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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบานลํานาว
อําเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 58,843,512.32 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 177,934,326.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 23,059,272.33 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
291,578.86 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 386,472.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 88,373,208.81 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 152,032.86 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 434,448.30 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 329,849.99 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 692,328.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 182,465.10 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 34,563,965.56 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 52,018,119.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 426,461.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 70,880,975.34 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 19,352,680.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 22,975,008.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,636,062.34 บาท

งบลงทุน จํานวน 8,307,225.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 8,585,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 25,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 426,461.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 16,255,129.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1,283,000.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว
อําเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 152,032.86 335,000.00 345,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

434,448.30 535,100.00 623,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 329,849.99 150,000.00 200,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

692,328.00 1,000,000.00 1,000,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 182,465.10 50,000.00 100,100.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,791,124.25 2,070,100.00 2,268,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 34,563,965.56 32,500,500.00 34,150,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

34,563,965.56 32,500,500.00 34,150,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 52,018,119.00 50,000,000.00 50,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

52,018,119.00 50,000,000.00 50,000,000.00

รวม 88,373,208.81 84,570,600.00 86,418,600.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว
อําเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 19,352,680.00 20,550,706.00 22,170,893.00

งบบุคลากร 22,975,008.00 25,998,396.00 28,024,096.00

งบดําเนินงาน 11,636,062.34 20,066,198.00 18,124,811.00

งบลงทุน 8,307,225.00 8,678,300.00 8,806,100.00

งบเงินอุดหนุน 8,585,000.00 9,252,000.00 9,292,700.00

งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 70,880,975.34 84,570,600.00 86,418,600.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว

อําเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
อําเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,506,750

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,090,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 27,548,517

แผนงานสาธารณสุข 927,040

แผนงานเคหะและชุมชน 1,860,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 262,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,420,200

แผนงานการเกษตร 120,000

แผนงานการพาณิชย 3,212,200

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 22,170,893

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 86,418,600



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว
อําเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 22,170,893 22,170,893
    งบกลาง 22,170,893 22,170,893

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,792,000 725,000 3,367,300 11,884,300
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,714,000 0 0 2,714,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,078,000 725,000 3,367,300 9,170,300

งบดําเนินงาน 4,079,050 220,000 1,065,000 5,364,050
    คาตอบแทน 1,268,600 120,000 585,000 1,973,600

    คาใชสอย 1,832,450 100,000 230,000 2,162,450

    คาวัสดุ 548,000 0 250,000 798,000

    คาสาธารณูปโภค 430,000 0 0 430,000

งบลงทุน 186,900 0 71,500 258,400
    คาครุภัณฑ 186,900 0 71,500 258,400

รวม 12,057,950 945,000 4,503,800 17,506,750

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 890,800 890,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 890,800 890,800

งบดําเนินงาน 521,000 521,000
    คาตอบแทน 243,000 243,000

    คาใชสอย 150,000 150,000

    คาวัสดุ 128,000 128,000

งบลงทุน 678,700 678,700
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 678,700 678,700

รวม 2,090,500 2,090,500

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,728,120 8,233,176 9,961,296
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,728,120 8,233,176 9,961,296

งบดําเนินงาน 304,000 7,927,421 8,231,421
    คาตอบแทน 179,000 250,000 429,000

    คาใชสอย 70,000 2,765,305 2,835,305

    คาวัสดุ 55,000 4,812,116 4,867,116

    คาสาธารณูปโภค 0 100,000 100,000

งบลงทุน 13,500 497,100 510,600
    คาครุภัณฑ 13,500 497,100 510,600

งบเงินอุดหนุน 0 8,845,200 8,845,200
    เงินอุดหนุน 0 8,845,200 8,845,200

รวม 2,045,620 25,502,897 27,548,517

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 143,700 143,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 143,700 143,700

งบดําเนินงาน 463,340 463,340
    คาตอบแทน 130,000 130,000

    คาใชสอย 333,340 333,340

งบเงินอุดหนุน 320,000 320,000
    เงินอุดหนุน 320,000 320,000

รวม 927,040 927,040

หนา : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 1,280,000 1,280,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,280,000 1,280,000

งบดําเนินงาน 580,000 580,000
    คาตอบแทน 130,000 130,000

    คาใชสอย 230,000 230,000

    คาวัสดุ 220,000 220,000

รวม 1,860,000 1,860,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 300,000 300,000
    คาใชสอย 300,000 300,000

รวม 300,000 300,000

หนา : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 130,000 5,000 135,000
    คาใชสอย 120,000 5,000 125,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 127,500 127,500
    เงินอุดหนุน 0 127,500 127,500

รวม 130,000 132,500 262,500

หนา : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,648,000 0 2,648,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,648,000 0 2,648,000

งบดําเนินงาน 1,100,000 0 1,100,000
    คาตอบแทน 545,000 0 545,000

    คาใชสอย 190,000 0 190,000

    คาวัสดุ 365,000 0 365,000

งบลงทุน 47,300 6,624,900 6,672,200
    คาครุภัณฑ 47,300 0 47,300

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 6,624,900 6,624,900

รวม 3,795,300 6,624,900 10,420,200

หนา : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 70,000 120,000
    คาใชสอย 50,000 70,000 120,000

รวม 50,000 70,000 120,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 1,216,000 1,216,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,216,000 1,216,000

งบดําเนินงาน 1,310,000 1,310,000
    คาตอบแทน 80,000 80,000

    คาใชสอย 30,000 30,000

    คาวัสดุ 350,000 350,000

    คาสาธารณูปโภค 850,000 850,000

งบลงทุน 686,200 686,200
    คาครุภัณฑ 146,000 146,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 540,200 540,200

รวม 3,212,200 3,212,200

หนา : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,506,750

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,090,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 27,548,517

แผนงานสาธารณสุข 927,040

แผนงานเคหะและชุมชน 1,860,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 262,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,420,200

แผนงานการเกษตร 120,000

แผนงานการพาณิชย์ 3,212,200

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 22,170,893

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 86,418,600

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลบ้านลํานาว และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอบางขัน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 86,418,600 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 86,418,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
อําเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านลํานาวปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านลํานาวมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสุเทพ  ภักดีโชติ)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านลํานาว

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายประภาส  ขุนพิทักษ์)

ตําแหนง นายอําเภอบางขัน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว
อําเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 686,485.29 2,700.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 1,186.04 5,690.46 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 32,806.40 225,000.00 0.00 % 225,000.00
     ภาษีป้าย 55,248.20 69,676.00 60,000.00 16.67 % 70,000.00
     อากรการฆาสัตว 16,335.00 41,160.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 759,254.53 152,032.86 335,000.00 345,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 436.50 1,445.30 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,300.00 0.00 0.00 100.00 % 200.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 288,500.00 275,620.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

20.00 30.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,352.00 2,602.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 4,530.00 4,100.00 4,000.00 25.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 2,990.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 700.00 300.00 0.00 100.00 % 100.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 287,150.00 89,800.00 200,000.00 -50.00 % 100,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 7,832.00 45,401.00 10,000.00 400.00 % 50,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

6,220.00 3,000.00 6,000.00 -83.33 % 1,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 4,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500.00 660.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 500.00 500.00 -80.00 % 100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 605,540.50 434,448.30 535,100.00 623,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 627,981.61 329,849.99 150,000.00 33.33 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 627,981.61 329,849.99 150,000.00 200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 991,052.00 692,328.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 991,052.00 692,328.00 1,000,000.00 1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 465.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 277,000.00 182,000.00 50,000.00 100.00 % 100,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1.40 0.10 0.00 100.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 277,001.40 182,465.10 50,000.00 100,100.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 775,468.16 781,205.45 650,000.00 0.00 % 650,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 12,384,798.31 11,506,057.32 10,500,000.00 14.29 % 12,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 6,621,184.95 6,659,149.32 6,500,000.00 0.00 % 6,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 229,724.28 173,785.64 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 14,326,031.63 12,570,255.70 11,500,000.00 4.35 % 12,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 33,290.35 14,821.20 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงแร 304,625.34 391,409.16 200,000.00 50.00 % 300,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 361,168.87 233,592.97 400,000.00 -37.50 % 250,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

3,171,201.00 2,233,688.80 2,500,000.00 -12.00 % 2,200,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 510.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 1,057.30 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 38,209,060.19 34,563,965.56 32,500,500.00 34,150,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 51,258,729.00 52,018,119.00 50,000,000.00 0.00 % 50,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 51,258,729.00 52,018,119.00 50,000,000.00 50,000,000.00
รวมทุกหมวด 92,728,619.23 88,373,208.81 84,570,600.00 86,418,600.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว

อําเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 86,418,600   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 345,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 225,000 บาท

ประมาณการเทาเดิมจากปที่แลว เนื่องจากผูที่อยูในขายตองชําระ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางมีแนวโนมคงที่

ภาษีป้าย จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากผูขออนุญาตภาษีป้ายมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น

อากรการฆาสัตว จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการเทาเดิมจากปที่แลว เนื่องจากผูขออนุญาตอากรฆา
สัตวมีแนวโนมคงที่

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 623,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาผูขอใบอนุญาต
จําหนายสุรามีแนวโนมเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 200 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาผูขออนุญาต
เกี่ยวกับการพนันมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการเทาเดิมจากปที่แลว เนื่องจากผูที่อยูในขายชําระคา
ธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยมีแนวโนมคงที่

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากผูที่อยูในขายชําระคา
ธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
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คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

ประมาณการเทาเดิมจากปที่แลว เนื่องจากผูที่ขออนุญาตเกี่ยวกับ
การปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณามี
แนวโนมคงที่ 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาจํานวนผูขอ
อนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาจํานวนผูขอ
อนุญาตเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเทาเดิมจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาจํานวนผูขอ
อนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงมีแนวโนมคงที่

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาจํานวนผูขอ
อนุญาตอื่นๆมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาจํานวนผูกระทํา
ผิดกฎหมายจราจรมีแนวโนมลดลง

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาจํานวนผูรับจาง
มีจํานวนหลายราย

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาจํานวนผูขอ
อนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพมี
แนวโนมลดลง
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คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทาเดิมจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาผูขออนุญาตจัด
ตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวมีแนว
โนมคงที่ 

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการเทาเดิมจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาจํานวนผูขอ
อนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนมีแนวโนมคงที่ 

