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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทศบาลตําบลบ้าน ปน
ํา ภ มื งลําพน จัง วัดลําพน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,673,540 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,615,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,727,360 บาท

งิน ดื นนายก/ร งนายก

จํานวน

725,760 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็น งิน ดื น/ค่าต บ ทนนายก ทศมนตรี,ร งนายก
ทศมนตรี จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
งินค่าต บ ทนประจําตํา น่งนายก/ร งนายก
- พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทนประจําตํา น่งนายก/ร งนายก
ทศมนตรี จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
งินค่าต บ ทนพิ ศษนายก/ร งนายก
- พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทนพิ ศษนายก ทศมนตรี/ร งนายก
ทศมนตรี จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
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งินค่าต บ ทน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายก งค์การบริ ารส่วน
ตําบล

จํานวน

207,360 บาท

จํานวน

1,434,240 บาท

รวม

4,888,080 บาท

จํานวน

4,305,660 บาท

จํานวน

3,240 บาท

จํานวน

204,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี จํานวน 12
ดื น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
งินค่าต บ ทนสมาชิกสภา งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น
- พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทนประธานสภา ร งประธานสภา ละสมาชิกสภา
ทศบาล จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนักงาน
- พื่ จ่าย ป็น งิน ดื น ก่พนักงาน ทศบาล พร้ มทั้งปรับปรุง งิน ดื น
ประจําปี จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนักงาน
- พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มค่าคร งชีพ ค่าต บ ทนพิ ศษ ละ งิน พิ่มพิ ศษสํา รับ
การส้รบ จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
งินประจําตํา น่ง
- พื่ จ่าย ป็น งินประจําตํา น่ง จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
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ค่าจ้างลกจ้างประจํา

จํานวน

291,180 บาท

จํานวน

84,000 บาท

รวม

2,990,900 บาท

รวม

345,900 บาท

จํานวน

55,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าจ้างลกจ้างประจําข ง ทศบาล พร้ มทั้ง งินปรับปรุงค่า
จ้าง จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
งิน ื่นๆ
- พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทนราย ดื นข งปลัด ทศบาล จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บ ทนผ้ปฏิบัติราชการ ัน ป็นประโยชน์ ก่ งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น
- พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทน ื่น ป็นกรณีพิ ศษ ก่ข้าราชการ พนักงาน ละลกจ้าง
ข ง งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
ค่า บี้ยประชุม
- พื่ จ่าย ป็นค่า บี้ยประชุมกรรมการที่สภา ทศบาล ต่งตั้งขึ้น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
ค่าต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการข งพนักงาน
ทศบาล ละลกจ้างที่มาปฏิบัติงานน ก วลาราชการ รื วัน ยุดราชการ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
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ค่า ช่าบ้าน

จํานวน

228,000 บาท

จํานวน

37,900 บาท

รวม

1,530,000 บาท

จํานวน

685,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่า ช่าที่พัก าศัยข งพนักงาน ทศบาลซึ่งมีสิทธิ บิกค่า ช่าที่พักได้
ตามระ บียบฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
งินช่วย ลื การศึกษาบุตร
- พื่ จ่าย ป็นค่า ล่า รียนบุตรข งพนักงาน ทศบาล ละลกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ
บิกได้ตามระ บียบฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่ จ่าย ป็นคค่าจ้าง มาบริการ ค่า ช่า ครื่ งถ่าย กสา ค่าถ่าย กสาร ละ
ข้าปก นังสื ค่าจ้าง มาโฆษณา ละ ผย พร่ ค่าจัดทํา พ.ร.บ.รถยนต์
ราชการ ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
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รายจ่าย กี่ยวกับการรับร ง ละพิธีการ
1.ค่ารับร งในการต้ นรับบุคคล รื คณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท
- พื่ จ่าย ป็นค่ารับร งในการต้ นรับบุคคล รื คณะบุคคล ช่น ค่า
า าร ค่า ครื่ งดื่ม ค่าข งขวัญ ค่าพิมพ์ กสาร ค่าใช้จ่ายที่ กี่ยว นื่ งในการ
ลี้ยงรับร งรวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจํา ป็นที่ต้ งจ่ายที่ กี่ยวข้ งกับการ
รับร ง พื่ ป็นค่ารับร งในการต้ น รับบุคคล รื คณะบุคคล ที่มา
นิ ทศ ตรวจงาน รื ยี่ยมชม รื ทัศนศึกษาดงาน ละ จ้า น้าที่ที่ กี่ยวข้ ง
ซึ่งร่วมต้ นรับบุคคล รื คณะบุคคล ละ ละพระบรมวงศานุวงศ์พร้ ม จ้า
น้าที่ที่ กี่ยวข้ ง
2.ค่ารับร งในการในการประชุมสภาท้ งถิ่น รื คณะกรรมการ รื นุกรรม
การ ตั้งไว้ 30,000 บาท
- พื่ จ่าย ป็นค่ารับร งในการประชุมสภาท้ งถิ่น รื คณะกรรมการ รื
นุกรรมการ ป็นค่า า าร ครื่ งดื่มต่าง ๆ ครื่ งใช้ในการ ลี้ยงรับร ง ละ
บริการ ื่น ๆ ละ จ้า น้าที่ที่ กี่ยวข้ งซึ่งร่วม ข้าประชุม
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111

จํานวน

50,000 บาท
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รายจ่าย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด ื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ลื กตั้ง

จํานวน

400,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ลื กตั้งสมาชิกสภา ทศบาล ละนายก ทศมนตรี
ตําบลบ้าน ปน ป็นค่าต บ ทนคณะกรรมการการ ลื กตั้ง ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม บรมบุคลากรการ ลื กตั้ง รวมทั้งผ้สมัคร ละบุคคลที่ กี่ยวข้ งกับการ
ลื กตั้งตามกฎ มาย ระ บียบ ข้ กํา นด ประกาศ รื คําสั่งข ง กกต
. ระ บียบว่าด้วยการ ลื กตั้งสมาชิกสภาท้ งถิ่น รื ผ้บริ ารท้ งถิ่น ช่น ค่า
จัดตั้งศนย์ประสานงานการ ลื กตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิมพ์บัตร ลื ก
ตั้ง บัตรตัว ย่าง รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่ ผ้มีสิทธิ ลื กตั้ง/ผ้ สีย
สิทธิ ลื กตั้ง ค่าจัดพิมพ์/สํา นา นังสื ประกาศ ระ บียบ ข้ กํา นด ค่มื
กี่ยวกับการ ลื กตั้งสมาชิกสภาท้ งถิ่น รื ผ้บริ ารท้ งถิ่น ค่าจัดซื้ /จ้าง
ซ่ ม ซม ีบบัตร ลื กตั้ง ละค าลงคะ นน ค่า ครื่ ง ขียน บบพิมพ์ ละ
วัสดุที่ใช้ในการ ลื กตั้งค่า ช่า ุปกรณ์ ละ ครื่ งใช้สํานักงาน ค่าจัดทําปาย
ประกาศผลการ ลื กตั้ง ละค่าใช้จ่าย ื่นๆที่ กี่ยวข้ งตามระ บียบคณะ
กรรมการการ ลื กตั้ง ว่าด้วยการ ลื กตั้งสมาชิกสภาท้ งถิ่น รื ผ้บริ ารท้ ง
ถิ่น พ.ศ.2554
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
(ปรากฎใน ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า139 ลําดับที่ 7)
ค่า ดินทางไปราชการ
จํานวน

50,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่า
ช่าที่พักในการ ดินทางไปราชการรวมทั้งค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่ กี่ยวข้ งกับการ ดิน
ทางไปราชการ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่ ด กไม้
- พื่ จ่าย ป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่ ด กไม้ สํา รับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ
ข ง ทศบาล ละทางราชการ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111

จํานวน

3,000 บาท
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โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานในวันสําคัญต่าง ๆ ที่ กี่ยวข้ ง

จํานวน

100,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าจัดงานวันพ่ วัน ม่ กิจกรรม ฉลิมพระ กียรติ ฉลิมพระ
ชนมพรรษา รับ สด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระ งค์ ละงานต่าง ๆ ที่ กี่ยว
ข้ งตาม นังสื สั่งการ
ปรากฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 137 ลําดับที่ 1)
โครงการจิต าสา

จํานวน

30,000 บาท

โครงการประชุม ัว น้าส่วนราชการ ผ้นําชุมชน กํานันผ้ใ ญ่บ้าน คณะผ้บริ าร จํานวน
สมาชิกสภา (ฮ มผญ๋า าสาคลายทุกข์)

20,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าโครงการจิต าสา ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่า
วัสดุ ุปกรณ์ ละค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ตาม นังสื สั่งการต่าง ๆ ข งกระทรวง
ม าดไทย จัง วัด ํา ภ ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 140 ลําดับที่ 11)

- พื่ จ่าย ป็นค่าโครงการประชุม ัว น้าส่วนราชการ ผ้นําชุมชน กํานัน
ผ้ใ ญ่ฯ ป็นค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม จัดทํา กสาร ค่าวัสดุ
ุปกรณ์ ละค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 137 ลําดับที่ 2 )
โครงการพัฒนาศักยภาพข งผ้บริ าร สมาชิกสภา ทศบาล ละพนักงาน จ้า
น้าที่ข ง ทศบาลตําบลบ้าน ปน
- พื่ จ่าย ป็นค่าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทศบาลในการ บรม ละ
ศึกษาดงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ
ครื่ งดื่ม ค่า ช่าที่พัก ค่าพา นะ ค่าข งที่ระลึก ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ละค่าใช้จ่าย
ื่น ๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 138 ลําดับที่ 3 )

จํานวน

30,000 บาท
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โครงการวันท้ งถิ่นไทย

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าจัดงานวันท้ งถิ่นไทย พื่ จัดกิจกรรมบํา พ็ญประโยชน์ ละ
ร่วมกิจกรรมข ง ปท. ื่น ๆ ช่น ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่า
วัสดุ ุปกรณ์ ละค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 138 ลําดับที่ 4 )
โครงการวัน ทศบาล
- พื่ จ่าย ป็นค่าดํา นินการจัดกิจกรรมในวัน ทศบาล ช่น กิจกรรมบํา พ็ญ
ประโยชน์ ละกิจกรรมทําบุญตักบาตร โดยมีค่าใช้จ่าย ช่น ค่า า าร ค่า
า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ละค่าใช้จ่าย ืน ๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 138 ลําดับที่ 5 )
โครงการ ก น่วยบริการ คลื่ นที่
- พื่ จ่าย ป็นค่าโครงการ ก น่วยบริการ คลื่ นที่ฯ พื่ จ่าย ป็นค่า
า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่าจัดทํา กสาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
ุปกรณ์ ละค่าใช้จ่าย ื่น ๆ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 139 ลําดับที่ 8 )
สินไ มทด ทน
- พื่ จ่าย ป็นค่าสินไ มทด ทน
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
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ค่าบํารุงรักษา ละซ่ ม ซม

จํานวน

120,000 บาท

รวม

434,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ ม ซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพา นะ
ละขนส่ง ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุสํานักงาน ช่น กระดาษ ปากกา ลวด ย็บ ดินส สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากซื้ รื การจ้างพิมพ์ น้ําดื่ม ผ่นปายจราจร ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
วัสดุไฟฟา ละวิทยุ
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุ ุปกรณ์ไฟฟาต่าง ๆ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
วัสดุงานบ้านงานครัว
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ช่น ปรง ไม้กวาด ข่ง น้ํายาชะล้างฯ
ลฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
วัสดุก่ สร้าง
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุก่ สร้าง ช่น ไม้ต่าง ๆ ปน ตะป น้ํามันทาไม้ ทิน น ร์ สี
สํา รับตี ส้นจัดระ บียบ ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
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วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

280,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุยานพา นะ ละขนส่ง ป็นค่าวัสดุ ุปกรณ์ ละ ะไ ล่ชิ้น
ส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พื่ ปลี่ยน ปลง ทนข ง ดิมที่ชํารุด รื มด
สภาพไป
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
วัสดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่นต่าง ๆ สํา รับรถยนต์ รถยนต์ดับ
พลิง รถยนต์บรรทุกน้ํา รถจักรยานต์ที่ใช้ติดต่ ราชการ ตรวจงาน ละปฏิบัติ
งานข ง ทศบาล ครื่ งสบน้ํา รื ยนต์ ครื่ งตัด ญ้า ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
วัสดุการ กษตร
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุทางการ กษตร ช่น จ บ สียม มีด ดิน ปุ๋ย คมีภัณฑ์ ไม้
ด กไม้ประดับ พันธุ์พืช วัสดุ พาะชํา ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุโฆษณา ละ ผย พร่ประชาสัมพันธ์ ปายไวนิล ปายคํา
นะนําต่างๆ ใน ขต ทศบาล
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
วัสดุค มพิว ต ร์
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุค มพิว ต ร์ ช่น ผ่น รื จานบันทึกข้ มล ผง มึก
ค มพิว ต ร์ น้ํายาล้าง ครื่ งค มพิว ต ร์ ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา

รวม

681,000 บาท

จํานวน

650,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

รวม

25,200 บาท

รวม

25,200 บาท

จํานวน

17,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าไฟฟาข งสํานักงาน ทศบาล ้ งประชุม ละกล้ ง CCTV
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
ค่าบริการโทรศัพท์
- พื่ จ่าย ป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ละโทรศัพท์ คลื่ นที่ข ง ทศบาลที่ใช้ติดต่
กับส่วนราชการ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
ค่าบริการไปรษณีย์
- พื่ จ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้ ดวงตราไปรษณียากร
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์
ครื่ งค มพิว ต ร์ สํา รับงานสํานักงาน
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งค มพิว ต ร์ สํา รับงานสํานักงาน (จ สดงภาพขนาด
ไม่น้ ยกว่า 19 นิ้ว)
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
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ครื่ งส กน น ร์

จํานวน

3,200 บาท

จํานวน

5,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

25,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

25,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษา พื่ ศึกษา วิจัย ประ มินผล รื พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่ พื่ จํานวน
การจัด า รื ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน ละ/ รื สิ่งก่ สร้าง รื ปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน ละสิ่งก่ สร้าง

25,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งส กน น ร์ สํา รับงาน ก็บ กสารทั่วไป จํานวน 1
ครื่ ง
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
ครื่ งสําร งไฟ ขนาด 800 VA
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งสําร งไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 ครื่ ง ๆ ละ 2,500
บาท
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111

รายจ่าย ื่น

- พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาสํารวจความพึงพ ใจในการรับบริการข งประชาชน
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
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งบเงินอุดหนุน

รวม

17,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

17,000 บาท

จํานวน

17,000 บาท

รวม

1,968,330 บาท

รวม

1,107,900 บาท

รวม

1,107,900 บาท

จํานวน

1,047,900 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม

807,930 บาท

รวม

110,200 บาท

จํานวน

5,000 บาท

งิน ุด นุนส่วนราชการ
งิน ุด นุนโครงการศนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย ลื ประชาชนข ง งค์กร
ปกคร งส่วนท้ งถิ่น ํา ภ มื ง จัง วัดลําพน
- พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนโครงการศนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย ลื
ประชาชนข ง งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น ํา ภ มื ง จัง วัดลําพน
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารทั่วไป 00111
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 146 ลําดับที่ 3 )
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนักงาน
- พื่ จ่าย ป็น งิน ดื น ก่พนักงาน ทศบาล พร้ มทั้ง งินปรับปรุง งิน ดื น
ประจําปี จํานวน 4 ัตรา จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
งินประจําตํา น่ง
- พื่ จ่าย ป็น งินประจําตํา น่งผ้ ํานวยการก ง จํานวน 1
ัตรา จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการใ ้ ก่พนักงาน
ทศบาล ละลกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานน ก วลาราชการ รื วัน ยุดราชการ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
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ค่า ช่าบ้าน

จํานวน

78,000 บาท

จํานวน

27,200 บาท

รวม

457,730 บาท

จํานวน

342,730 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็น งินค่า ช่าที่พัก าศัยข งพนักงาน ทศบาลซึ่งมีสิทธิ บิกค่า ช่าที่
พักได้ตามระ บียบฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
งินช่วย ลื การศึกษาบุตร
- พื่ จ่าย ป็นค่า ล่า รียนบุตรข งพนักงาน ทศบาล ละลกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ
บิกตามระ บียบฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการ ค่าถ่าย กสาร ละ ข้าปก นังสื ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
รายจ่าย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด ื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ช่น จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่า
ช่าที่พัก ค่าพา นะ ละค่าใช้จ่าย ื่นๆ ในการ ดินทางไปราชการข ง
พนักงาน ทศบาล ละลกจ้าง รื บุคคลที่ได้รับคําสั่งใ ้ไปปฏิบัติราชการข ง
ทศบาล
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
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โครงการจัดทํา ผนพัฒนา ทศบาล ( ผนกินได้)

จํานวน

30,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา ละจัดทํา ผนพัฒนา
ทศบาล การติดตาม ละประ มินผล ผนพัฒนา ทศบาล ช่น ค่า า าร ค่า
า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่าถ่าย กสาร ค่า ย็บ นังสื รื ข้าปก นังสื ค่า
ช่าสถานที่ ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ค่า ช่าที่พัก ละค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 109 ลําดับที่ 7)
โครงการนักประชาสัมพันธ์รุ่น ยาว์
จํานวน

15,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก บรม ช่น ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ
ครื่ งดื่ม ค่าถ่าย กสาร ค่า ย็บ นังสื รื ข้าปก นังสื ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ค่า
สมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 109 ลําดับที่ 8)
โครงการ ปิดบ้าน ปนส่ า ซียน " BP FOR AEC "
จํานวน

15,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ปิดบ้าน ปนส่ า ซียน "BP FOR AEC "
ช่น จัดนิทรรศการ กี่ยวกับ AEC ค่า ผ่นพับ ใบปลิว ค่าสป ตโฆษณา ค่า
า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่าถ่าย กสาร ค่า ย็บ นังสื รื ข้าปก
นังสื ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 108 ลําดับที่ 3)
โครงการ พิ่มทักษะทางด้านงบประมาณ
จํานวน

15,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก บรม ช่น ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ
ครื่ งดื่ม ค่าถ่าย กสาร ค่า ย็บ นังสื รื ข้าปก นังสื ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ค่า
สมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 141 ลําดับที่ 19)
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โครงการ บรมใ ้ความร้ด้านกฎ มาย

จํานวน

15,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการ บรมใ ้ความร้ด้านกฎ มาย ช่น ค่า
า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่าถ่าย กสาร ค่า ย็บ นังสื รื ข้าปก
นังสื ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 141 ลําดับ 18)
ค่าบํารุงรักษา ละซ่ ม ซม
จํานวน

5,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ ม ซมทรัพย์สิน
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม

220,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุสํานักงานฯ ช่น กระดาษ ปากกา ดินส ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุโฆษณา ละ ผย พร่ ช่น วีดีทัศน์ สไลด์ ปายประชา
สัมพันธ์ การจัดทํารายงานประจําปี ปฏิทิน ละสื่ สิ่งพิมพ์ง ๆ ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
วัสดุค มพิว ต ร์
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุค มพิว ต ร์ ช่น ผ่น รื จานบันทึกข้ มล มึก
พิมพ์ ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

20,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

52,500 บาท

รวม

52,500 บาท

จํานวน

3,500 บาท

จํานวน

11,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ละ ื่น ๆ ที่ กี่ยว
ข้ ง
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
ค่าบริการสื่ สาร ละโทรคมนาคม
- พื่ จ่าย ป็นค่าบริการสื่ สาร ละโทรคมนาคม, ค่า ช่าโด มน ละส่วน ื่น ๆ
ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครื่ งบันทึก สียง
- พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ครื่ งบันทึก สียง จํานวน 1 ครื่ ง
(ราคาตามท้ งตลาด)
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
ต้ ล็ก บบ 2 บาน
- พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ ต้ ล็ก บบ 2 บาน จํานวน 2 ต้ ราคาต้ละ 5,500 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
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ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์
ค มพิว ต ร์สํา รับงานประมวลผล บบที่ 2

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

รวม

3,922,540 บาท

รวม

2,418,540 บาท

รวม

2,418,540 บาท

จํานวน

2,340,540 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าค มพิว ต ร์สํา รับงานประมวลผล บบที่ 2 (จ สดงภาพ
ขนาดไม่น้ ยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่ ง
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
ครื่ งพิมพ์ Multifunction บบฉีด มึกพร้ มติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งพิมพ์ Multifunction บบฉีด มึกพร้ มติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 ครื่ ง
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานวาง ผนสถิติ ละวิชาการ 00112
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนักงาน
- พื่ จ่าย ป็น งิน ดื น ก่พนักงาน ทศบาล พร้ มทั้ง งินปรับปรุง งิน ดื น
ประจําปี จํานวน 7 ัตรา จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
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งินประจําตํา น่ง

จํานวน

78,000 บาท

รวม

1,438,200 บาท

รวม

439,200 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

276,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็น งินประจําตํา น่งผ้ ํานวยการก ง จํานวน 1 ัตรา จํานวน 12
ดื น
- พื่ จ่าย ป็น งินประจําตํา น่ง ัว น้าฝาย จํานวน 2 ัตรา จํานวน 12
ดื น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บ ทนผ้ปฏิบัติราชการ ัน ป็นประโยชน์ ก่ งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น
- พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทนผ้ปฏิบัติราชการ ัน ป็นประโยชน์ ก่ งค์กรปกคร ง
ส่วนท้ งถิ่น
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
ค่าต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการใ ้ ก่พนักงาน
ทศบาล ละลกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานน ก วลาราชการ รื วัน ยุดราชการ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
ค่า ช่าบ้าน
- พื่ จ่าย ป็น งินค่า ช่าที่พัก าศัยข งพนักงาน ทศบาลซึ่งมีสิทธิ บิกค่า ช่าที่
พักได้ตามระ บียบฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113

น้า : 20/76

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 15:24:26

งินช่วย ลื การศึกษาบุตร

จํานวน

53,200 บาท

รวม

820,000 บาท

จํานวน

442,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่า ล่า รียนบุตรข งพนักงาน ทศบาล ละลกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ
บิกตามระ บียบฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่ จ่าย ป็น ค่าถ่าย กสาร ค่า ย็บ นังสื ละ ข้า ล่ม ละค่าจ้าง
มาบริการ ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
รายจ่าย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด ื่นๆ
ค่าใช้จ่าย ดินทางไปราชการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ช่น จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่า
ช่าที่พักค่าพา นะ ละค่าใช้จ่าย ื่นๆ ในการ ดินทางไปราชการข งพนักงาน
ทศบาล ละลกจ้าง รื บุคคลที่ได้รับคําสั่งใ ้ไปปฏิบัติราชการข ง ทศบาล
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
โครงการ ตรียมความพร้ มการจัด ก็บภาษีที่ดิน ละสิ่งก่ สร้าง
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการ ตรียมความพร้ มการจัด ก็บ
ภาษีที่ดิน ละสิ่งก่ สร้าง
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 140 ลําดับที่ 14)
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โครงการปรับปรุง ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์สิน

จํานวน

280,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

77,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการปรับปรุง ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย์สิน
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 141 ลําดับที่ 16)
โครงการใ ้ความร้ ก่คณะกรรมการจัดซื้ จัดจ้าง
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการใ ้ความร้ ก่คณะกรรมการจัด
ซื้ จัดจ้าง
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 141 ลําดับที่ 17)
ค่าบํารุงรักษา ละซ่ ม ซม
- พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ ม ซมทรัพย์สิน
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
วัสดุงานบ้านงานครัว
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
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วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

102,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

95,000 บาท

รวม

65,800 บาท

รวม

65,800 บาท

จํานวน

1,200 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุโฆษณา ละ ผย พร่
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
วัสดุค มพิว ต ร์
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุค มพิว ต ร์
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113

- พื่ จ่าย ป็นค่าไปรษณีย์
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
ค่าบริการสื่ สาร ละโทรคมนาคม
- พื่ จ่าย ป็นค่าบริการสื่ สาร ละโทรคมนาคม ละส่วน ื่น ๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ก้า ี้มีพนักพิง
- พื่ จ่าย ป็นค่า ก้า ี้มีพนักพิง จํานวน 1 ตัว
(ราคาตามท้ งตลาด)
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
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ต้ กสาร บบ 2 บาน (ม ก.)