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทาเดิมจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาผูขออนุญาต
เกี่ยวกับการควบคุมอาคารมีแนวโนมเทาเดิม

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาจํานวนผูขอ
อนุญาตอื่นๆมีแนวโนมลดลง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู
กับยอดฝากเงินธนาคารมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,000,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการเทาเดิมจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาผูอยูในขายตอง
ชําระคาสาธารณูปโภคมีแนวโนมเทาเดิม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 100,100 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาคาขายเอกสาร
การจัดซื้อจัดจางมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจาก รายไดเบ็ตเตล็ดมีแนว
โนมเพิ่มสูงขึ้น

วันที่พิมพ : 26/8/2564  10:32:37 หนา : 3/5



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 34,150,500 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการเทาเดิมจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาการจัดเก็บภาษี
รถยนตมีแนวโนมคงที่และเปนภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,000,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ
.ร.บ.กําหนดแผนฯ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นและเปนภาษีที่รัฐบาลจัดสรร
ให 

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 6,500,000 บาท

ประมาณการเทาเดิมจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาภาษีมูลคาเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ มีแนวโนมเทาเดิมและเปนภาษีที่
รัฐบาลจัดสรรให

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการเทาเดิมจากปที่แลว เนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะมีแนว
โนมเทาเดิมและเปนภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 12,000,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากภาษีสรรพสามิตมีแนว
โนมเพิ่มขึ้นและเปนภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการเทาเดิมจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาคาภาคหลวงแร
และคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไมมีแนวโนมเทาเดิม
และเปนภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให

คาภาคหลวงแร จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาคาภาคหลวงแร
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นและเปนภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาคาภาคหลวง
ปิโตรเลียมมีแนวโนมลดลงและเปนภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาการจดสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินมีแนวโนมลดลงและเปนเงินที่
รัฐบาลจัดสรรให

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทาเดิมจากปที่แลว เนื่องจากคาดวาจํานวนผูขอ
อนุญาตใชน้ําบาดาลมีแนวโนมลดลงและเปนภาษีที่รัฐบาลจัดสรร
ให

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 50,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 50,000,000 บาท

ประมาณการเทาเดิมจากปที่แลว เนื่องจากเปนงบประมาณที่
รัฐบาลจัดสรรใหและมีแนวโนมเทาเดิม 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 337,216 305,582 352,000 5.71 % 372,100

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 14,047 14,413 15,000 0 % 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,632,400 12,116,000 13,693,200 6.41 % 14,570,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,782,400 2,880,000 3,413,000 7.03 % 3,652,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 127,500 136,000 181,800 -7.59 % 168,000

เงินสํารองจาย 2,836,583 3,562,603 3,315,000 -30.19 % 2,314,221

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 728,372

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ตําบลบ้านลํานาว

0 0 350,000 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลบ้านลํานาว
อําเภอบางขัน    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สปสช.)

0 0 0 100 % 350,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

310,000 338,082 691,412 -100 % 0

รวมงบกลาง 18,040,146 19,352,680 22,011,412 22,170,893
รวมงบกลาง 18,040,146 19,352,680 22,011,412 22,170,893
รวมงบกลาง 18,040,146 19,352,680 22,011,412 22,170,893

รวมแผนงานงบกลาง 18,040,146 19,352,680 22,011,412 22,170,893
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

532,080 532,080 532,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720 90,720 90,720 0 % 90,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,747,806 2,612,040 2,536,490 -21.15 % 2,000,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,461,806 3,326,040 3,250,490 2,714,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,168,803 3,550,960 4,357,000 -17.47 % 3,596,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

107,320 109,940 115,000 -7.83 % 106,000

เงินประจําตําแหนง 168,500 186,000 204,000 -8.82 % 186,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,160,160 1,286,098 1,504,000 -25.4 % 1,122,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 97,230 85,415 106,000 -35.85 % 68,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,702,013 5,218,413 6,286,000 5,078,000
รวมงบบุคลากร 8,163,819 8,544,453 9,536,490 7,792,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

65,100 90,600 820,000 -3.17 % 794,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,720 5,880 26,000 -23.08 % 20,000

คาเชาบ้าน 186,000 229,000 406,000 -17.98 % 333,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 9,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 112,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 81,551 105,963 112,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 362,371 431,443 1,364,000 1,268,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 69,228 100,842 140,000 -28.57 % 100,000

คาจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับริการ
ที่มีตอการให้บริการสาธารณะของ อบต
.บ้านลํานาว

0 0 0 100 % 25,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 7,597 31,999 60,000 66.67 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 273,111 160,368 170,000 -11.76 % 150,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 10,000 4,900 % 500,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

3,600 3,400 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู
หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

33,400 4,317 17,900 279.33 % 67,900

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

0 0 0 100 % 67,900

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

0 4,810 67,900 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0 0 21,650 230.95 % 71,650

โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 0 0 32,000 56.25 % 50,000

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน

0 131,175 50,000 300 % 200,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารสวนตําบลบ้าน
ลํานาว

20,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 406,936 436,911 579,450 1,832,450
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 57,893 115,365 150,000 -4.67 % 143,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,840 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,370 19,333 30,000 66.67 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 109,250 142,200 170,000 17.65 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,030 21,890 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 244,383 298,788 435,000 548,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 324,236.27 277,478.93 250,000 20 % 300,000

คาบริการโทรศัพท์ 4,158.22 3,082.57 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 24,033 19,510.8 40,000 0 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 80,365.69 81,775.6 80,000 0 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 432,793.18 381,847.9 380,000 430,000
รวมงบดําเนินงาน 1,446,483.18 1,548,989.9 2,758,450 4,079,050

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรสาร 0 0 0 100 % 13,000

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 5,500 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 0 15,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 3,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน (ระดับ 3-6) 0 0 9,600 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน (ระดับ1-2) 0 0 3,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 46,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 0 9,000 0 0 % 0

ตู้ใสเอกสาร 0 0 0 100 % 6,500

ตู็เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 0 0 0 100 % 13,000

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 100 % 40,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 19,300 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

0 15,990 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน

0 67,600 35,000 45.71 % 51,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 16,000 0 % 16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 15,980 7,500 300 % 30,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 17,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point)

0 5,390 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์ 2,040 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,540 157,260 91,100 186,900
รวมงบลงทุน 48,540 157,260 91,100 186,900

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับ
บริการที่มีตอการให้บริการสาธารณะของ 
อบต.บ้านลํานาว

0 25,000 25,000 -100 % 0

คาจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สาธารณะ

25,000 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 25,000 25,000 25,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 25,000 25,000 25,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 9,683,842.18 10,275,702.9 12,411,040 12,057,950
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 707,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 725,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 725,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 60,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 220,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 945,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,222,260 1,394,880 1,805,000 19.11 % 2,150,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 46,500 60,000 0 % 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 260,280 273,480 293,400 5.01 % 308,100

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 693,848 736,440 768,000 4.34 % 801,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,002 35,760 50,000 -52.2 % 23,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,266,390 2,487,060 3,000,400 3,367,300
รวมงบบุคลากร 2,266,390 2,487,060 3,000,400 3,367,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

126,700 82,950 285,000 12.28 % 320,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,300 13,860 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 109,000 142,000 216,000 11.11 % 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 242,000 238,810 531,000 585,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,400 10,730 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 87,592 88,206 220,000 -54.55 % 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 391,990.25 202,063.7 500,000 -90 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 486,982.25 300,999.7 750,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 85,042 69,975.9 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 36,600 39,350 80,000 -87.5 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 23,800 5,300 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,190 85,000 100,000 10 % 110,000

รวมค่าวัสดุ 214,632 199,625.9 310,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 943,614.25 739,435.6 1,591,000 1,065,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 3,000 566.67 % 20,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 47,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 0 27,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้นิรภัย 15,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน(ระดับ 3-6) 0 0 9,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,500

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน

0 50,700 17,000 100 % 34,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อเครื่องพิมพ์(multifunction)แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 7,990 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)

0 4,290 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 2,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1

0 8,850 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,000 74,430 133,100 71,500
รวมงบลงทุน 15,000 74,430 133,100 71,500

รวมงานบริหารงานคลัง 3,225,004.25 3,300,925.6 4,724,500 4,503,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,908,846.43 13,576,628.5 17,135,540 17,506,750

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 387,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 9,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 470,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 890,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 890,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 133,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 243,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัย
จราจร

0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาล

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลบ้าน
ลํานาว 

0 200,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน

0 0 180,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 200,000 220,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 20,400 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 24,000 28,000 0 % 28,000

รวมค่าวัสดุ 0 44,400 128,000 128,000
รวมงบดําเนินงาน 0 244,400 348,000 521,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมจราจร 0 0 30,000 -100 % 0

จัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค์ 0 4,462,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 4,462,000 30,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารโรงจอดรถองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้านลํานาว

0 0 0 100 % 678,700

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 678,700
รวมงบลงทุน 0 4,462,000 30,000 678,700

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 4,706,400 378,000 2,090,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 4,706,400 378,000 2,090,500

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 962,700 1,021,620 1,237,560 34.79 % 1,668,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินประจําตําแหนง 0 39,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 962,700 1,060,620 1,297,560 1,728,120
รวมงบบุคลากร 962,700 1,060,620 1,297,560 1,728,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 3,000 120,000 -49.17 % 61,000

คาเชาบ้าน 72,000 72,000 108,000 0 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 4,800 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 76,800 79,800 238,000 179,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,150 0 20,000 0 % 20,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 67,736 0 50,000 -40 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 70,886 0 70,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,952 35,745 36,000 -2.78 % 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,900 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,970 19,980 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 42,822 55,725 56,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 190,508 135,525 364,000 304,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 2,000 0 2,000 100 % 4,000

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 5,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 2,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 3 - 6 4,800 0 4,800 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 0 0 0 100 % 6,500
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โต๊ะทํางาน (ระดับ 1-2) 0 0 0 100 % 3,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อโทรโขงแบบเอนกประสงค์ 0 6,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 15,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 7,890 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 2,490 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,280 6,400 6,800 13,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านลํานาว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางจันสี)

0 371,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 371,000 0 0
รวมงบลงทุน 40,280 377,400 6,800 13,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,193,488 1,573,545 1,668,360 2,045,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 4,221,300 4,430,700 5,102,000 0 % 5,101,752
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เงินวิทยฐานะ 245,000 269,500 420,000 0 % 420,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,014,168 2,090,544 2,252,800 5.98 % 2,387,424