จํานวน

11,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

16,000 บาท

จํานวน

2,600 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าต้ กสาร บบ 2 บาน (ม ก.) จํานวน 2 ต้ ราคาต้ละ 5,500
บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ)
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์
ค มพิว ต ร์ ท็ป ลต จํานวน 1 ครื่ ง
- พื่ จ่าย ป็นค่าค มพิว ต ร์ ท็ป ล็ต จํานวน 1 ครื่ ง
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
ครื่ งค มพิว ต ร์โน้ตบุ๊ก สํา รับงานสํานักงาน
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งค มพิว ต ร์โน้ตบุ๊ก สํา รับงานสํานักงาน จํานวน 1
ครื่ ง
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
ครื่ งพิมพ์ ล ซ ร์ รื LED ขาวดํา
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งพิมพ์ ล ซ ร์ รื LED ขาวดํา (18
น้า/นาที) จํานวน 1 ครื่ ง
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
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ครื่ งพิมพ์ ล ซ ร์ รื LED ขาวดํา ชนิด Network บบ 2

จํานวน

15,000 บาท

รวม

2,101,800 บาท

รวม

295,800 บาท

รวม

295,800 บาท

จํานวน

295,800 บาท

รวม

1,606,000 บาท

รวม

6,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งพิมพ์ ล ซ ร์ รื LED ขาวดํา ชนิด Network
บบ 2 (38 น้า/นาที) จํานวน 1 ครื่ ง
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป 00110
งานบริ ารงานคลัง 00113
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าจ้างลกจ้างประจํา
- พื่ จ่าย ป็นค่าจ้างลกจ้างประจําข ง ทศบาล พร้ มทั้ง งินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําจํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บ ทนผ้ปฏิบัติราชการ ัน ป็นประโยชน์ ก่ งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น
- พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทน ปพร.
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
ค่าต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
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ค่าใช้สอย

รวม

1,435,000 บาท

จํานวน

1,290,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาพนักงานจ้าง มา
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
รายจ่าย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด ื่นๆ
โครงการคืนน้ําใสใ ้ลําน้ํากวง
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายดํา นินงาน ช่น ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ ง
ดื่ม ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ละค่าใช้จ่าย ๆ ื่น ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 102 ลําดับที่ 1)
โครงการซ้ ม ผนป งกัน ละบรร ทาสาธารณภัย
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการ ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ละค่าใช้จ่าย ื่น ๆ
ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 144 ลําดับที่ 7)
โครงการบ้าน ปนร่วมใจขจัดภัยยา สพติด
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินงาน งินสนับสนุนกิจกรรมโรง รียนใน ขต
ทศบาล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางข งวิทยากร ค่า
า าร ค่า า ารว่าง ค่า ครื่ งดื่ม ค่าจัดทํา กสาร ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ละค่าใช้
จ่าย ๆ ื่น ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 110 ลําดับที่ 2)
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โครงการป งกัน ละ ก้ไขปัญ า ม กควัน ละไฟปา

จํานวน

5,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพ ปพร

จํานวน

15,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ป
พร. ช่น ค่า า าร ค่า า ารว่าง ค่า ครื่ งดื่ม ค่าจัดทํา กสาร ค่าวัสดุ
ุปกรณ์ ละค่าใช้จ่าย ๆ ื่น ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 110 ลําดับที่ 1)
โครงการลด ุบัติ ตุทางถนน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการ ช่น ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ละค่าใช้จ่าย
ื่น ๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 143 ลําดับที่ 5 )

- พื่ จ่าย ป็นค่าโครงการขับขี่ปล ดภัย ่วงใยผ้ใช้รถ ค่าใช้จ่ายในการดํา นิน
งาน ช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางข งวิทยากร ค่า
า าร ค่า า ารว่าง ค่า ครื่ งดื่ม ค่าจัดทํา กสาร ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ละค่าใช้
จ่าย ื่น ๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 111 ลําดับที่ 5 )
โครงการใ ้บริการการ พทย์ฉุก ฉิน
- พื่ จ่าย ป็นค่าโครงการใ ้บริการการ พทย์ฉุก ฉิน ค่าใช้จ่ายในการดํา นิน
งาน ค่า วชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ละการ พทย์ ครื่ ง ต่งกาย ค่าซ่ ม
ซม ุปกรณ์ วัสดุ ุปกรณ์ประจํารถก้ชีพ ค่าซ่ ม ซมยานพา นะ ละค่าใช้
จ่าย ื่น ๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 143 ลําดับที่ 3)
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โครงการ บรมป งกัน ัคคีภัยในสถานศึกษา ละชุมชน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

165,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินงาน ช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
า าร ค่า า ารว่าง ค่า ครื่ งดื่ม ค่าจัดทํา กสาร ค่าสารดับ พลิง บื้ ง
ต้น ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ละค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 143 ลําดับที่ 4)
ค่าบํารุงรักษา ละซ่ ม ซม
พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ ม ซมทรัพย์สิน
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุสํานักงาน ช่น กระดาษ ปากกา ลวด ย็บ ดินส ผ่นปาย
จราจร ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
วัสดุไฟฟา ละวิทยุ
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุ ุปกรณ์ไฟฟาต่าง ๆ ซึ่งนํามาซ่ ม รื ติดตั้ง พิ่ม ติมใน
าคารต่าง ๆ รวมทั้งค่าวัสดุ ุปกรณ์ในการ ดินสาย ค บิล ช่น สายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา ล ดไฟฟา ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุยานพา นะ ละขนส่ง
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
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วัสดุ ครื่ ง ต่งกาย

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

191,000 บาท

รวม

191,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุ ครื่ ง ต่งกายใ ้ ก่พนักงาน ทศบาล ละลกจ้างไว้ใช้ใน
การปฏิบัติงาน ช่น มวก ร ง ท้า ถุงมื ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
วัสดุค มพิว ต ร์
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุค มพิว ต ร์ ช่น ผ่น รื จานบันทึกข้ มล ผง มึก
ค มพิว ต ร์ น้ํายาล้าง ครื่ งค มพิว ต ร์ ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
วัสดุ ครื่ งดับ พลิง
- พื่ จ่าย ป็นค่าถังดับ พลิง ลกบ ลดับ พลิง สายยาง สายส่งน้ํา ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะ ละขนส่ง
ครื่ งยนต์ รื ขนาดไม่น้ ยกว่า 45 รงม้า
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งยนต์ รื ขนาดไม่น้ ยกว่า 45 รงม้า 2
จัง วะ จํานวน 1 ครื่ ง (ราคาตามท้ งตลาด)
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
ครุภัณฑ์ก่ สร้าง
ลื่ ยยนต์
- พื่ จ่าย ป็นค่า ลื่ ยยนต์ ขนาดไม่น้ ยกว่า 1.8 รงม้า 11.5 นิ้ว 1 ครื่ ง
(ราคาตามท้ งตลาด)
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
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ครุภัณฑ์ ครื่ งดับ พลิง
ครุภัณฑ์ ครื่ งดับ พลิง

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

รวม

9,000 บาท

รวม

9,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าครุภัณณฑ์ ครื่ งดับ พลิงในการปฏิบัติงาน ช่น ชุดปฏิบัติการ
ผจญ พลิง ฯลฯ
(ราคาตามท้ งตลาด)
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์
ครื่ งพิมพ์ Multifuntion บบฉีด มึกพร้ มติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งพิมพ์ Multifuntion บบฉีด มึกพร้ มติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 ครื่ ง
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฏใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งิน ุด นุนส่วนราชการ
งิน ุด นุนส่วนราชการ
- พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนโครงการป งกัน ละ ก้ไขปัญ ายา สพติด
ปรากฎใน ผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานป งกันภัยฝายพล รื น ละระงับ ัคคีภัย 00123
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนักงาน

รวม

2,063,160 บาท

รวม

1,403,280 บาท

รวม

1,403,280 บาท

จํานวน

1,343,280 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม

642,880 บาท

รวม

121,000 บาท

จํานวน

96,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื น ก่พนักงาน ทศบาล พร้ มทั้ง งินปรับปรุง งิน ดื น
ประจําปี จํานวน 4 ัตรา จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา 00211
งินประจําตํา น่ง
- พื่ จ่าย ป็น งินประจําตํา น่งผ้ ํานวยการก ง 1 ัตรา ละ ัว น้าฝาย
บริ ารการศึกษา 1 ัตราจํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา 00211
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน
- พื่ จ่าย ป็น งินค่า ช่าที่พัก าศัยข งพนักงาน ทศบาลซึ่งมีสิทธิ บิกค่า ช่าที่
พักได้ตามระ บียบฯ
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา 00211
งินช่วย ลื การศึกษาบุตร
- พื่ จ่าย ป็นค่า ล่า รียนบุตรข งพนักงาน ทศบาล ละลกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ
บิกตามระ บียบฯ
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา 00211
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ค่าใช้สอย

รวม

374,000 บาท

จํานวน

289,000 บาท

จํานวน

65,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

147,880 บาท

จํานวน

72,880 บาท

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการ ค่าถ่าย กสาร ข้าปก นังสื ละค่าจ้าง
มาบริการ ื่น ๆ ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา 00211
รายจ่าย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด ื่นๆ
ค่า ดินทางไปราชการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ช่น จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่า
ช่าที่พักค่าพา นะ ละค่าใช้จ่าย ื่นๆ ในการ ดินทางไปราชการข งพนักงาน
ทศบาล ละลกจ้าง รื บุคคลที่ได้รับคําสั่งใ ้ไปปฏิบัติราชการข ง ทศบาล
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา 00211
ค่าบํารุงรักษา ละซ่ ม ซม
- พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ ม ซมทรัพย์สินใ ้ใช้งานได้ตามปกติ
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา 00211
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุสํานักงาน ช่นกระดาษ ปากกา ดินส ละค่าจัดซื้
นังสื พิมพ์ใ ้ ก่ ม่บ้านใน ขต ทศบาล 9 ม่บ้าน
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา 00211
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วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุยานพา นะ ละขนส่ง ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ละ ะไ ล่ชิ้นส่วน
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พื่ ปลี่ยน ปลง ทนข ง ดิมที่ชํารุด รื มดสภาพ
ไป
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา 00211
วัสดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่นต่าง ๆ สํา รับ ครื่ งตัด ญ้า รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่ ราชการ ละปฏิบัติงานข ง ทศบาล
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา 00211
วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุโฆษณา ละ ผย พร่
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา 00211
วัสดุค มพิว ต ร์
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุค มพิว ต ร์ ช่น ผ่นจาน รื จานบันทึกข้ มล มึก
พิมพ์ ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา 00211
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

17,000 บาท

รวม

17,000 บาท

จํานวน

17,000 บาท

รวม

5,385,742 บาท

รวม

1,809,420 บาท

รวม

1,809,420 บาท

จํานวน

1,116,120 บาท

จํานวน

123,000 บาท

จํานวน

510,000 บาท

ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์
ครื่ งค มพิว ต ร์ สํา รับงานสํานักงาน
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งค มพิว ต ร์ สํา รับงานสํานักงาน (จ สดงภาพ
ขนาดไม่น้ ยกว่า 19 นิ้ว)
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา 00211
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนักงาน
- พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นสํา รับข้าราชการครผ้ด ล ด็ก คร ค.ศ.1พร้ มทั้ง งิน
ปรับปรุง งิน งิน ดื นประจําปี จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
งินวิทยฐานะ
- พื่ จ่าย ป็นค่าวิทยฐานะชํานาญการ
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
ค่าต บ ทนพนักงานจ้าง
- พื่ จ่าย ป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ละ ลื่ นขั้นค่าต บ ทนประจําปี จํานวน 12
ดื น
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
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งิน พิ่มต่าง ๆข งพนักงานจ้าง

จํานวน

60,300 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,425,722 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,557,460 บาท

จํานวน

466,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

โครงการ ข้าร่วมการจัดงานม กรรมการจัดการศึกษาข ง ปท. ระดับภาค ละ จํานวน
ระดับประ ทศ

40,400 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าคร งชีพชั่วคราว ก่พนักงานจ้างข ง งค์กรปกคร งส่วนท้ ง
ถิ่น จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าถ่าย กสาร ละ ข้าปก นังสื ค่าจ้าง มาบริการฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
รายจ่าย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด ื่นๆ
ค่า ดินทางไปราชการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ช่น จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่า
ช่าที่พักค่าพา นะ ละค่าใช้จ่าย ื่นๆ ในการ ดินทางไปราชการข งพนักงาน
ทศบาล ละลกจ้าง รื บุคคลที่ได้รับคําสั่งใ ้ไปปฏิบัติราชการข ง ทศบาล
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ข้าร่วมการจัดงานม กรรมการจัดการ
ศึกษา ฯลฯ ช่น ค่ายานพา นะ ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่าที่
พัก ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ละค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 123 ลําดับที่ 12)
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โครงการจัดทํา ผนพัฒนาการศึกษาข ง งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น ละสถาน
ศึกษาในสังกัด

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการจัดทํา ผนพัฒนาการศึกษาข ง
งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น ละสถานศึกษาในสังกัด ช่น ค่าปาย ค่าจัดสถาน
ที่ ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ละค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 129 ลําดับที่ 29)
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
- พื่ จ่าย ป็นค่าประชุมคณะกรรมการบริ ารศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ้ปกคร ง กิจกรรม ข้าค่ายกลาง
วัน กิจกรรมจัดทํา ผนพัฒนาการศึกษา ละ บรมใ ้ความร้ผ้ปกคร ง กี่ยว
กับพัฒนาการ ด็กก่ นวัย รียน
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 125 ลําดับที่ 19)
โครงการพัฒนาคร ละบุคลากรทางการศึกษา
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการพัฒนาคร ละบุคลากรทางการ
ศึกษา ช่น ค่าที่พัก ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่าถ่าย กสารค่า
ย็บปก นังสื รื ข้าปก นังสื ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 127 ลําดับที่ 24)
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริ ารศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ละคณะ
กรรมการสถานศึกษา คร บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน

30,000 บาท

โครงการรณรงค์ใ ้ความร้ ละบริ ารจัดการขยะภายในโรง รียน นุบาล ทศบาล จํานวน
ตําบลบ้าน ปน

3,500 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
บริ ารศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ละคณะกรรมการสถานศึกษา คร บุคลากรทาง
การศึกษา ช่น ค่าปายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ค่า
า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่าถ่าย กสาร ค่า ย็บปก นังสื รื ข้า
ปก นังสื ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 124 ลําดับที่ 16)

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการรณรงค์ใ ้ความร้ ละบริ าร
จัดการขยะภายในโรง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบ้าน ปน ช่น ค่าปาย ค่า
จัดสถานที่ ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ละค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 128 ลําดับที่ 28)
โครงการวันสําคัญ
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการวันสําคัญ าทิ วันพ่ ่ง
ชาติ วัน ม่ ่งชาติ ละวันสําคัญ ื่น ๆ ช่น ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ
ครื่ งดื่ม ค่าปาย ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ละค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 121 ลําดับที่ 5)

จํานวน

5,000 บาท
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ ารสถานศึกษา
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ ารสถานศึกษา
1.1 โครงการ า ารกลางวันโรง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบ้าน ปน ละ
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตําบลบ้าน ปน 420,500 บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริ ารสถานศึกษา
- พื่ จ่าย ป็นค่าจัดการ รียนการส น (ราย ัว) ข งนัก รียนศนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก ฯ 42,500 บาท
- พื่ จ่าย ป็นค่าจัดการ รียนการส น (ราย ัว) ข งนัก รียนโรง รียน
นุบาลฯ 122,400 บาท
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ ง บบนัก รียน ข งนัก รียนโรง รียน
นุบาลฯ 21,600 บาท
- พื่ จ่าย ป็นค่า นังสื ข งนัก รียนโรง รียน นุบาลฯ 14,400
บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผ้ รียนโรง รียน นุบาลฯ 30,960 บาท
-ค่า ุปกรณ์การ รียน
14,400 บาท
2. ุด นุนสํา รับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้ งถิ่น
- พื่ ป็นค่าปรับปรุง ลักสตรสถานศึกษา
20,000 บาท
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ล่ง รียนร้ในโรง รียน 50,000
บาท
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครข งโรง รียน
สังกัด ปท.คนละ 3000 บาท จํานวน 4 คน ป็น งิน 12,000 บาท
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป งกันยา สพติดในสถาน
ศึกษา 21,000 บาท
- พื่ ป็นค่าใช้จ่าย ิน ต ร์ น็ตโรง รียน ADSL 9,600 บาท
- พื่ ป็นค่าใช้จ่าย ิน ต ร์ น็ตโรง รียน WIFI 7,200 บาท
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง ้ งสมุดโรง รียน 100,000 บาท

จํานวน

886,560 บาท
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โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรง รียน

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

858,462 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

758,462 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรง รียน ช่น ค่า
ปาย ค่าจัดสถานที่ ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ละค่าใช้จ่าย ื่น ๆ
ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 123 ลําดับที่ 11)
ค่าบํารุงรักษา ละซ่ ม ซม
- พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ ม ซมทรัพย์สิน
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
วัสดุงานบ้านงานครัว
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
ค่า า าร สริม (นม)
- พื่ จ่าย ป็นค่า า าร สริม (นม) ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตําบลบ้าน
ปน ,โรง รียน นุบาล ทศบาลตําบลบ้าน ปน ละโรง รียนตําบลบ้าน
ปน
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 120 ลําดับที่ 2)
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วัสดุการ กษตร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

9,800 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

7,800 บาท

รวม

24,600 บาท

รวม

24,600 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุการ กษตร ช่น จ บ สียม มีด ดิน ปุ๋ย คมีภัณฑ์ ไม้
ด กไม้ประดับ พันธุ์พืช วัสดุ พาะชํา ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
วัสดุค มพิว ต ร์
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุค มพิว ต ร์ ช่น ผ่นจาน รื จานบันทึกข้ มล มึก
พิมพ์ น้ํายาล้าง ครื่ งค มพิว ต ร์ ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212

- พื่ จ่าย ป็นค่าโทรศัพท์ราย ดื น
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
ค่าบริการสื่ สาร ละโทรคมนาคม
- พื่ จ่าย ป็นค่าบริการสื่ สาร ละโทรคมนาคม ละส่วน ื่น ๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครื่ งซักผ้า บบ 2 ถัง กึ่ง ัตโนมัติ ความจุไม่ต่ํากว่า 7 กิโลกรัม
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งซักผ้า บบ 2 ถัง กึ่ง ัตโนมัติ ความจุไม่ต่ํากว่า 7
กิโลกรัม จํานวน 1 ครื่ ง
(ราคาตามท้ งตลาด)
ปรากฎใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
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ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์
ครื่ งค มพิว ต ร์ สํา รับงานสํานักงาน

จํานวน

17,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งค มพิว ต ร์ สํา รับงานสํานักงาน (จ สดงภาพ
ขนาดไม่น้ ยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่ ง
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฎใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
ครื่ งพิมพ์ ล ซ ร์ รื LED ขาวดํา

จํานวน

2,600 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งพิมพ์ ล ซ ร์ รื LED ขาวดํา (18
น้า/นาที) จํานวน 1 ครื่ ง
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฎใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
งบเงินอุดหนุน

รวม

1,126,000 บาท

รวม

1,126,000 บาท

จํานวน

1,126,000 บาท

เงินอุดหนุน
งิน ุด นุนส่วนราชการ
งิน ุด นุนส่วนราชการ
งิน ดุ นุนส่วนราชการ
1. พื่ จ่าย ป็นค่า า ารกลางวันนัก รียนใน ขต ทศบาลตําบลบ้าน
ปน 1,076,000 บาท
2. พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 50,000 บาท
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับก่ นวัย รียน ละประถมศึกษา 00212
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งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

3,671,420 บาท

รวม

1,610,820 บาท

รวม

1,610,820 บาท

จํานวน

1,532,820 บาท

จํานวน

78,000 บาท

งิน ุด นุนส่วนราชการ
งิน ุด นุนส่วนราชการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษา
ปรากฏใน ผนงานการศึกษา 00210
งานระดับมัธยมศึกษา 00213
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 148 ลําดับที่ 3)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนักงาน
- พื่ จ่าย ป็น งิน ดื น ก่พนักงาน ทศบาลพร้ ม งินปรับปรุง งิน ดื น
ประจําปี จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
งินประจําตํา น่ง
- พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มประจําตํา น่งผ้ ํานวยการก งสาธารณสุขฯ 1
ตํา น่ง , ัว น้าฝายบริ ารงานทั่วไป 1 ตํา น่ง ละ ัว น้าฝายบริ าร
งานสาธารณสุข 1 ตํา น่ง
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินช่วย ลื การศึกษาบุตร