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 177,710 150,859 179,120 80.88 % 324,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,658,178 6,941,603 7,953,920 8,233,176
รวมงบบุคลากร 6,658,178 6,941,603 7,953,920 8,233,176

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 300,000 -33.33 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,671 20,892 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 19,671 20,892 330,000 250,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 55,886 71,540 100,000 -40 % 60,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

24,941 25,000 25,000 0 % 25,000
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 132,948 139,598 0 100 % 20,000

โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน 
"น้องอนุบาล"

18,084 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้าน
ลํานาว

23,946 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ชวยครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านลํานาว

0 30,375 0 100 % 60,000

โครงการสนันสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว))

0 0 0 100 % 555,900

โครงการสนันสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา(คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือ
เรียน/อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))

0 0 0 100 % 251,990

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

2,712,710 2,602,070 2,842,350 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.บ้านลํานาว)

0 0 0 100 % 1,682,415

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 29,300 0 280,000 -82.14 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  10:33 หน้า : 21/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าใช้สอย 2,997,815 2,868,583 3,267,350 2,765,305
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 100,000 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 149,995 150,000 3,108.08 % 4,812,116

คาอาหารเสริม (นม) 3,136,027.8 3,427,169.26 4,962,958 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 3,266,027.8 3,577,164.26 5,112,958 4,812,116
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 40,077.49 36,991.12 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 40,077.49 36,991.12 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 6,323,591.29 6,503,630.38 8,810,308 7,927,421

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะพับโฟเมก้าขาว 0 0 44,800 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ 24,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 42,500 -100 % 0

จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 0 0 7,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองน้ําสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 140,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 112,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 30,100 0 0 % 0

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจริ
ญรัชต์ภาคย์

0 0 0 100 % 68,400

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เคี่ยมงาม

0 0 0 100 % 71,400

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น้ํานิ่ง

0 0 0 100 % 89,800

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางจันสี

0 0 0 100 % 71,400

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า
นพรุพรี

0 0 0 100 % 71,400

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไสยาสน์

0 0 0 100 % 58,800

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เหนือโตน

0 0 0 100 % 65,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,000 282,100 94,300 497,100
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านลํานาว 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ํานิ่ง) หมูที่ 5

487,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านลํานาว (กอสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเหนือโตน)

0 390,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 487,000 390,000 0 0
รวมงบลงทุน 511,000 672,100 94,300 497,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 8,769,000 8,460,000 8,812,000 0.38 % 8,845,200

รวมเงินอุดหนุน 8,769,000 8,460,000 8,812,000 8,845,200
รวมงบเงินอุดหนุน 8,769,000 8,460,000 8,812,000 8,845,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 22,261,769.29 22,577,333.38 25,670,528 25,502,897
รวมแผนงานการศึกษา 23,455,257.29 24,150,878.38 27,338,888 27,548,517
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 119,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 143,700
รวมงบบุคลากร 0 0 0 143,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 130,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 130,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการตลาดนาซื้อ 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

15,878 29,907 50,000 0 % 50,000
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โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 26,300

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 173,200 0 % 173,200

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2562

170,326 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2563

0 102,132 0 0 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 33,840 0 % 33,840

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 
2562

16,920 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 203,124 132,039 287,040 333,340
รวมงบดําเนินงาน 203,124 132,039 287,040 463,340
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

240,000 0 320,000 0 % 320,000

รวมเงินอุดหนุน 240,000 0 320,000 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 240,000 0 320,000 320,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 443,124 132,039 607,040 927,040
รวมแผนงานสาธารณสุข 443,124 132,039 607,040 927,040

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 79,245 77,383 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 79,245 77,383 100,000 0
รวมงบดําเนินงาน 79,245 77,383 100,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 79,245 77,383 100,000 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,123,680 1,039,734 1,148,000 2.26 % 1,174,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 124,200 82,998 100,000 6 % 106,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,247,880 1,122,732 1,248,000 1,280,000
รวมงบบุคลากร 1,247,880 1,122,732 1,248,000 1,280,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 130,000 130,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 95,400 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ 0 149,000 656,000 -100 % 0

โครงการกําจัดขยะอินทรีย์ด้วยการทําน้ํา
หมักชีวภาพ

36,530 0 0 0 % 0
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โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 64,600 0 50,000 -40 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 196,530 149,000 706,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 196,800 152,000 200,000 0 % 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 9,330 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 196,800 161,330 220,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 393,330 310,330 1,056,000 580,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,641,210 1,433,062 2,304,000 1,860,000
งานบําบัดน้ําเสีย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ําเสีย 4,580 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,580 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 4,580 0 0 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 4,580 0 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,725,035 1,510,445 2,404,000 1,860,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีพ
สําหรับผู้สูงอายุ

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมเยาวชนคนดีศรีลํานาว 0 21,378.5 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

184,532 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตําบลบ้านลํานาว

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 0 0 20,000 150 % 50,000

โครงการสงเสริมอาชีพ 0 0 22,000 81.82 % 40,000

โครงการสงเสริมอาชีพ (การทําผ้าบาติก) 0 59,932 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพ (การเลี้ยงผึ้งและ
การเพาะเห็ดโคน)

36,812 0 0 0 % 0
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โครงการสานรักสานสัมพันธ์แหงครอบครัว 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 28,557 0 0 0 % 0

สงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 23,532 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 273,433 81,310.5 252,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 273,433 81,310.5 252,000 300,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 273,433 81,310.5 252,000 300,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 273,433 81,310.5 252,000 300,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ อบต.บ้าน
ลํานาว

198,400 0 120,000 -83.33 % 20,000

โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

89,605 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 288,005 0 220,000 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 99,606 120,548 102,400 -90.23 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 99,606 120,548 102,400 10,000
รวมงบดําเนินงาน 387,611 120,548 322,400 130,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 387,611 120,548 322,400 130,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําข้อมูลภูมิปญญาท้องถิ่น 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสงเสริมงานประเพณีลอยกระทง 37,014 69,988 70,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 37,014 69,988 75,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 37,014 69,988 75,000 5,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีเทศกาล เดือนสิบ

0 30,000 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีเทศกาล
เดือนสิบ

30,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีเทศกาลวันมาฆะบูชาแหผ้าขึ้นธาตุ
นครศรีธรรมราชและแหผ้าหมพระพุทธลีลา
ศิริธรรมนครอัครมหามิ่งมงคล

55,000 55,000 55,000 0 % 55,000
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสงเสริมงานประเพณีชักพระอําเภอ
บางขัน

38,400 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและอนุรักษ์ประเพณีชัก
พระอําเภอบางขัน

0 40,000 35,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและอนุรักษ์ประเพณีชัก
พระอําเภอบางขัน

0 0 0 100 % 42,500

รวมเงินอุดหนุน 123,400 125,000 120,000 127,500
รวมงบเงินอุดหนุน 123,400 125,000 120,000 127,500

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 160,414 194,988 195,000 132,500
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 548,025 315,536 517,400 262,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,079,940 1,142,740 1,355,320 46.83 % 1,990,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 78,000 0 % 78,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 481,200 500,160 525,000 5.14 % 552,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 14,820 9,420 10,000 -60 % 4,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,617,960 1,694,320 1,992,320 2,648,000
รวมงบบุคลากร 1,617,960 1,694,320 1,992,320 2,648,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

149,900 159,600 302,000 -7.28 % 280,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 43,680 33,180 40,000 25 % 50,000

คาเชาบ้าน 149,600 181,000 252,000 -20.63 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,450 7,500 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 352,630 381,280 614,000 545,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 28,698 22,814.5 100,000 -40 % 60,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 28,698 22,814.5 110,000 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,830 76,175 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุกอสร้าง 10,305 89,330 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 56,900 4,800 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,360 29,350 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 158,395 199,655 280,000 365,000
รวมงบดําเนินงาน 539,723 603,749.5 1,004,000 1,100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 16,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 0 25,200 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานและเก้าอี้ทํางาน 6,800 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน (ระดับ 1-2) 0 0 0 100 % 10,000
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 101,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 16,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 7,090 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 131,790 25,200 0 47,300
รวมงบลงทุน 131,790 25,200 0 47,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,289,473 2,323,269.5 2,996,320 3,795,300
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้าง หรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ (พลังงาน
แสงอาทิตย์ Solar Cell) สํานักงาน อบต
.บ้านลํานาว

0 479,000 0 0 % 0
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คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โคงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมูที่ 
6 

0 0 700,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเอนก
ประสงค์ หมูที่ 7

369,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเข้าประปา หมูที่ 8

0 0 0 100 % 459,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายชุม หมูที่ 1

0 0 0 100 % 489,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเผียน หมูที่ 9

0 0 0 100 % 447,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเพ็ง หมูที่ 14

0 0 0 100 % 480,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเอียด จันทร์พุม หมูที่ 7

0 0 0 100 % 480,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแยกราษฎร์พัฒนา หมูที่ 15

0 0 0 100 % 448,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศรีเทพ 5 หมูที่ 11

0 0 0 100 % 448,100

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสวนปาล์ม หมูที่ 4

0 0 0 100 % 451,800
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าควน - ป่าชุมชน หมูที่ 16

0 0 0 100 % 485,300

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าควน หมูที่ 2

0 0 0 100 % 449,700

โครงการกอสร้างถนนลาดยางสายควนประ 
หมูที่ 13

0 0 0 100 % 467,000

โครงการกอสร้างถนนลาดยางสายลานวัว - 
ควนประ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 463,000

โครงการกอสร้างทางเดิน - วิ่ง คสล.เพื่อ
ออกกําลังกาย(บ้านควนชก) หมูที่ 10

0 0 0 100 % 356,700

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางสาย
เหนือโตน - ส้านแดง หมูที่ 6

0 0 0 100 % 696,700

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โคงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยจันทร์หอม หมูที่ 7

0 0 489,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสายสันติสุข 
หมูที่ 9

0 0 491,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเกาะปล้าว - ควนอีแหวง หมูที่ 12

489,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายชองวัว หมูที่ 4

421,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  10:33 หน้า : 39/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยลูกดก หมูที่ 1

0 488,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุงปิดน้ํา-สวนปาล์ม หมูที่ 16

0 0 492,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายน้ํานิ่ง-หน้าควน หมูที่ 5