รวม

1,861,100 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

1,741,100 บาท

จํานวน

1,531,100 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็น งินค่าช่วย ลื การศึกษาบุตรใ ้ ก่ พนักงาน ทศบาล
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการ ค่าถ่าย กสาร ละค่าสํารวจจํานวนสุนัข
ละ มว ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
รายจ่าย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด ื่นๆ
ค่าใช้จ่าย ดินทางไปราชการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ช่น จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่า
ช่าที่พักค่าพา นะ ละค่าใช้จ่าย ื่นๆ ในการ ดินทางไปราชการข งพนักงาน
ทศบาล ละลกจ้าง รื บุคคลที่ได้รับคําสั่งใ ้ไปปฏิบัติราชการข ง ทศบาล
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
โครงการ ทศบาล ่วงใยใส่ใจสุขภาพผ้สง ายุ ละผ้ด้ ยโ กาส
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการ ทศบาล ่วงใยใส่ใจสุขภาพผ้สง
ายุ ละผ้ด้ ยโ กาส
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า ลําดับที่ )
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โครงการน้ําประปาปล ดภัย ทศบาลตําบลบ้าน ปน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการน้ําประปาปล ดภัย ทศบาล
ตําบลบ้าน ปน
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 113 ลําดับที่ 6)
โครงการพัฒนาศักยภาพ กนนําสุขภาพในชุมชน
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการพัฒนาศักยภาพ กนนําสุขภาพใน
ชุมชน
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 112 ลําดับที่ 2)
โครงการรณรงค์ป งกัน การควบคุมโรคไข้ วัดนก
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการรณรงค์ป งกัน การควบคุมโรค
ไข้ วัดนก
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 112 ลําดับที่ 3)
โครงการรณรงค์ป งกัน ละควบคุมโรคไข้ ลื ด ก
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการรณรงค์ป งกัน ละควบคุมโรค
ไข้ ลื ด ก
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 113 ลําดับที่ 7)
โครงการรณรงค์ป งกันโรค ดส์
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการรณรงค์ป งกันโรค ดส์
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 113 ลําดับที่ 8)
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โครงการส่ง สริมสุขภาวะทาง พศในชุมชน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริมสุขภาวะทาง พศใน
ชุมชน
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 113 ลําดับที่ 9)
โครงการสัตว์ปล ดโรค คนปล ดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ
.ดร.สม ด็จพระ จ้าลก ธ ฯ
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการสัตว์ปล ดโรค คนปล ดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ.ดร.สม ด็จพระ จ้าลก ธ ฯ
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 113 ลําดับที่ 5)
โครงการ ม่บ้านจัดการด้านสุขภาพ
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการ ม่บ้านจัดการด้านสุขภาพ
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 114 ลําดับที่ 10)
โครงการ า ารปล ดภัย ละการคุ้มคร งผ้บริโภค
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการ า ารปล ดภัย ละการคุ้ม
คร งผ้บริโภค
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 114 ลําดับที่ 11)
ค่าบํารุงรักษา ละซ่ ม ซม
- พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ ม ซมทรัพย์สิน
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม

90,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

65,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
วัสดุงานบ้านงานครัว
ข พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื การ พทย์
- พื่ จ่าย ป็นค่าดํา นินการขับ คลื่ นโครงการสัตว์ปล ดโรค คนปล ดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ รื การ พทย์ ช่น ยา ละ วชภัณฑ์ ถุง
มื ถุงมื ยาง ถุงยาง นามัย น้ากาก นามัย ครื่ งตรวจวัดน้ําตาลใน
ลื ด น้ํายา คมีกําจัดยุง น้ํายาฆ่า ชื้ ข้ วัดนก วัคซีนป งกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ลฯ
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
วัสดุค มพิว ต ร์
- พื่ จ่าย ป็นค่า ผ่น รื จานบันทึกข้ มล ทปบันทึกข้ มล ตลับผง
มึก กระดาษต่ นื่ ง ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
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งบลงทุน

รวม

19,500 บาท

รวม

19,500 บาท

จํานวน

17,000 บาท

จํานวน

2,500 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

180,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

180,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์
ครื่ งค มพิว ต ร์ สํา รับงานสํานักงาน
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งค มพิว ต ร์ สํา รับงานสํานักงาน (จ สดงภาพขนาด
ไม่น้ ยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่ ง
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
ครื่ งสําร งไฟ
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งสําร งไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 ครื่ ง
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223

งิน ุด นุนกิจการที่ ป็นสาธารณประโยชน์
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- พื่ จ่าย ป็นค่าโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขใ ้ ก่คณะกรรมการ ม่
บ้าน ม่บ้านละ 20,000 บาท รวม 9 ม่บ้าน
ปรากฏใน ผนงานสาธารณสุข 00220
งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุข ื่น 00223
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 149 ลําดับที่ 2)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

รวม

6,613,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

550,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

350,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม

5,906,000 บาท

รวม

5,906,000 บาท

จํานวน

787,000 บาท

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการ ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟา ละวิทยุ
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุไฟฟา ละวิทยุ ช่น ฟิวส์ ล ดไฟฟา สายไฟฟา ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
าคารต่าง ๆ
โครงการก่ สร้าง าคาร นกประสงค์ ทศบาลตําบลบ้าน ปน
- พื่ จ่าย ป็นค่าก่ สร้าง าคาร นกประสงค์ ทศบาลตําบลบ้าน ปน ขนาด
กว้าง 10 ม. ยาว 25 ม. สง 5 ม. ตาม บบ ปลน ผนผังข ง ทศบาล
ตําบลบ้าน ปน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2/2562 น้า 19
ลําดับที่ 14)

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 15:24:26

น้า : 48/76

ค่าต่ ติม รื ดัด ปลง าคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุง าคารงานป งกัน ละบรร ทาสาธารณภัย ทศบาลตําบลบ้าน จํานวน
ปน

182,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าปรับปรุง าคารงานป งกัน ละบรร ทาสาธารณภัย ทศบาล
ตําบลบ้าน ปน ขนาดกว้าง 6.30 ม. ยาว 8.70 ม. สง 2.50 ม. รื มีพื้นที่ใช้
ส ยไม่น้ ยกว่า 40.81 ตร.ม. ตาม บบ ปลน ผนผังข ง ทศบาลตําบลบ้าน
ปน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2/2562 น้า 20
ลําดับที่ 15)
ค่าก่ สร้างสิ่งสาธารณปโภค
โครงการก่ สร้างระบบประปา ม่บ้าน บ้าน น ง ต่า บริ วณซ ย น้าโรง รียน จํานวน
บ้าน ปนพิทยาคม ม่ที่ 3 ต.บ้าน ปน . มื ง จ.ลําพน
- พื่ จ่าย ป็นค่าก่ สร้างระบบประปา ม่บ้าน บ้าน น ง ต่า บริ วณซ ย น้า
โรง รียนบ้าน ปนพิทยาคม ม่ที่ 3 ต.บ้าน ปน . มื ง จ.ลําพน
1. ก่ สร้าง ท็งค์ประปา บบ ชม ปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม สง 20 ม.
2. จาะบ่ บาดาลขนาด ส้นผ่าศนย์ กลาง 5 นิ้ว ลึก 120 ม.
ตาม บบ ปลนข งกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2/2562 น้า 9
ลําดับที่ 4)

761,000 บาท

น้า : 49/76

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 15:24:26

โครงการก่ สร้างรางระบายน้ํา คสล. ซ ย 1 บ้านรั้ว-ทุ่ง ม่ที่ 8 ต. น ง
นาม . มื ง จ.ลําพน

จํานวน

490,000 บาท

โครงการก่ สร้างรางระบายน้ํา คสล. ซ ย ลังวัด บ้านบ่ โจง ม่ที่ 1 ต. น ง จํานวน
นาม . มื ง จ.ลําพน

134,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าก่ สร้างรางระบายน้ํา คสล. ซ ย 1 บ้านรั้ว-ทุ่ง ม่ที่ 8 ต
. น ง นาม . มื ง จ.ลําพน ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ลึกไม่น้ ย
กว่า0.30 ม. ยาวรวมไม่น้ ยกว่า 222 ม. ตาม บบ ปลน ผนผังข ง ทศบาล
ตําบลบ้าน ปน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2/2562 น้า 18
ลําดับที่ 13)

- พื่ จ่าย ป็นค่าก่ สร้างรางระบายน้ํา คสล.ซ ย ลังวัด บ้านบ่ โจง ม่ที่ 1
ต. น ง นาม . มื ง จ.ลําพน ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 34 ม. ลึกไม่น้ ย
กว่า 0.50 ม. ตาม บบ ปลน ผนผังข ง ทศบาลตําบลบ้าน ปน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2/2562 น้า 11
ลําดับที่ 6)
โครงการก่ สร้างรางระบายน้ํา คสล. บริ วณซุ้มประตทาง ข้า มบ้าน บ้านบ่
โจง ม่ที่ 1 ต. น ง นาม . มื ง จ.ลําพน
- พื่ จ่าย ป็นค่าก่ สร้างรางระบายน้ํา คสล.บริ วณซุ้มประตทาง ข้า ม่
บ้าน บ้านบ่ โจง ม่ที่ 1 ต. น ง นาม . มื ง จ.ลําพน ขนาดกว้าง 0.30 ม
. ยาว 92 ม. ลึก 0.30-0.50 ม. ตาม บบ ปลน ผนผังข ง ทศบาลตําบลบ้าน
ปน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2/2562 น้า 12
ลําดับที่ 7)

จํานวน

197,000 บาท
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โครงการก่ สร้างรางระบายน้ํา คสล. สายกลางบ้าน บ้านม่วง ม่ที่ ๘ ต.บ้าน
ปน . มื ง จ.ลําพน

จํานวน

504,000 บาท

โครงการก่ สร้างรางระบายน้ํา คสล.ซ ย 3 บ้านบ่ โจง ม่ที่ 1 ต. น ง นาม จํานวน
. มื ง จ.ลําพน

284,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าก่ สร้างรางระบายน้ํา คสล. สายกลางบ้าน บ้านม่วง ม่ที่ 8
ต.บ้าน ปน . มื ง จ.ลําพน
- จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 95 ม. ลึกไม่น้ ยกว่า 0.30 ม.
- จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 ม.. ยาว 139 ม. ลึกไม่น้ ยกว่า 0.40 ม. ความยาว
รวมไม่น้ ยกว่า 234 ม. ตาม บบ ปลน ผนผังข ง ทศบาล
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2/2562 น้า 8
ลําดับที่ 3)

- พื่ จ่าย ป็นค่าก่ สร้างรางระบายน้ํา คสล.ซ ย 3 บ้านบ่ โจง ม่ที่ 1 ต
. น ง นาม . มื ง จ.ลําพน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 130 ม. ลึก 0.300.50 ม. ตาม บบ ปลน ผนผังข ง ทศบาลตําบลบ้าน ปน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2/2562 น้า 10
ลําดับที่ 5)
โครงการก่ สร้าง าคารสํา รับ ก็บข งบริ วณสุสานบ้านขว้าง ม่ที่ 2 ต. น ง จํานวน
นาม . มื ง จ.ลําพน
- พื่ จ่าย ป็นค่าก่ สร้าง าคารสํา รับ ก็บข งบริ วณสุสานบ้านขว้าง ม่ที่ 2
ต. น ง นาม . มื ง จ.ลําพน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 6 ม. สง 3.40 ม
. รื มีพื้นที่ใช้ส ยไม่น้ ยกว่า 36 ตร.ม. ตาม บบ ปลน ผนผังข ง ทศบาล
ตําบลบ้าน ปน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2/2562 น้า 16
ลําดับที่ 11)

213,000 บาท
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โครงการขยายท่ ประปา สายบ้าน น ง นามใต้ ม่ 3 ต. น ง นาม . มื ง จํานวน
จ.ลําพน

167,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าขยายท่ ประปา สายบ้าน น ง นามใต้ ม่ 3 ต. น ง
นาม . มื ง จ.ลําพน ดินท่ มนประปา PVC ขนาด ส้นผ่าศนย์ กลาง 3
นิ้ว ชั้น 8.5 ยาวรวมไม่น้ ยกว่า 695 ม. ตาม บบ ปลน ผนผังข ง ทศบาล
ตําบลบ้าน ปน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2/2562 น้า 14
ลําดับที่ 9)
โครงการติดตั้งไฟฟา สงสว่างทาง ยกบ้านบชา ม่ที่ 5 ต.บ้าน ปน . มื ง
จ.ลําพน

จํานวน

343,000 บาท

จํานวน

119,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าติดตั้งไฟฟา สงสว่างทาง ยกบ้านบชา ม่ที่ 5 ต.บ้าน
ปน . มื ง จ.ลําพน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 78 ลําดับที1่ 25 )
โครงการติดตั้ง สียงตามสายภายใน ม่บ้าน บ้าน ปน ม่ที่ 6 ต.บ้าน ปน
. มื ง จ.ลําพน
- พื่ จ่าย ป็นค่าติดตั้ง สียงตามสายภายใน ม่บ้าน บ้าน ปน ม่ที่ 6 ต.บ้าน
ปน . มื ง จ.ลําพน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 78 ลําดับที1่ 24)
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร บบ สริมผิว สฟัลท์ติก ค นกรีต (Overlay) ซ ย
ลังโรง รียนบ้าน น ง นาม ชื่ ม ซ ย 3 บ้าน น ง นาม ม่ที่ 3

จํานวน

255,000 บาท

โครงการปรับปรุงผิวจราจร บบ สริมผิว สฟัลท์ติกค นกรีต (Overlay) ซ ย 2 จํานวน
บ้าน น ง นาม ม่ที่ 3 ต. น ง นาม . มื ง จ.ลําพน

180,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร บบ สริมผิว สฟัลท์
ติก ค นกรีต (Overlay) ซ ย ลังโรง รียนบ้าน น ง นาม ชื่ ม ซ ย 3 บ้าน
น ง นาม ม่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. นา 0.05 ม. ยาว 248 ม. รื มี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้ ยกว่า 744 ตร.ม. ตาม บบ ปลน ผนผังข ง ทศบาล
ตําบลบ้าน ปน ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2/2562 น้า 13
ลําดับที่ 8)

- พื่ จ่าย ป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร บบ สริมผิว สฟัลท์ติก
ค นกรีต (Overlay) ซ ย 2 บ้าน น ง นาม ม่ที่ 3 ต. น ง นาม
. มื ง จ.ลําพน
- ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. นา 0.05 ม. ยาว 66.5 ม.
- ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. นา 0.05 ม. ยาว 82.5 ม. พร้ ม สริม ิน
คลุก 10 ซม. ยาวรวม 149 ม. รื มีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้ ยกว่า 447 ตร.ม
. ตาม บบ ปลน ผนผังข ง ทศบาลตําบลบ้าน ปน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2/2562 น้า 22
ข้ 17)
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โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านร่ ง ุย ม่ที่ 2 บ้านขว้าง ต. น ง นาม
. มื จ.ลําพน

จํานวน

290,000 บาท

โครงการวางท่ คสล. บริ วณสายกลางบ้าน - สุพจน์ซาลา ปา บ้าน ส้ง ม่ที่ 7 จํานวน
ต.บ้าน ปน . มื ง จ.ลําพน

502,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าปรับปรุงระบบประปาบ้านร่ ง ุย ม่ที่ 2 บ้านขว้าง ต. น ง
นาม . มื ง จ.ลําพน ป็น ถังสงขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สง 15 ม. ตาม
บบ ปลนข งกรมการปกคร ง กระทรวงม าดไทย
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2/2562 น้า 17
ลําดับที่ 12)

- พื่ จ่าย ป็นค่าวางท่ คสล. บริ วณสายกลางบ้าน-สุพจน์ซาลา ปา บ้าน
ส้ง ม่ที่ 7 ต.บ้าน ปน . มื ง จ.ลําพน โดยใช้ท่ คสล. ขนาด ส้นผ่าศนย์
กลาง 0.80 ม. (ม ก. ชั้น 3) ละก่ สร้างบ่ พัก คสล. ความยาวรวมไม่น้ ย
กว่า 124 ม. ตาม บบ ปลน ผนผังข ง ทศบาลตําบลบ้าน ปน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2/2562 น้า 7
ลําดับที่ 2)
โครงการวางท่ ระบายน้ํา คสล.พร้ มบ่ พัก ซ ยสนามกี าบ้าน ปน บ้าน ปน จํานวน
ม่ที่ 6 ต.บ้าน ปน . มื ง จ.ลําพน
- พื่ จ่าย ป็นค่าวางท่ ระบายน้ํา คสล.พร้ มบ่ พัก ซ ยสนามกี าบ้าน
ปน บ้าน ปน ม่ที่ 6 ต.บ้าน ปน . มื ง จ.ลําพน โดยใช้ท่ คสล.ขนาด
ส้นผ่าศนย์กลาง 0.40 ม.(ม ก. ชั้น 3) ความยาว 276 ม. พร้ มบ่ พัก
ขนาด 0.80 x 0.80 ม. ตาม บบ ปลน ผนผังข ง ทศบาลตําบลบ้าน ปน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 2/2562 น้า 6
ลําดับที่ 1)

498,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

157,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

157,000 บาท

จํานวน

157,000 บาท

รวม

1,926,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,900,500 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,755,000 บาท

จํานวน

1,600,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

งิน ุด นุนส่วนราชการ
งิน ุด นุนส่วนราชการ
- ุด นุนการไฟฟาส่วนภมิภาค โครงการขยาย ขตไฟฟา 1 ฟส 2 สาย พร้ ม
สายดับ ละโคมไฟกิ่ง บริ วณซ ยสันทรายพัฒนา บ้านบชา ม่ที่ 5 ตั้ง
ไว้ 157,000 บาท
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาจัดการขยะมลฝ ยใน ขต ทศบาล
รายจ่าย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด ื่นๆ
โครงการชุมชน าสาพัฒนาท้ งถิ่น ย่างยั่งยืน
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการชุมชน าสาพัฒนาท้ งถิ่น ย่าง
ยั่งยืน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมลฝ ย ละสิ่งปฏิกล 00244
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 105 ลําดับที่ 8)
โครงการ มื งสวยใส ไร้มลพิษ
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการ มื งสวยใส ไร้มลพิษ
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมลฝ ย ละสิ่งปฏิกล 00244
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 103 ลําดับที่ 2)
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โครงการรณรงค์คัด ยกขยะในชุมชน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการรณรงค์คัด ยกขยะในชุมชน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมลฝ ย ละสิ่งปฏิกล 00244
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 104 ลําดับที่ 3)
โครงการรักษ์บ้าน กิด สร้างถิ่นกํา นิดใ ้น่า ย่
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการรักษ์บ้าน กิด สร้างถิ่นกํา นิดใ ้
น่า ย่
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมลฝ ย ละสิ่งปฏิกล 00244
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 104 ลําดับที่ 4)
โครงการลดภาวะโลกร้ น ด้วยส งมื รา
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการลดภาวะโลกร้ น ด้วยส งมื รา
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมลฝ ย ละสิ่งปฏิกล 00244
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 104 ลําดับที่ 5)
โครงการ ม่บ้านตัว ย่าง น้าบ้าน น่าม ง
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการ ม่บ้านตัว ย่าง น้าบ้าน น่า
มง
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมลฝ ย ละสิ่งปฏิกล 00244
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 104 ลําดับที่ 7)
โครงการ นุรักษ์ธรรมชาติ ละสิ่ง วดล้ ม พิ่มพื้นที่สี ขียวส่ชุมชน
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการ นุรักษ์ธรรมชาติ ละสิ่ง วด
ล้ ม พิ่มพื้นที่สี ขียวส่ชุมชน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมลฝ ย ละสิ่งปฏิกล 00244
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 105 ลําดับที่ 9)
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โครงการ มบุญ ม บี้ย มขยะ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

145,500 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

5,500 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการ มบุญ ม บี้ย มขยะ
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมลฝ ย ละสิ่งปฏิกล 00244
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 104 ลําดับที่ 6)
ค่าบํารุงรักษา ละซ่ ม ซม
- พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ ม ซมทรัพย์สิน
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมลฝ ย ละสิ่งปฏิกล 00244
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุยานพา นะ ละขนส่ง ช่น ยางรถยนต์ บต ต รี่ ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมลฝ ย ละสิ่งปฏิกล 00244
วัสดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้ พลิงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครื่ งตัด ญ้า ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมลฝ ย ละสิ่งปฏิกล 00244
วัสดุ ครื่ ง ต่งกาย
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ ง บบ สื้ กาง กง มวก ถุงมื ร ง ท้าบท ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมลฝ ย ละสิ่งปฏิกล 00244
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

26,000 บาท

รวม

26,000 บาท

จํานวน

26,000 บาท

รวม

2,035,500 บาท

รวม

1,831,500 บาท

รวม

1,831,500 บาท

จํานวน

1,458,720 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

312,780 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครื่ งตัด ญ้า บบข้ ่ น
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งตัด ญ้า บบข้ ่ น จํานวน 2 ครื่ ง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ)
ปรากฎใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมลฝ ย ละสิ่งปฏิกล 00244
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนักงาน
- พื่ จ่าย ป็น งิน ดื น ก่พนักงาน ทศบาล พร้ มทั้ง งินปรับปรุง งิน ดื น
ประจําปี จํานวน 4 ัตรา จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00251
งินประจําตํา น่ง
- พื่ จ่าย ป็น งินประจําตํา น่งผ้ ํานวยการก งฯ จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00251
ค่าจ้างลกจ้างประจํา
- พื่ จ่าย ป็น งิน ดื น ก่ลกจ้างประจํา พร้ มทั้ง งินปรับปรุง งิน ดื น
ประจําปี จํานวน 12
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00251
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ

รวม

204,000 บาท

รวม

130,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

44,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการใ ้ ก่พนักงาน
ทศบาล ละลกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานน ก วลาราชการ รื วัน ยุดราชการ
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00251
ค่า ช่าบ้าน
- พื่ จ่าย ป็น งินค่า ช่าที่พัก าศัยข งพนักงาน ทศบาลซึ่งมีสิทธิ บิกค่า ช่าที่
พักได้ตามระ บียบฯ
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00251
งินช่วย ลื การศึกษาบุตร
- พื่ จ่าย ป็นค่าช่วย ลื การศึกษาบุตรข งพนักงาน ทศบาล ละลกจ้าง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิ บิกตามระ บียบฯ
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00251
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการ ค่าถ่าย กสาร ค่า ข้าปก นังสื ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00251
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รายจ่าย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด ื่นๆ
ค่า ดินทางไปราชการ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ช่น จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่า
ช่าที่พัก ค่าพา นะ ละค่าใช้จ่าย ื่นๆ ในการ ดินทางไปราชการข ง
พนักงาน ทศบาล รื บุคคลที่ได้รับคําสั่งใ ้ไปปฏิบัติราชการข ง ทศบาล
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00251
ค่าบํารุงรักษา ละซ่ ม ซม
- พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ ม ซมทรัพย์สิน
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00251
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00251
วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุโฆษณา ละ ผย พร่
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00251
วัสดุค มพิว ต ร์
- พื่ จ่าย ป็นค่า ผ่น รื จานบันทึกข้ มล ทปบันทึกข้ มล ตลับผง มึก
พิมพ์ ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00251
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

155,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

155,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

155,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก บรม พื่ ใ ้คร บครัว ลก ปลี่ยน รียนร้ จัด
ประชุม/ บรม ช่น ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ค่าถ่าย กสาร ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่ายาน
พา นะ ละค่าใช้จ่าย ื่นที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานส่ง สริม ละสนับสนุนความ ข้ม ข็งชุมชน 00252
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 119 ลําดับที่ 16)
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี
จํานวน