0 489,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางเขียว หมูที่ 11 

0 0 490,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเดชา หมูที่ 4

0 0 490,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายรบ-ควนตก หมูที่ 5

0 0 491,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสมพงษ์ ตอเขต หมูที่ 14 หมูที่ 
1

491,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายลํานาว ซอย 2 หมูที่ 14

0 0 489,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวังวารี หมูที่ 15

491,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศรีเทพ 3 หมูที่ 11

457,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสันติสุข หมูที่ 9

0 489,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายไสยาสน์ - ควนนกไผ หมูที่ 9

490,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าควน หมูที่ 2

491,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยท้ายเภา หมูที่ 8

489,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางสายควนชก - 
บ้านป้าโม้ย หมูที่ 10

487,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางสายควนประ 
หมูที่ 13

489,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางสายบางจัน
สี-หน้าควน หมูที่ 1

0 0 491,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางสายบางปริก 
- ทุงโคกแค หมูที่ 16

491,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางสายราษฎร์
พัฒนา หมูที่ 15

0 0 490,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียน 
ตชด.ชางกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 หมูที่ 13

0 0 492,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางสาย
สําราญราษฎร์ หมูที่ 14

490,500 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางสาย
ไสยาสน์-ป่าแต้ว หมูที่ 10

0 0 792,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างทางเดิน-วิ่ง เพื่อใช้เป็นที่
ออกกําลังกาย(บ้านบางปริก) หมูที่ 3 

0 0 370,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารสวนตําบลบ้านลํานาว

0 593,835 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,147,500 2,538,835 6,767,000 6,624,900
รวมงบลงทุน 6,147,500 2,538,835 6,767,000 6,624,900

รวมงานก่อสร้าง 6,147,500 2,538,835 6,767,000 6,624,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,436,973 4,862,104.5 9,763,320 10,420,200

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการผสมปุ๋ยใช้เอง 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 50,000
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝายชะลอน้ํา 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์แหลงน้ําสาธารณะ

33,455 0 0 0 % 0

โครงการสร้างฝายชะลอน้ํา 0 49,865 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธ์็พืชสมุนไพรท้องถิ่น 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน 26,525 0 0 0 % 0

อนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน 0 0 20,000 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 59,980 49,865 100,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 59,980 49,865 100,000 70,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําบ้านบางปริก 
หมูที่ 3

335,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 335,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 335,000 0 0 0
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รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 394,980 49,865 100,000 70,000
รวมแผนงานการเกษตร 394,980 49,865 100,000 120,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 310,680 327,120 353,000 4.82 % 370,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 711,120 738,120 775,000 5.29 % 816,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 85,560 58,980 60,000 -50 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,107,360 1,124,220 1,188,000 1,216,000
รวมงบบุคลากร 1,107,360 1,124,220 1,188,000 1,216,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 109,000 -54.13 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,280 5,880 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 14,280 5,880 139,000 80,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 59,875 87,758.92 100,000 0 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 226,037.5 166,117.5 250,000 0 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 285,912.5 253,876.42 350,000 350,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 659,766.33 759,112.04 800,000 6.25 % 850,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 659,766.33 759,112.04 800,000 850,000
รวมงบดําเนินงาน 959,958.83 1,018,868.46 1,319,000 1,310,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําเบนซิน 0 0 0 100 % 12,000

เครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา (ซับเมิร์สสูบน้ํา) 0 0 0 100 % 60,000
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เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0 0 0 100 % 26,000

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 30,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา(ซัมเมอร์ส) 0 0 32,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา(ตีนช้าง) 0 0 48,000 0 % 48,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ 0 0 24,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 104,000 146,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้าน(บ้าน
เกาะปล้าว) หมูที่ 12

0 0 499,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปา ถนนสายอาวลุง
คง - อาวนิลคลาน หมูที่ 5

0 0 0 100 % 144,300

โครงการขยายเขตประปาหมูบ้านบ้านอาว
นิลคลาน (ถนนสายบางขัน-วังวิเศษ บางดี) 
หมูที่ 4

102,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปาหมู
บ้าน (บ้านเกาะปล้าว) หมูที่ 12

0 0 0 100 % 395,900

โครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปาหมู
บ้าน(ถนนสาย 4151ทางทิศใต้และสายควน
หินราว-บางปริก) หมูที่ 8

0 0 492,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน 
(บ้านควนหินราว) ติดตั้งระบบโซลาเซลล์
สําหรับประปา (พลังงานแสงอาทิตย์ Solar 
Cell) หมูที่ 8

247,900 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมู
ที่ 8

493,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน(บ้าน
คลองเสาใต้) หมูที่ 2

0 0 461,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 842,900 0 1,452,000 540,200
รวมงบลงทุน 872,900 0 1,556,000 686,200

รวมงานกิจการประปา 2,940,218.83 2,143,088.46 4,063,000 3,212,200
รวมแผนงานการพาณิชย์ 2,940,218.83 2,143,088.46 4,063,000 3,212,200

รวมทุกแผนงาน 69,166,038.55 70,880,975.34 84,570,600 86,418,600
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว

อําเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 86,418,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 22,170,893 บาท
งบกลาง รวม 22,170,893 บาท

งบกลาง รวม 22,170,893 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 372,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบทุนประกันสังคมของพนักงานจางในอัตรา
รอยละ 5 ของคาจางพนักงานจาง พรอมกับหักคาตอบแทนของ
พนักงานจางเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
- ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553,หนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวัน
ที่ 22 ม.ค. 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2557 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี 
- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 14,570,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,652,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2559 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ตามระบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

เงินสํารองจาย จํานวน 2,314,221 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได 
- ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 728,372 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น(ก.บ.ท.)  โดยคํานวณจากงบประมาณรายรับทุก
ประเภท ยกเวน ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงิน
อุดหนุน
- ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2563, กฎกระทรวงการหักเงินจาก
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําปี สมทบเขา
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น พ.ศ.2563, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7
 ต.ค. 2563  และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(สปสช.)

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สปสช.) ของ อบต.บานลํานาว 
- ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และหนังสือสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เขต 11 สุราษฎรธานี ที่ สปสช. 9.40/ว 4609
 ลงวันที่ 22 ก.ค. 2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,057,950 บาท

งบบุคลากร รวม 7,792,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,714,000 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายก อบต. และรอง
นายก อบต.  2 อัตรา   รวม  3 อัตรา  จํานวน 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. และรอง
นายก อบต.  2 อัตรา  รวม  3 อัตรา  จํานวน 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก อบต.  และรองนายก อบต
.  2 อัตรา  รวม 3 อัตรา  จํานวน 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภา  ดังนี้ 
     - ประธานสภา อบต. 1 อัตรา  
     - รองประธานสภา อบต. 1 อัตรา  
     - สมาชิกสภา อบต.  24 อัตรา  
     - เลขานุการสภา อบต. 1 อัตรา 
     รวมทั้งสิ้น 27 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,078,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,596,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี /เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี  ตําแหนง
     - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     - รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     - หัวหนาสํานักปลัด
     - หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     - นักทรัพยากรบุคคล
     - นิติกร
     - นักพัฒนาชุมชน
     - นักจัดการงานทั่วไป
     - เจาพนักงานธุรการ
     รวม 9 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 106,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของขาราชการ หรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ดังนี้
     - เงินคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล   
     - เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) ตําแหนงหัวหนาฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
     - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
     รวม 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
     - เงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     - เงินประจําตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     - เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด
     - เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     รวม 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,122,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ตําแหนง
     - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
     - ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
     - พนักงานขับรถยนต  2 อัตรา
     - นักการ
     - ยาม
     - คนงาน  2 อัตรา
     รวม 8 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง  ตําแหนง
     - พนักงานขับรถยนต
     - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
     - นักการ
     - คนงาน  2 อัตรา
     - ยาม 
     รวม  6 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบดําเนินงาน รวม 4,079,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,268,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 794,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ
.ศ.2557   
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น พ.ศ.2562  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2563   (ตั้งไว 500,000
 บาท) 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน คาสมนาคุณ
กรรมการสอบคัดเลือกฯ  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จ
จริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย เงินรางวัล ฯลฯ   (ตั้งไว 50,000 บาท) 
-ตั้งจายจากเงินรายได 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาเชาบาน จํานวน 333,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิก
ได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562
- ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 112,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนทอง
ถิ่น หรือลูกจางประจําที่มีสิทธิ์เบิกได ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับผูบริหารทองถิ่นที่
มีสิทธิ์เบิกได   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น    พ.ศ.2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 1,832,450 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางประเมินความพึงพอใจของผูรับริการที่มีตอการใหบริการ
สาธารณะของ อบต.บานลํานาว

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล
ที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการสาธารณะ ตามหนังสือ  สํานัก
งาน ก.จ.จ.  ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด  ดวนที่สุด ที่ นศ
 0023.2/ว1353 ลงวันที่ 18 มี.ค.2558
- แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564  หนา 28  ลําดับ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาดําเนินการ ดังนี้
     - คาถายเอกสาร คาเย็บปกหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คา
เบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาใชจาย
ในการจัดทําเว็บไซต ฯลฯ
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
     - ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการ ดังนี้
     - คารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)  
     - คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  
     - คาใชจายในพิธีทางศาสนา /รัฐพิธี  
     - คาใชจายในการประชุมราชการ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้ง (ยกเวนคาตอบแทนเจา
หนาที่ในการเลือกตั้ง) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ.2562) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียม ฯลฯ
 ของผูบริหารทองถิ่นและเจาหนาที่ทองถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

จํานวน 67,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 เชน คาเชาเวที คาเชาเครื่องเสียง คาจัดซุมเฉลิมพระเกียรติ  คา
ตกแตงสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 124 ลําดับ 11
- ตั้งจายจากเงินรายได 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 67,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  เชน คาเชาเวที คาเชาเครื่องเสียง คาจัดซุมเฉลิมพระ
เกียรติ  คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 124 ลําดับ 12
- ตั้งจายจากเงินรายได 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี

จํานวน 71,650 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี  เชน คาเชาเวที คาเชาเครื่องเสียง คาจัดซุมเฉลิมพระ
เกียรติ  คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4   พ
.ศ.2563 หนา 28 ลําดับ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาเชาเครื่องเสียง คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4   พ
.ศ.2563 หนา 28 ลําดับ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาหองพัก คาสถานที่หอง
ประชุม คาจางเหมารถ คาวัสดุ อุปกรณและเครื่องเขียน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 123 ลําดับ 10
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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ค่าวัสดุ รวม 548,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 143,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ  ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ ฯลฯ  
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อน้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน 
- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อพวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม ฯลฯ สําหรับวางอนุสาวรียหรือใชในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน โทรโขง ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไมกวาด แกวน้ํา ถาด ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก น้ํากลั่น ฟิลมกรองแสง  หมอ
น้ํา แบตเตอรี่  ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามัน
หลอลื่น แก๊สหุงตม ถาน ก๊าซ ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน  น้ํายาตางๆ แอลกอฮอล ถุงมือ ยาและ
เวชภัณฑ น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง ทรายอะเบท ครอรีน สาร
สม หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน ป้ายประชา
สัมพันธ เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 430,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบาน
ลํานาว และอาคารที่อยูในความรับผิดชอบ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มี.ค.2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุง
รักษาสาย เป็นตน
- ตั้งจายจากเงินรายได  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิก (GFMIS) ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ(โทรสาร)  คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คา
สื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร
เน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความรวม
ถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ  คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) 
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบลงทุน รวม 186,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 186,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องโทรสาร จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร จํานวน 1
 เครื่อง  
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) เทคโนโลยี Monochrome Laser 
     2) มีหนวยความจําไมนอยกวา 16 MB 
     3) สามารถป้อนกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
     4) สามารถคัดลอกสําเนาไดสูงสุด 99 สําเนา 
     5) สามารถยอ/ขยาย ได 25% - 400 % 
     7) สามารถจดจําหมายเลขแฟกซและโทรศัพทที่ไดรับ
อัตโนมัติ 
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2522  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตูใสเอกสาร จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูใสเอกสาร  จํานวน 1 ตู
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
     1) ตูเก็บเอกสารความสูง 4 ชั้น
     2) มีลอ
     3) มีชองแบงสําหรับใสแฟ้มเอกสาร
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2522  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ตู็เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานทึบ  จํานวน 2 ตู
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) ขนาดความสูงไมนอยกวา 180 ซม. 
     2) มีประตู 2 บาน มีมือจับเป็นแบบมือจับปิด มีกุญแจล็อกใน
ตัว
     3) มีแผนชั้นวางไมนอยกวา 3 แผน สามารถเลื่อนปรับระดับ
ได
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2522  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ผามานพรอมอุปกรณ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งผามานพรอมอุปกรณ 
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) ขนาดกวางไมนอยกวา 280 ซม. สูงไมนอยกวา 230
 ซม. จํานวน 6 ชุด
     2) ขนาดกวางไมนอยกวา 320 ซม. สูงไมนอยกวา 260
 ซม. จํานวน 1 ชุด
     3) ผามานเจาะตาไก
     4) ใชผากันแสงยูวี (UV)
 - เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2522  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ
งานสํานักงาน   จํานวน 3 เครื่อง
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
     1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
     2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
     3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB
     4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
     5) มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
     6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
     7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
     8) มีแป้นพิมพและเมาส
     9) มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียด แบบ FHD (1920x1080)
     10) สามารถใชงาน Wi-Fi  (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
     1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
     2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
     3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB
     4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
     5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
     6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
     7) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
     8) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
     9) สามารถใชงาน Wi-Fi  (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  จํานวน 4 เครื่อง
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
     2) เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
     3) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x1,200 dpi
     4) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
     5) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
     6) สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
     7) มีความละเอีดในการแสกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ  600 x 1,200 dpi
     8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
     9) สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
     10) สามารถทําสําเนาสูงสุดไดไมนอยกวา 99 สําเนา
     11) สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
     12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 1 ชอง
     13) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi  (IEEE 802.11b,g,n)
ได
     14) มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 100 แผน
     15) สามารถใชไดกับ  A4, Letter, Legal และ Custom
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 26/8/2564  10:33:49 หนา : 21/116



จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 17,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน 3 เครื่อง
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watt)
     2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 945,000 บาท
งบบุคลากร รวม 725,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 725,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 707,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี /เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี  ตําแหนง
     - หัวหนาฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
     - นักวิเคราะหนโยบายและแผน
     รวม 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหนาฝ่ายแผนงานและงบ
ประมาณ  1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   พ.ศ.2557 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิก
ได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562
- ตั้งจายจากเงินรายได 

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียม ฯลฯ
 ของเจาหนาที่ทองถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ตั้งจายจากเงินรายได
งานบริหารงานคลัง รวม 4,503,800 บาท

งบบุคลากร รวม 3,367,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,367,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี /เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี  ตําแหนง
     - ผูอํานวยการกองคลัง
     - หัวหนาฝ่ายการเงินและบัญชี
     - นักวิชาการเงินและบัญชี
     - เจาพนักงานจัดเก็บรายได
     - เจาพนักงานพัสดุ  2 อัตรา 
     รวม 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนงเจาพนักงาน
พัสดุ 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ใหแกผูอํานวยการกอง
คลัง และหัวหนาฝ่ายการเงินและบัญชี  รวม 2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 308,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา เงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา ตําแหนงนักวิชาการคลัง  1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 801,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ตําแหนง
     - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
     - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   2 อัตรา 
     - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
     - คนงาน 
     รวม 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 23,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนง 
     - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   2 อัตรา 
     - คนงาน 
     รวม 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 1,065,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 585,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   พ.ศ.2557   
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ และคาตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวของ (ตั้งไว 160,000
 บาท ) 
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกได 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562
- ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนทอง
ถิ่น หรือลูกจางประจําที่มีสิทธิ์เบิกได 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บปกหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชาทรัพยสิน(ยก
เวน คาเชาบาน) คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน  ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียม ฯลฯ
 ของเจาหนาที่ทองถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ตั้งจายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ  ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก น้ํากลั่น ฟิลมกรองแสง  หมอ
น้ํา แบตเตอรี่  ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามัน
หลอลื่น แก๊สหุงตม ถาน ก๊าซ ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 71,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  จํานวน 10 ตัว 
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) เกาอี้ทํางาน ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก ลอพลาสติกคู
     2) พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็ก สามารถหมุนเกาอี้ไดโดย
รอบ
     3) รองรับน้ําหนักสูงสุด 80 กก. 
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2522  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน 1 เครื่อง
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
     2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน   จํานวน 2
 เครื่อง
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
     1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
     2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
     3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB
     4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
     5) มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
     6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
     7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
     8) มีแป้นพิมพและเมาส
     9) มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียด แบบ FHD (1920x1080)
     10) สามารถใชงาน Wi-Fi  (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  จํานวน 2 เครื่อง
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
     2) เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
     3) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x1,200 dpi
     4) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
     5) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
     6) สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
     7) มีความละเอีดในการแสกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ  600 x 1,200 dpi
     8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
     9) สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
     10) สามารถทําสําเนาสูงสุดไดไมนอยกวา 99 สําเนา
     11) สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
     12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 1 ชอง
     13) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi  (IEEE 802.11b,g,n)
ได
     14) มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 100 แผน
     15) สามารถใชไดกับ  A4, Letter, Legal และ Custom
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,090,500 บาท

งบบุคลากร รวม 890,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 890,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 387,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี /เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี  ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 9,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ตําแหนง เจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1 อัตรา  จํานวน 12
 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 470,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ตําแหนง
     - ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
     - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
     รวม 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนง พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา  1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบดําเนินงาน รวม 521,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 243,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 133,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557  (ตั้งไว 63,000 บาท ) 
- เพื่อจายเป็นเงินคาป่วยการ อปพร. ที่มีสิทธิ์ไดรับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560  (ตั้งไว  70,000 บาท )  
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกได 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562
- ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนทอง
ถิ่น หรือลูกจางประจําที่มีสิทธิ์เบิกได 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียม ฯลฯ
 ของเจาหนาที่ทองถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสรางวินัยจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย เสริม
สรางวินัยจราจร เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณสําหรับการฝึก
อบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564 หนา 25  ลําดับ 5  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาเชาอุปกรณตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564 หนา 24 ลําดับ 3  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 128,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแตงการชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติ
การ อปพร. จํานวน 30 ชุด
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560  และตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค
.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังดับเพลิงเคมีแหง ขนาด 15
 ปอนด จํานวน 14 ถัง 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได 

งบลงทุน รวม 678,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 678,700 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถองคการบริหารสวนตําบลบานลํา
นาว

จํานวน 678,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการกอสรางอาคารโรงจอด
รถองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว 
     มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังนี้
     1) ทําการกอสรางอาคารโรงจอดรถ ขนาดกวาง 8.00
 เมตร ยาว 21.00 เมตร ตามแบบแปลนกําหนด พื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 168.00 ตารางเมตร 
     2) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564 หนา 24 ลําดับ 1 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,045,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,728,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,728,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,668,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี /เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี  ตําแหนง
     - ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     - หัวหนาฝ่ายบริหารการศึกษา
     - นักวิชาการศึกษา
     - เจาพนักงานธุรการ
     รวม 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ของผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหัวหนาฝ่ายบริหารการ
ศึกษา  รวม 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

งบดําเนินงาน รวม 304,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 179,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 61,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน คาออกขอสอบใน
การคัดเลือกแขงขัน  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ  (ตั้ง
ไว 10,000 บาท) 
-ตั้งจายจากเงินรายได
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คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกได 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562
- ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนทอง
ถิ่น หรือลูกจางประจําที่มีสิทธิ์เบิกได 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บปกหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชาทรัพยสิน(ยก
เวน คาเชาบาน) คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน  ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียม ฯลฯ
 ของเจาหนาที่ทองถิ่น  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ  ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง  ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 13,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  จํานวน 2 ตัว 
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) เกาอี้มีพนักพิงและที่วางแขน
     2) ปรับระดับขึ้นลงได หมุนไดโดนรอบ
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2522  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตูเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร   จํานวน 1 ตู
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) มีชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น จํานวน 40 ชอง 
     2) มีขนาดไมนอยกวา  90x30x180 ซม. 
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2522  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โต๊ะทํางาน (ระดับ 1-2) จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน (ระดับ1-2)   จํานวน 1 ตัว
     มีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
    1) โต๊ะทําดวยไม ขนาดไมนอยกวา กวาง 60 ซม. ยาว 120
 ซม. สูง 75 ซม. 
    2) มีตูเก็บเอกสารดานขวามือพรอมกุญแจล็อค 1 ตู 
    3) วัสดุในการผลิตเป็นขาเหล็กและกรุดวยไมอัด
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2522  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินรายได 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 25,502,897 บาท
งบบุคลากร รวม 8,233,176 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,233,176 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,101,752 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี /เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี  ตําแหนง ครู ครูผูดูแลเด็ก  รวม 16 อัตรา จํานวน 12
 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได

เงินวิทยฐานะ จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ตําแหนงครูชํานาญการ จํานวน 10
  อัตรา จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,387,424 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ตําแหนง 
     - ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
     - ผูดูแลเด็กเล็ก(ทักษะ)
     - ผูดูแลเด็กเล็ก(ทั่วไป)
รวม 15 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได  633,024 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  1,754,400 บาท 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) และผูดูแลเด็ก(ทั่วไป)  รวม 14
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 7,927,421 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557  
- ตั้งจายจากเงินรายได 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนทอง
ถิ่น หรือลูกจางประจําที่มีสิทธิ์เบิกได 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 2,765,305 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียม ของ
เจาหนาที่ทองถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน  คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
แขงขัน  คาจางทําป้ายไวนิล คาเชาเต็นท คาเชาเครื่องเสียง คา
เงินรางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 78 ลําดับ 6 
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาเชาเวที เครื่องเสียง เต็นท คาตกแตงสถานที่ คาของ
รางวัล คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 78 ลําดับ 5
- ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน "นองอนุบาล" จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงาน "นองอนุบาล"  เชน คาเชาเต็นท คาเชาเครื่อง
เสียง คาจางทําป้าย คาวัสดุในการจัดนิทรรศการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 78 ลําดับ 7 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู
ผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต
.บานลํานาว  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คา
เอกสาร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 79 ลําดับ 9
- ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการสนันสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว))

จํานวน 555,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสนันสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บานลํานาว จํานวน 327 คน อัตราคน
ละ 1,700 บาทตอคน  รวม  555,900 บาท รายละเอียด ดังนี้
     1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสยาสน      เด็กเล็ก 49
 คน จํานวนเงิน  83,300  บาท 
     2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางจันสี      เด็กเล็ก 86
 คน จํานวนเงิน 146,200 บาท
     3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเจริญรัชตภาคย   เด็กเล็ก 29
 คน จํานวนเงิน  49,300  บาท
     4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเคี่ยมงาม     เด็กเล็ก 60
 คน จํานวนเงิน  102,000 บาท
     5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหนือโตน     เด็กเล็ก 36
 คน จํานวนเงิน   61,200 บาท
     6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพรุพรี         เด็กเล็ก 32
 คน จํานวนเงิน    54,400 บาท
     7) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ํานิ่ง         เด็กเล็ก 35
 คน จํานวนเงิน    59,500 บาท
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว
 3924 ลงวันที่ 8 ก.ค.2564 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 79 ลําดับ 12
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการสนันสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา(คาใชจายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือ
เรียน/อุปกรณการเรียน/เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู
เรียน))

จํานวน 251,990 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (คาหนังสือเรียน/อุปกรณการเรียน/เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) โดยจัดสรรใหแกเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5
 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บานลํานาว  เด็กเล็ก
จํานวน 223 คน จํานวน 4 รายการ  รวม 251,990 บาท ราย
ละเอียด ดังนี้
     1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสยาสน    จํานวนเงิน 33,900
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 บาท 
          1.1) คาหนังสือเรียน            เด็กเล็ก 30 คน  อัตราคน
ละ 200 บาท  จํานวน 6,000 บาท 
          1.2) คาอุปกรณการเรียน       เด็กเล็ก 30 คน  อัตราคน
ละ 200 บาท  จํานวน 6,000 บาท
          1.3) คาเครื่องแบบนักเรียน     เด็กเล็ก 30 คน  อัตราคน
ละ 300 บาท   จํานวน 9,000 บาท
          1.4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เด็กเล็ก 30 คน  อัตราคน
ละ 430 บาท  จํานวน 12,900 บาท 
     2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางจันสี    จํานวนเงิน 70,600
 บาท
          2.1) คาหนังสือเรียน            เด็กเล็ก 62 คน  อัตราคน
ละ 200 บาท  จํานวน 12,400 บาท 
          2.2) คาอุปกรณการเรียน       เด็กเล็ก 62 คน  อัตราคน
ละ 200 บาท  จํานวน 12,400 บาท
          2.3) คาเครื่องแบบนักเรียน     เด็กเล็ก 62 คน  อัตราคน
ละ 300 บาท  จํานวน 18,600 บาท
          2.4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เด็กเล็ก 62 คน  อัตราคน
ละ 430 บาท  จํานวน 26,660 บาท 
     3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเจริญรัชตภาคย   จํานวนเงิน 22,600
 บาท
          3.1) คาหนังสือเรียน            เด็กเล็ก 20 คน  อัตราคน
ละ 200 บาท  จํานวน  4,000  บาท 
          3.2) คาอุปกรณการเรียน       เด็กเล็ก 20  คน  อัตราคน
ละ 200 บาท  จํานวน 4,000  บาท
          3.3) คาเครื่องแบบนักเรียน     เด็กเล็ก 20 คน  อัตราคน
ละ 300 บาท  จํานวน  6,000  บาท
          3.4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เด็กเล็ก 20 คน  อัตราคน
ละ 430 บาท  จํานวน  8,600  บาท 
     4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเคี่ยมงาม    จํานวนเงิน 49,720
 บาท
          4.1) คาหนังสือเรียน            เด็กเล็ก  44 คน  อัตราคน
ละ 200 บาท  จํานวน  8,800  บาท 
          4.2) คาอุปกรณการเรียน       เด็กเล็ก  44 คน  อัตราคน
ละ 200 บาท  จํานวน 8,800  บาท
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          4.3) คาเครื่องแบบนักเรียน     เด็กเล็ก 44 คน  อัตราคน
ละ 300 บาท  จํานวน  13,200  บาท
          4.4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เด็กเล็ก  44 คน  อัตรา
คนละ 430 บาท  จํานวน  18,920  บาท 
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      5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหนือโตน   จํานวนเงิน  23,730
 บาท
          5.1) คาหนังสือเรียน            เด็กเล็ก 21 คน  อัตราคน
ละ 200 บาท  จํานวน  4,200  บาท 
          5.2) คาอุปกรณการเรียน       เด็กเล็ก 21  คน  อัตราคน
ละ 200 บาท  จํานวน 4,200  บาท
          5.3) คาเครื่องแบบนักเรียน     เด็กเล็ก 21 คน  อัตราคน
ละ 300 บาท  จํานวน  6,300  บาท
          5.4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เด็กเล็ก 21 คน  อัตราคน
ละ 430 บาท  จํานวน  9,030  บาท 
     6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพรุพรี    จํานวนเงิน  21,470 บาท
          6.1) คาหนังสือเรียน            เด็กเล็ก 19 คน  อัตราคน
ละ 200 บาท  จํานวน  3,800 บาท 
          6.2) คาอุปกรณการเรียน       เด็กเล็ก 19 คน  อัตราคน
ละ 200 บาท  จํานวน 3,800  บาท
          6.3) คาเครื่องแบบนักเรียน     เด็กเล็ก 19 คน  อัตราคน
ละ 300 บาท  จํานวน  5,700 บาท
          6.4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เด็กเล็ก 19 คน  อัตราคน
ละ 430 บาท  จํานวน  8,170 บาท 
     7) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ํานิ่ง    จํานวนเงิน  30,510 บาท
          7.1) คาหนังสือเรียน            เด็กเล็ก 27 คน  อัตราคน
ละ 200 บาท  จํานวน  5,400  บาท 
          7.2) คาอุปกรณการเรียน       เด็กเล็ก 27 คน  อัตราคน
ละ 200 บาท  จํานวน  5,400  บาท
          7.3) คาเครื่องแบบนักเรียน     เด็กเล็ก 27 คน  อัตราคน
ละ 300 บาท  จํานวน  8,100  บาท
          7.4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เด็กเล็ก 27 คน  อัตราคน
ละ 430 บาท  จํานวน  11,610 บาท 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว
 3924 ลงวันที่ 8 ก.ค.2564 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 81 ลําดับ 17
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลาง
วันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บานลํานาว)

จํานวน 1,682,415 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บานลํา
นาว จํานวน 327 คน  อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245
 วัน  รวม 1,682,415 บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
     1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสยาสน      เด็กเล็ก 49
 คน จํานวนเงิน 252,105 บาท 
     2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางจันสี      เด็กเล็ก 86
 คน จํานวนเงิน 442,470 บาท
     3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเจริญรัชตภาคย   เด็กเล็ก 29
 คน จํานวนเงิน 149,205 บาท
     4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเคี่ยมงาม     เด็กเล็ก 60
 คน จํานวนเงิน 308,700 บาท
     5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหนือโตน     เด็กเล็ก 36
 คน จํานวนเงิน  185,220 บาท
     6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพรุพรี         เด็กเล็ก 32
 คน จํานวนเงิน  164,640 บาท
     7) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ํานิ่ง         เด็กเล็ก 35
 คน จํานวนเงิน  180,075 บาท
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว
 3924 ลงวันที่ 8 ก.ค.2564 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77 ลําดับ 1
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
- ตั้งจายจากเงินรายได 

ค่าวัสดุ รวม 4,812,116 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 4,812,116 บาท