15,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด ื่นๆ
โครงการคร บครัวสัมพันธ์

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก บรมใ ้ความร้บทบาทสตรี จัด
ประชุม/ บรม ช่น ค่า า ารค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ค่าถ่าย กสาร ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่ายาน
พา นะ ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานส่ง สริม ละสนับสนุนความ ข้ม ข็งชุมชน 00252
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 118 ลําดับที่ 15)
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ละผ้ด ลคนพิการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าฝึก บรมฟื้นฟสมรรถภาพคนพิการใ ้ ก่ าสาสมัครฯ ช่น ค่า
า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุ ุปกรณ์ ค่าถ่าย กสาร ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพา นะ ค่าใช้จ่าย
ื่นๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานส่ง สริม ละสนับสนุนความ ข้ม ข็งชุมชน 00252
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 119 ลําดับที่ 18)

จํานวน

10,000 บาท
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โครงการโรง รียนผ้สง ายุ ทศบาลตําบลบ้าน ปน ( ุ้ยม่วนใจ๋)

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้ จงใ ้ความร้ด้านต่าง ๆ การจัด บรม
ละศึกษาด ช่น ค่าวัสดุ ุปกรณ์ในการฝึก บรม ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ
ครื่ งดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าถ่าย กสารประก บการ บรม ค่าปาย
โครงการ ค่ายานพา นะสํา รับศึกษาดงานน กสถานที่ ค่าข งที่ระลึก ค่าใช้
จ่าย ื่นๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานส่ง สริม ละสนับสนุนความ ข้ม ข็งชุมชน 00252
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 116 ลําดับที่ 4)
โครงการส่ง สริม าชีพตาม นวทาง ศรษฐกิจพ พียง
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการประชุม สัมมนา ฝึก าชีพ ช่น ค่า
วัสดุ ุปกรณ์ในการฝึก บรม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่า า าร ค่า า ารว่าง
ละ ครื่ งดื่ม ค่าถ่าย กสารประก บการฝึก บรม ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่า
ยานพา นะ ค่าใช้จ่าย ื่นๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานสร้างความ ข้ม ข็งข งชุมชน 00250
งานส่ง สริม ละสนับสนุนความ ข้ม ข็งชุมชน 00252
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 107 ลําดับที่ 4)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

138,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

138,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

138,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด ื่นๆ
โครงการ ข่งขันกี าประชาชนพิทักษ์ คุรุ จตุรมิตร สิง ์สัมพันธ์ ต้านภัยยา สพ
ติด
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ข่งขันกี าประชาชนพิทักษ์ คุรุ จตุรมิตร สิง ์
สัมพันธ์ ต้านภัยยา สพติด ช่น ค่า ุปกรณ์กี า รื กรีฑา ค่าชุดนักกี า รื
ชุดนักกรีฑาพร้ มร ง ท้า ถุง ท้า ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ละ
ค่าใช้จ่าย ื่นๆที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 00260
งานกี า ละนันทนาการ 00262
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 131 ลําดับที่ 4)
โครงการ ข่งขันกี าประชาชนสัมพันธ์ต้านภัยยา สพติด
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ข่งขันกี าประชาชนสัมพันธ์ต้านภัยยา สพติด
ช่น ค่า ุปกรณ์กี า รื กรีฑา ค่าชุดนักกี า รื ชุดนักกรีฑา พร้ ม
ร ง ท้า ถุง ท้า ค่า า ารทําการน ก วลา ค่าต บ ทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล่ รื
ถ้วยรางวัล งินรางวัล ละค่าใช้จ่าย ื่นๆที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 00260
งานกี า ละนันทนาการ 00262
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 131 ลําดับที่ 5)
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โครงการสนับสนุนการ ข่งขันกี าประชาชนกับ น่วยงาน ื่น

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

13,000 บาท

รวม

621,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

315,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

315,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ข่งขันกี าประชาชนกับ น่วยงาน ื่น
ช่น ค่า ุปกรณ์การกี า รื กรีฑา ค่าชุดนักกี า รื ชุดนักกรีฑาพร้ ม
ร ง ท้า ถุง ท้า ละค่าใช้จ่าย ื่นๆที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 00260
งานกี า ละนันทนาการ 00262
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 130 ลําดับที่ 1)
โครงการ บรมกี าสํา รับ ด็ก ยาวชน ต้านภัยยา สพติด
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการ บรมกี าสํา รับ ด็ก ยาวชน ต้านภัยยา สพ
ติด ช่น ค่าวัสดุ ุปกรณ์กี า ค่าวิทยากรฝึก บรม ค่า า าร ค่า า ารว่าง
ละ ครื่ งดื่ม ละค่าใช้จ่าย ื่นๆที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 00260
งานกี า ละนันทนาการ 00262
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 130 ลําดับที่ 3)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่าย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด ื่นๆ
โครงการ ข้าค่าย ด็ก ละ ยาวชน
- พื่ จ่าย ป็นใช้จ่ายในการดํา นินโครงการ ข้าค่าย ด็ก ละ ยาวชน ช่น ค่า
ปายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ุปกรณ์ ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ
ครื่ งดื่ม ค่าถ่าย กสาร ค่า ย็บปก นังสื รื ข้าปก นังสื ละค่าใช้จ่าย
ื่น ๆ ที กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้ งถิ่น 00263
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 124 ลําดับที่ 15)
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โครงการประ พณียี่ ป็ง

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการประ พณียี่ ป็ง
ปรากฏใน ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้ งถิ่น 00263
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 133 ลําดับที่ 12)
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรม ทศบาลตําบลบ้าน ปน
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรม
ทศบาลตําบลบ้าน ปน
ปรากฏใน ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้ งถิ่น 00263
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 134 ลําดับที่ 13)
โครงการร่วมการจัดงานลําไยจัง วัดลําพน
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการร่วมการจัดงานลําไยจัง วัด
ลําพน
ปรากฏใน ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้ งถิ่น 00263
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 134 ลําดับที่ 14)
โครงการส่ง สริมศักยภาพ ด็ก ละ ยาวชน
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการรส่ง สริมศักยภาพ ด็ก ละ
ยาวชน
ปรากฏใน ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้ งถิ่น 00263
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 122 ลําดับที่ 7)
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โครงการส่ง สริมศาสนาประ พณี ศิลปวัฒนธรรม ละภมิปัญญาท้ งถิ่น

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

306,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

306,000 บาท

จํานวน

306,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริมศาสนาประ พณี ศิลป
วัฒนธรรม ละภมิปัญญาท้ งถิ่น ช่น การจัดงานพระ ม่นั่ง มื ง งาน มวก
พัดโบราณจักสานบ้าน ปน ฯลฯ ละกิจกรรม ื่น ๆ ที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้ งถิ่น 00263
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 132 ลําดับที่ 8)
โครงการ ล่ ทียนวัน ข้าพรรษา
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการ ล่ ทียนวัน ข้าพรรษา
ปรากฏใน ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้ งถิ่น 00263
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 133 ลําดับที่ 9)

งิน ุด นุนกิจการที่ ป็นสาธารณประโยชน์
งิน ุด นุนกิจการที่ ป็นสาธารณประโยชน์
งิน ุด นุนกิจการที่ ป็นสาธารณประโยชน์
1. ุด นุนโครงการถนน ด็ก ดิน
- พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนโครงการถนน ด็ก ดิน ใ ้ ก่ บ้าน ปน ม่ 6
ต.บ้าน ปน 20,000 บาท
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 150 ลําดับที่ 1)
2. โครงการประ พณีสงกรานต์บ้านบ่ โจง
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายโครงการประ พณีสงกรานต์บ้านบ่ โจง 20,000
บาท
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 152 ลําดับที่ 12)
3. โครงการประ พณีสงกรานต์บ้านขว้าง
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายโครงการประ พณีสงกรานต์บ้านขว้าง 20,000
บาท
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 153 ลําดับที่ 16)
4. โครงการประ พณีสงกรานต์บ้าน น ง นาม
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายโครงการประ พณีสงกรานต์บ้าน น ง
นาม 20,000 บาท
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( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 152 ลําดับที่ 10)
5. โครงการประ พณีสงกรานต์บ้านรั้ว-ทุ่ง
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายโครงการประ พณีสงกรานต์บ้านรั้ว-ทุ่ง 20,000
บาท
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 152 ลําดับที่ 9)
6. โครงการประ พณีสงกรานต์บ้าน น ง ต่า
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายโครงการประ พณีสงกรานต์บ้าน น ง ต่า 20,000
บาท
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 154 ลําดับที่ 17)
7. โครงการประ พณีสงกรานต์บ้านบชา
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายโครงการประ พณีสงกรานต์บ้านบชา 20,000
บาท
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 152 ลําดับที่ 11)
8. โครงการประ พณีสงกรานต์บ้าน ปน
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายโครงการประ พณีสงกรานต์บ้าน ปน 20,000
บาท
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 153 ลําดับที่ 14)
9. โครงการประ พณีสงกรานต์บ้าน ส้ง
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายโครงการประ พณีสงกรานต์บ้าน ส้ง 20,000
บาท
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 153 ลําดับที่ 15)
10. โครงการประ พณีสงกรานต์บ้านม่วง
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายโครงการประ พณีสงกรานต์บ้านม่วง 20,000
บาท
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( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 153 ลําดับที่ 13)
11. โครงการประ พณีสรงน้ําพระวัดบ้านรั้ว-ทุ่ง
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายโครงการประ พณีสรงน้ําพระวัดบ้าน
รั้ว-ทุ่ง 10,000 บาท
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 154 ลําดับที่ 20)
12. โครงการประ พณีสรงน้ําพระธาตุวัด น ง ต่า
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายโครงการประ พณีสรงน้ําพระธาตุวัด น ง
ต่า 10,000 บาท
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 154 ลําดับที่ 19)
13. โครงการประ พณีสรงน้ําพระธาตุ จดีย์ศรี ริภุญชัยวัดบ้าน ปน
- พื่ ป็นค่าใช้จ่ายโครงการประ พณีสรงน้ําพระธาตุ จดีย์ศรี ริภุญชัย
วัดบ้าน ปน 10,000 บาท
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 154 ลําดับที่ 18)
14. ุด นุนโครงการ ปต.สัญจรตําบลบ้าน ปน ละ ตําบล น ง นาม
- พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนโครงการ ปต.สัญจรตําบลบ้าน
ปน ละ ตําบล น ง นาม 24,000 บาท
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 151 ลําดับที่ 5)
15. โครงการสระ กล้าดํา ัวพระสงฆ์ใน ขต ทศบาลตําบลบ้าน ปน
- พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนโครงการสระ กล้าดํา ัวพระสงฆ์ใน ขต
ทศบาลตําบลบ้าน ปน ใ ้ ก่ ปต.ตําบลบ้าน ปน ละ ปต.ตําบล น ง
นาม 22,000 บาท
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 155 ลําดับที่ 22)
16. ุด นุนโครงการประพฤติวัตรรุกขมลกรรม โสสานกรรม
- พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนโครงการประพฤติวัตรรุกขมลกรรม โสสาน
กรรม ใ ้ ก่ ปต.บ้าน ปน ละ ปต. น ง นาม 20,000 บาท
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 156 ลําดับที่ 24)
17. ุด นุนโครงการส่ง สริมคุณธรรมจริยธรรมนําชีวิต ศนย์พระพุทธ
ศาสนา วัดบ้านรั้ว-ทุ่ง
- พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนโครงการส่ง สริมคุณธรรมจริยธรรมนํา
ชีวิต ศนย์พระพุทธศาสนา วัดบ้านรั้ว-ทุ่ง 10,000 บาท
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 151 ลําดับที่ 6)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นพนักงาน