1) คาวัสดุงานบานงานครัว (จํานวน  150,000 บาท) 
     - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซัก
ฝอก สบู  น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค
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.2564  
2) คาอาหารเสริม (นม)  จํานวน 4,662,115 บาท 
     2.1) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก เด็ก
ปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บานลํานาว 7
 แหง จํานวน 327 คน อัตราคนละ 7.37 บาท รวม 260 วัน  รวม
เป็นเงิน 626,579.40 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
          - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสยาสน      เด็กปฐมวัย  48
 คน  จํานวน   91,977.60 บาท 
          - ศูนพัฒนาเด็กเล็กบานบางจันสี       เด็กปฐมวัย  86
 คน  จํานวน  164,793.20 บาท
          - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเจริญรัชตภาคย  เด็กปฐมวัย  29
 คน  จํานวน    55,569.80 บาท 
          - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเคี่ยมงาม    เด็กปฐมวัย  60
 คน  จํานวน   114,927.00 บาท
          - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหนือโตน    เด็กปฐมวัย  36
 คน  จํานวน    68,983.20 บาท
          - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพรุพรี        เด็กปฐมวัย  32
 คน  จํานวน    61,318.40 บาท
          - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ํานิ่ง        เด็กปฐมวัย  35
 คน  จํานวน     67,067.00 บาท
          แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 77 ลําดับ 3 
     2.2) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน(ตชด.) จํานวน 2,106 คน  อัตราคน
ละ 7.37 บาท รวม 260 วัน  รวมเป็นเงิน 4,035,517.20
 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
          - โรงเรียนบานไสยาสน      จํานวน 313 คน   จํานวน
เงิน 555,770.60 บาท 
          - โรงเรียนวัดลํานาว         จํานวน  831 คน   จํานวน
เงิน 1,592,362.20 บาท
          - โรงเรียนเจริญรัชตภาคย  จํานวน  125 คน   จํานวน
เงิน 239,525 บาท 
          - โรงเรียนสังวาลยวิทย      จํานวน 589 คน   จํานวน
เงิน 1,128,641.80 บาท 
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          - โรงเรียน ตชด.ชางกลปทุมวันอนุสรณ 10  จํานวน 248
 คน   จํานวนเงิน 475,217.60 บาท 
          แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 77 ลําดับ 4 
     ขอ 2.1) และขอ 2.2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 8 ก.ค.2564 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พ.ค.2564  
     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บานลํา
นาว  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มี.ค.2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

งบลงทุน รวม 497,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 497,100 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ติดตั้งกลองวงจรปิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเจริญรัชตภาคย จํานวน 68,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการติดตั้งกลองวงจรปิดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเจริญรัชตภาคย  จํานวน 1 ชุด ราคา 68,400 บาท  มี
รายละเอียด ดังนี้ 
     1) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network  Vedio Recorder) แบบ 8 ชอง ราคา 22,000
 บาท
      คุณลักษณะพื้นฐาน
          - เป็นอุปกรณที่ผลิตขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพจากกลอง
โทรทัศนวงจรปิดโดยเฉพาะ
          - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
          - ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ( Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
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          - สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 
          - สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไม
นอยกวา 2,073,600 pixel
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน "HTTP 
หรือ HTTPS" , SMTP , "NTP  หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ได
เป็นอยางนอย 
          - มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปิดโดย
เฉพาะ ( Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไมนอยกวา 8 TB
          - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอย
กวา 2 ชอง
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4
 และ IPv6 ได 
          - ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Appication Programmimg Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง 
          - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปิด
ผานระบบเครือขายได 
          - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
     2) กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร    ราคาตัวละ 3,000 บาท จํานวน 3
 ตัว  เป็นเงิน  9,000 บาท 
      คุณลักษณะพื้นฐาน
          - มีความละเอียดภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
          - มี fram rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (fram per second )
          - ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพใน
กรณีทีมีคาความเขมของแสง 0 LUX ได 
          - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
 นิ้ว
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          - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
          - สามารถสงสัญญาณภาพ (Steaming ) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง
          - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อยางนอย 
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ไดเป็น
อยางนอย 
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา และสามารถทํางานได
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได 
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , "NTP 
หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ไดเป็นอยางนอย 
     3) กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร   ราคาตัวละ 5,700 บาท จํานวน 2
 ตัว  เป็นเงิน 11,400 บาท 
          - มีความละเอียดภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
          - มี fram rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (fram per second )
          - ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพใน
กรณีทีมีคาความเขมของแสง 0 LUX ได 
          - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
 นิ้ว
          - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
          - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตาง
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range 
หรือ Super Dynamic Range 
หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได 
          - สามารถสงสัญญาณภาพ (Steaming ) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง
          - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็น
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อยางนอย 
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ไดเป็น
อยางนอย 
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/ Base - T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได 
          - ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่ม
สําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 
          - สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 องศา C ถึง 50
 องศา C เป็นอยางนอย
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , "NTP 
หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ไดเป็นอยางนอย 
     4) ตูเก็บเครื่องบันทึก   จํานวน 1 ตู ราคา 1,500 บาท
          - ตูเก็บกันน้ําสําหรับเก็บอุปกรณ
     5) เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครื่อง  ราคา 2,500 บาท 
          - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA
          - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
     6) 4 G Router TP-Link + Sim card ดูออนไลน 1
 ปี  จํานวน 1 หนวย  ราคา 4,500 บาท 
     7) งานติดตั้งระบบ
          - งานติดตั้งระบบและทดสอบระบบ รวมคาแรง จํานวน 1
 งาน ราคา 9,500 บาท 
     8) อุปกรณงานติดตั้ง 
          - ทอรอยสายภายนอก,บ็อกกันน้ํา,CAT6 UTP Cable 
จํานวน 1 งาน ราคา 8,000 บาท 
- รายละเอียดปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564 หนา 29 ลําดับ 5

ติดตั้งกลองวงจรปิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเคี่ยมงาม จํานวน 71,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการติดตั้งกลองวงจรปิดศูนยพัฒนาเด็ก
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เล็กบานเคี่ยมงาม  จํานวน 1 ชุด ราคา 71,400 บาท  มีราย
ละเอียด ดังนี้ 
     1) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network  Vedio Recorder) แบบ 8 ชอง ราคา 22,000
 บาท
      คุณลักษณะพื้นฐาน
          - เป็นอุปกรณที่ผลิตขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพจากกลอง
โทรทัศนวงจรปิดโดยเฉพาะ
          - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
          - ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ( Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
          - สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 
          - สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไม
นอยกวา 2,073,600 pixel
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน "HTTP 
หรือ HTTPS" , SMTP , "NTP  หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ได
เป็นอยางนอย 
          - มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปิดโดย
เฉพาะ ( Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไมนอยกวา 8 TB
          - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอย
กวา 2 ชอง
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4
 และ IPv6 ได 
          - ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Appication Programmimg Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง 
          - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปิด
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ผานระบบเครือขายได 
          - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
     2) กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร    ราคาตัวละ 3,000 บาท จํานวน 4
 ตัว  เป็นเงิน 12,000 บาท 
      คุณลักษณะพื้นฐาน
          - มีความละเอียดภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
          - มี fram rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (fram per second )
          - ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพใน
กรณีทีมีคาความเขมของแสง 0 LUX ได 
          - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
 นิ้ว
          - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
          - สามารถสงสัญญาณภาพ (Steaming ) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง
          - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อยางนอย 
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ไดเป็น
อยางนอย 
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา และสามารถทํางานได
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได 
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , "NTP 
หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ไดเป็นอยางนอย 
     3) กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร   ราคาตัวละ 5,700 บาท จํานวน 2
 ตัว  เป็นเงิน 11,400 บาท 
          - มีความละเอียดภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
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          - มี fram rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (fram per second )
          - ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพใน
กรณีทีมีคาความเขมของแสง 0 LUX ได 
          - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
 นิ้ว
          - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
          - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตาง
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range 
หรือ Super Dynamic Range 
หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได 
          - สามารถสงสัญญาณภาพ (Steaming ) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง
          - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อยางนอย 
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ไดเป็น
อยางนอย 
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/ Base - T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได 
          - ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่ม
สําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 
          - สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 องศา C ถึง 50
 องศา C เป็นอยางนอย
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , "NTP 
หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ไดเป็นอยางนอย 
     4) ตูเก็บเครื่องบันทึก   จํานวน 1 ตู ราคา 1,500 บาท
          - ตูเก็บกันน้ําสําหรับเก็บอุปกรณ
     5) เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครื่อง  ราคา 2,500 บาท 
          - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA
          - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
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     6) 4 G Router TP-Link + Sim card ดูออนไลน 1
 ปี  จํานวน 1 หนวย  ราคา 4,500 บาท 
     7) งานติดตั้งระบบ
          - งานติดตั้งระบบและทดสอบระบบ รวมคาแรง จํานวน 1
 งาน ราคา 9,500 บาท 
     8) อุปกรณงานติดตั้ง 
          - ทอรอยสายภายนอก,บ็อกกันน้ํา,CAT6 UTP Cable 
จํานวน 1 งาน ราคา 8,000 บาท 
- รายละเอียดปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564 หนา 29 ลําดับ 2

ติดตั้งกลองวงจรปิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ํานิ่ง จํานวน 89,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการติดตั้งกลองวงจรปิดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานบานน้ํานิ่ง  จํานวน 1 ชุด ราคา 89,800 บาท  มีราย
ละเอียด ดังนี้ 
     1) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network  Vedio Recorder) แบบ 8 ชอง ราคา 22,000
 บาท
      คุณลักษณะพื้นฐาน
          - เป็นอุปกรณที่ผลิตขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพจากกลอง
โทรทัศนวงจรปิดโดยเฉพาะ
          - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
          - ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ( Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
          - สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 
          - สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไม
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นอยกวา 2,073,600 pixel
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน "HTTP 
หรือ HTTPS" , SMTP , "NTP  หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ได
เป็นอยางนอย 
          - มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปิดโดย
เฉพาะ ( Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไมนอยกวา 8 TB
          - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอย
กวา 2 ชอง
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4
 และ IPv6 ได 
          - ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Appication Programmimg Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง 
          - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปิด
ผานระบบเครือขายได 
          - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
     2) กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร    ราคาตัวละ 3,000 บาท จํานวน 4
 ตัว  เป็นเงิน 12,000 บาท 
      คุณลักษณะพื้นฐาน
          - มีความละเอียดภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
          - มี fram rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (fram per second )
          - ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพใน
กรณีทีมีคาความเขมของแสง 0 LUX ได 
          - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
 นิ้ว
          - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
          - สามารถสงสัญญาณภาพ (Steaming ) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง
          - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็น
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อยางนอย 
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ไดเป็น
อยางนอย 
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา และสามารถทํางานได
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได 
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , "NTP 
หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ไดเป็นอยางนอย 
     3) กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร   ราคาตัวละ 5,700 บาท จํานวน 4
 ตัว  เป็นเงิน 22,800 บาท 
          - มีความละเอียดภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
          - มี fram rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (fram per second )
          - ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพใน
กรณีทีมีคาความเขมของแสง 0 LUX ได 
          - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
 นิ้ว
          - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
          - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตาง
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range 
หรือ Super Dynamic Range 
หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได 
          - สามารถสงสัญญาณภาพ (Steaming ) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง
          - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อยางนอย 
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ไดเป็น
อยางนอย 
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/ Base - T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตาม
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มาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได 
          - ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่ม
สําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 
          - สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 องศา C ถึง 50
 องศา C เป็นอยางนอย
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , "NTP 
หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ไดเป็นอยางนอย 
     4) ตูเก็บเครื่องบันทึก   จํานวน 1 ตู ราคา 1,500 บาท
          - ตูเก็บกันน้ําสําหรับเก็บอุปกรณ
     5) เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครื่อง  ราคา 2,500 บาท 
          - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA
          - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
     6) 4 G Router TP-Link + Sim card ดูออนไลน 1
 ปี  จํานวน 1 หนวย  ราคา 4,500 บาท 
     7) งานติดตั้งระบบ
          - งานติดตั้งระบบและทดสอบระบบ รวมคาแรง จํานวน 1
 งาน ราคา 13,500 บาท 
     8) อุปกรณงานติดตั้ง 
          - ทอรอยสายภายนอก,บ็อกกันน้ํา,CAT6 UTP Cable 
จํานวน 1 งาน ราคา 11,000 บาท 
- รายละเอียดปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564 หนา 30 ลําดับ 4