รวม

3,848,740 บาท

รวม

2,324,940 บาท

รวม

2,324,940 บาท

จํานวน

2,246,940 บาท

จํานวน

78,000 บาท

รวม

1,196,000 บาท

รวม

191,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

156,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็น งิน ดื น ก่พนักงาน ทศบาล พร้ มทั้ง งินปรับปรุง งิน ดื น
ประจําปี จํานวน 6 ัตรา จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
งินประจําตํา น่ง
- พื่ จ่าย ป็น งินประจําตํา น่งข งนักบริ ารงานช่างระดับต้น จํานวน 3
ัตรา จํานวน 12 ดื น
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทนการปฏิบัติงานน ก วลาราชการใ ้ ก่พนักงาน
ทศบาล ละลกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานน ก วลาราชการ รื วัน ยุดราชการ
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
ค่า ช่าบ้าน
- พื่ จ่าย ป็น งินค่า ช่าที่พัก าศัยข งพนักงาน ทศบาลซึ่งมีสิทธิ บิกค่า ช่าที่
พักได้ตามระ บียบฯ
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
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งินช่วย ลื การศึกษาบุตร

จํานวน

15,000 บาท

รวม

725,000 บาท

จํานวน

390,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ล่า รียนบุตรข งพนักงาน ทศบาล ละลกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ
บิกตามระ บียบฯ
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการ ค่าถ่าย กสาร ค่า ย็บ นังสื รื ข้าปก
นังสื ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
รายจ่าย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด ื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ช่น จ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ค่า
ช่าที่พัก ค่าพา นะ ละค่าใช้จ่าย ื่นๆ ในการ ดินทางไปราชการข ง
พนักงาน ทศบาล ละ ลกจ้าง รื บุคคลที่ได้รับคําสั่งใ ้ไปปฏิบัติราชการข ง
ทศบาล
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
ค่าบํารุงรักษา ละซ่ ม ซม
- พื่ จ่าย ป็นค่าซ่ ม ซมทรัพย์สิน
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม

280,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
วัสดุงานบ้านงานครัว
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ช่น ปรง ไม้กวาด ข่ง มุ้ง ผ้าป
โต๊ะ ถ้วยชาม ก้วน้ํา จานร ง ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
วัสดุก่ สร้าง
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุก่ สร้าง ช่น กระ บื้ ง ล็ก ไม้ ปน ิฐ ิน ดิน
ทราย ตะป ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง
- พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง ช่น บต ต รี่ ยาง
น ก ยางใน น้ํามัน บรก กรวยจราจร ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
วัสดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น ช่น น้ํามันดี ซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่ ง ครื่ งตัด ญ้าฯลฯ
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
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วัสดุค มพิว ต ร์

จํานวน

15,000 บาท

รวม

327,800 บาท

รวม

327,800 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

110,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุค มพิว ต ร์ ช่น ผ่น รื จานบันทึกข้ มล ผง มึก
ค มพิว ต ร์ น้ํายาล้าง ครื่ งค มพิว ต ร์ ฯลฯ
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่ สร้าง
ครื่ งตัดค นกรีต
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งตัดค นกรีต จํานวน 1 ครื่ ง
(ราคาตามท้ งตลาด)
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
ครื่ งสกัดค นกรีต
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งสกัดค นกรีต จํานวน 1 ครื่ ง
(ราคาตามท้ งตลาด)
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
ครุภัณฑ์สํารวจ
กล้ งวัดมุม บบ ิ ล็กทร นิกส์
- พื่ จ่าย ป็นค่ากล้ งวัดมุม บบ ิ ล็กทร นิกส์ ชนิด ่านค่ามุมได้ละ ียด 5
พิลิปดา (ระบบ ัตโนมัติ) จํานวน 1 ครื่ ง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ)
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
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ครื่ ง าพิกัดด้วยสัญญาณดาว ทียม บบพกพา

จํานวน

24,500 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

จํานวน

6,300 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ ง าพิกัดด้วยสัญญาณดาว ทียม บบพกพา จํานวน 1
ครื่ ง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ)
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์
ครื่ งค มพิว ต ร์ สํา รับงานประมวลผล บบที่ 2
- พื่ จ่าย ป็นค่าค มพิว ต ร์ สํา รับงานประมวลผล บบที่ 2 (จ สดงภาพ
ขนาดไม่น้ ยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 3 ครื่ ง ๆละ 30,000 บาท
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
ครื่ งค มพิว ต ร์โน๊ตบุ๊ก สํา รับงานประมวลผล
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งค มพิว ต ร์โน๊ตบุ๊ก สํา รับงานประมวลผล จํานวน 1
ครื่ ง
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
ครื่ งพิมพ์ บบฉีด มึก (Inkjet Printer) สํา รับกระดาษ A3
- พื่ จ่าย ป็นค่า ครื่ งพิมพ์ บบฉีด มึก (Inkjet Printer) สํา รับกระดาษ A3
จํานวน 1 ครื่ ง
(ตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ ข งกระ
ทรวงดิจิทัล พื่ ศรษฐกิจ ละสังคม)
ปรากฏใน ผนงาน ุตสา กรรม ละการโยธา 00310
งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ ุตสา กรรม ละการโยธา 00311
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

โครงการส่ง สริมกิจกรรมศนย์ถ่ายท ด ทคโนโลยีการ กษตร ทศบาลตําบลบ้าน จํานวน
ปน

15,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด ื่นๆ
โครงการคลินิก กษตร
- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการ กษตร โดยมีการฝึก บรม
พื่ ใ ้ความร้ด้าน ทคนิค การพัฒนา าชีพ กษตรกรรม ละศึกษาดงานไร่
นา สวนข ง กษตรกรที่ประสบความสํา ร็จ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม ช่น ค่า า าร า ารว่าง ละ ครื่ งดื่มค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่า
ข งที่ระลึก ค่ายานพา นะ ค่าวัสดุ ุปกรณ์ค่าถ่าย กสาร ค่าปายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย ื่นที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานการ กษตร 00320
งานส่ง สริมการ กษตร 00321
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า106 ลําดับที่ 1)

- พื่ จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมข งศนย์ฯ ได้ ก่ การจัด บรม พื่
พัฒนา ละ พิ่มประสิทธิภาพข งศนย์บริการถ่ายท ด ทคโนโลยีโดยมีค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรม ช่น ค่า า าร า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม ค่า
วัสดุ ุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทํา ปลงสาธิตค่าปายประชา
สัมพันธ์ ละศึกษาดงาน ค่าใช้จ่าย ื่นที่ กี่ยวข้ ง
ปรากฏใน ผนงานการ กษตร 00320
งานส่ง สริมการ กษตร 00321
( ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 106 ลําดับที่ 3)
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ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

2,000 บาท

รวม

2,000 บาท

รวม

2,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

รวม

21,093,728 บาท

รวม

21,093,728 บาท

รวม

21,093,728 บาท

ค่าชําระ นี้ งินต้น

จํานวน

1,463,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าชําระ งินต้นสัญญาก่ สร้าง าคารสํานักงาน ทศบาลตําบล
บ้าน ปนพร้ มครุภัณฑ์
ค่าชําระด ก บี้ย

จํานวน

285,000 บาท

วัสดุการ กษตร
- พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุ ุปกรณ์การ กษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย สาร คมี
ป งกัน ละทําลายศัตรพืช สัตว์ ละ ื่นๆ
ปรากฏใน ผนงานการ กษตร 00320
งานส่ง สริมการ กษตร 00321
แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์
งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา
- พื่ จ่าย ป็นค่าไฟฟา
ปรากฏใน ผนงานการพาณิชย์ 00330
งานโรงฆ่าสัตว์ 00334
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
- พื่ จ่าย ป็นค่าน้ําประปาข ง ทศบาล
ปรากฏใน ผนงานการพาณิชย์ 00330
งานโรงฆ่าสัตว์ 00334
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

- พื่ จ่าย ป็นค่าชําระด ก บี้ย สัญญาก่ สร้าง าคารสํานักงาน ทศบาลตําบล
บ้าน ปนพร้ มครุภัณฑ์
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งินสมทบก งทุนประกันสังคม

จํานวน

32,000 บาท

- พื่ ใช้จ่าย ป็น งินสมทบก งทุนประกันสังคม ตาม นังสื สั่งการ ละ
กฎ มายที่กํา นด
งินสมทบก งทุน งินทด ทน

จํานวน

2,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าสมทบก งทุน งินทด ทน
บี้ยยังชีพผ้สง ายุ

จํานวน

13,444,800 บาท

- พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนค่าใช้จ่ายสํา รับสนับสนุนการสร้าง ลักประกันราย
ได้ใ ้ ก่ผ้สง ายุ
บี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน

4,214,400 บาท

- พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนค่าใช้จ่ายสํา รับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใ ้ ก่ผ้
พิการ รื ทุพพลภาพ
บี้ยยังชีพผ้ปวย ดส์
จํานวน

210,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็นค่าสนับสนุนสง คราะ ์ บี้ยยังชีพผ้ปวย ดส์
สําร งจ่าย

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

266,000 บาท

งินช่วยพิ ศษ

จํานวน

5,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็น งินช่วยค่าทําศพพนักงาน ละลกจ้างที่ปฏิบัติงานใน ทศบาล
งินสมทบก งทุนบํา น็จบํานาญข้าราชการส่วนท้ งถิ่น (กบท.)

จํานวน

699,528 บาท

- พื่ ใช้จ่ายกรณีฉุก ฉินที่มีสาธารณภัย กิดขึ้น รื บรร ทาปัญ าความ ดื ด
ร้ นข งประชาชน ป็นส่วนรวม ท่านั้น
รายจ่ายตามข้ ผกพัน
รายจ่ายตามข้ ผกพัน
1. ค่าบํารุงสันนิบาต ทศบาล ตั้งไว้ 56,000.- บาท
- พื่ จ่าย ป็นค่าบํารุงสันนิบาต ทศบาล ตามข้ บังคับสันนิบาต ทศบาล
่งประ ทศไทย
2. งินสมทบระบบ ลักประกันสุขภาพในระดับท้ งถิ่น รื พื้นที่ ทศบาล
ตําบล บ้าน ปน ตั้งไว้ 160,000.- บาท
- พื่ จ่าย ป็นค่า งินสมทบระบบ ลักประกันสุขภาพในระดับท้ งถิ่น รื
พื้นที่ ทศบาลตําบลบ้าน ปน
3. ค่าสมทบก งทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 50,000.- บาท
- พื่ จ่าย ป็นค่าสมทบก งทุนสวัสดิการชุมชน

- พื่ จ่าย ป็น งินสมทบก งทุนบํา น็จบํานาญข้าราชการส่วนท้ งถิ่น (กบท.)
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งินช่วยค่าคร งชีพผ้รับบํานาญ (ชคบ.)

จํานวน

35,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็น งินช่วย ลื ค่าคร งชีพผ้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) ข งข้าราชการ
ส่วนท้ งถิ่น ตํา น่ง ื่น
งินบํา น็จลกจ้างประจํา

จํานวน

312,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็น งินบํา น็จ/บํานาญลกจ้างประจํา
งินช่วย ลื การศึกษาบุตรผ้รับบํานาญ

จํานวน

25,000 บาท

- พื่ จ่าย ป็น งินช่วย ลื การศึกษาบุตรผ้รับบํานาญ