ติดตั้งกลองวงจรปิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางจันสี จํานวน 71,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการติดตั้งกลองวงจรปิดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานบางจันสี  จํานวน 1 ชุด ราคา 71,400 บาท  มีราย
ละเอียด ดังนี้ 
     1) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network  Vedio Recorder) แบบ 8 ชอง ราคา 22,000
 บาท
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      คุณลักษณะพื้นฐาน
          - เป็นอุปกรณที่ผลิตขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพจากกลอง
โทรทัศนวงจรปิดโดยเฉพาะ
          - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
          - ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ( Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
          - สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 
          - สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไม
นอยกวา 2,073,600 pixel
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน "HTTP 
หรือ HTTPS" , SMTP , "NTP  หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ได
เป็นอยางนอย 
          - มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปิดโดย
เฉพาะ ( Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไมนอยกวา 8 TB
          - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอย
กวา 2 ชอง
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4
 และ IPv6 ได 
          - ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Appication Programmimg Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง 
          - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปิด
ผานระบบเครือขายได 
          - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
     2) กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร    ราคาตัวละ 3,000 บาท จํานวน 4
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 ตัว  เป็นเงิน 12,000 บาท 
      คุณลักษณะพื้นฐาน
          - มีความละเอียดภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
          - มี fram rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (fram per second )
          - ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพใน
กรณีทีมีคาความเขมของแสง 0 LUX ได 
          - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
 นิ้ว
          - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
          - สามารถสงสัญญาณภาพ (Steaming ) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง
          - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อยางนอย 
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ไดเป็น
อยางนอย 
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา และสามารถทํางานได
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได 
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , "NTP 
หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ไดเป็นอยางนอย 
     3) กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร   ราคาตัวละ 5,700 บาท จํานวน 2
 ตัว  เป็นเงิน 11,400 บาท 
          - มีความละเอียดภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
          - มี fram rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (fram per second )
          - ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพใน
กรณีทีมีคาความเขมของแสง 0 LUX ได 
          - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
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 นิ้ว
          - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
          - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตาง
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range 
หรือ Super Dynamic Range 
หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได 
          - สามารถสงสัญญาณภาพ (Steaming ) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง
          - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อยางนอย 
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ไดเป็น
อยางนอย 
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/ Base - T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได 
          - ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่ม
สําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 
          - สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 องศา C ถึง 50
 องศา C เป็นอยางนอย
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , "NTP 
หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ไดเป็นอยางนอย 
     4) ตูเก็บเครื่องบันทึก   จํานวน 1 ตู ราคา 1,500 บาท
          - ตูเก็บกันน้ําสําหรับเก็บอุปกรณ
     5) เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครื่อง  ราคา 2,500 บาท 
          - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA
          - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
     6) 4 G Router TP-Link + Sim card ดูออนไลน 1
 ปี  จํานวน 1 หนวย  ราคา 4,500 บาท 
     7) งานติดตั้งระบบ
          - งานติดตั้งระบบและทดสอบระบบ รวมคาแรง จํานวน 1
 งาน ราคา 9,500 บาท 
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     8) อุปกรณงานติดตั้ง 
          - ทอรอยสายภายนอก,บ็อกกันน้ํา,CAT6 UTP Cable 
จํานวน 1 งาน ราคา 8,000 บาท 
- รายละเอียดปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564 หนา 29 ลําดับ 1

ติดตั้งกลองวงจรปิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพรุพรี จํานวน 71,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการติดตั้งกลองวงจรปิดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานพรุพรี  จํานวน 1 ชุด ราคา 71,400 บาท  มีราย
ละเอียด ดังนี้ 
     1) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network  Vedio Recorder) แบบ 8 ชอง ราคา 22,000
 บาท
      คุณลักษณะพื้นฐาน
          - เป็นอุปกรณที่ผลิตขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพจากกลอง
โทรทัศนวงจรปิดโดยเฉพาะ
          - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
          - ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ( Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
          - สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 
          - สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไม
นอยกวา 2,073,600 pixel
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน "HTTP 
หรือ HTTPS" , SMTP , "NTP  หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ได
เป็นอยางนอย 
          - มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปิดโดย
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เฉพาะ ( Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไมนอยกวา 8 TB
          - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอย
กวา 2 ชอง
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4
 และ IPv6 ได 
          - ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Appication Programmimg Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง 
          - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปิด
ผานระบบเครือขายได 
          - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
     2) กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร    ราคาตัวละ 3,000 บาท จํานวน 4
 ตัว  เป็นเงิน 12,000 บาท 
      คุณลักษณะพื้นฐาน
          - มีความละเอียดภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
          - มี fram rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (fram per second )
          - ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพใน
กรณีทีมีคาความเขมของแสง 0 LUX ได 
          - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
 นิ้ว
          - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
          - สามารถสงสัญญาณภาพ (Steaming ) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง
          - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อยางนอย 
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ไดเป็น
อยางนอย 
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา และสามารถทํางานได

วันที่พิมพ : 26/8/2564  10:33:50 หนา : 66/116



ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได 
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , "NTP 
หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ไดเป็นอยางนอย 
     3) กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร   ราคาตัวละ 5,700 บาท จํานวน 2
 ตัว  เป็นเงิน 11,400 บาท 
          - มีความละเอียดภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
          - มี fram rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (fram per second )
          - ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพใน
กรณีทีมีคาความเขมของแสง 0 LUX ได 
          - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
 นิ้ว
          - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
          - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตาง
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range 
หรือ Super Dynamic Range 
หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได 
          - สามารถสงสัญญาณภาพ (Steaming ) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง
          - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อยางนอย 
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ไดเป็น
อยางนอย 
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/ Base - T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได 
          - ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่ม
สําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 
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          - สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 องศา C ถึง 50
 องศา C เป็นอยางนอย
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , "NTP 
หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ไดเป็นอยางนอย 
     4) ตูเก็บเครื่องบันทึก   จํานวน 1 ตู ราคา 1,500 บาท
          - ตูเก็บกันน้ําสําหรับเก็บอุปกรณ
     5) เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครื่อง  ราคา 2,500 บาท 
          - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA
          - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
     6) 4 G Router TP-Link + Sim card ดูออนไลน 1
 ปี  จํานวน 1 หนวย  ราคา 4,500 บาท 
     7) งานติดตั้งระบบ
          - งานติดตั้งระบบและทดสอบระบบ รวมคาแรง จํานวน 1
 งาน ราคา 9,500 บาท 
     8) อุปกรณงานติดตั้ง 
          - ทอรอยสายภายนอก,บ็อกกันน้ํา,CAT6 UTP Cable 
จํานวน 1 งาน ราคา 8,000 บาท 
- รายละเอียดปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564 หนา 29 ลําดับ 3

ติดตั้งกลองวงจรปิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสยาสน จํานวน 58,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการติดตั้งกลองวงจรปิดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานไสยาสน จํานวน 1 ชุด ราคา 58,800 บาท  มีราย
ละเอียด ดังนี้ 
     1) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network  Vedio Recorder) แบบ 8 ชอง ราคา 22,000
 บาท
      คุณลักษณะพื้นฐาน
          - เป็นอุปกรณที่ผลิตขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพจากกลอง
โทรทัศนวงจรปิดโดยเฉพาะ
          - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
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          - ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ( Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
          - สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 
          - สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไม
นอยกวา 2,073,600 pixel
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน "HTTP 
หรือ HTTPS" , SMTP , "NTP  หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ได
เป็นอยางนอย 
          - มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปิดโดย
เฉพาะ ( Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไมนอยกวา 8 TB
          - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอย
กวา 2 ชอง
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4
 และ IPv6 ได 
          - ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Appication Programmimg Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง 
          - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปิด
ผานระบบเครือขายได 
          - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
     2) กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร    ราคาตัวละ 3,000 บาท จํานวน 3
 ตัว  เป็นเงิน 9,000 บาท 
      คุณลักษณะพื้นฐาน
          - มีความละเอียดภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
          - มี fram rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
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วินาที (fram per second )
          - ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพใน
กรณีทีมีคาความเขมของแสง 0 LUX ได 
          - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
 นิ้ว
          - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
          - สามารถสงสัญญาณภาพ (Steaming ) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง
          - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อยางนอย 
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ไดเป็น
อยางนอย 
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา และสามารถทํางานได
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได 
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , "NTP 
หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ไดเป็นอยางนอย 
     3) กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร   ราคาตัวละ 5,700 บาท จํานวน 1
 ตัว  เป็นเงิน 5,700 บาท 
          - มีความละเอียดภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
          - มี fram rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (fram per second )
          - ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพใน
กรณีทีมีคาความเขมของแสง 0 LUX ได 
          - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
 นิ้ว
          - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
          - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตาง
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range 
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หรือ Super Dynamic Range 
หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได 
          - สามารถสงสัญญาณภาพ (Steaming ) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง
          - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อยางนอย 
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ไดเป็น
อยางนอย 
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/ Base - T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได 
          - ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่ม
สําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 
          - สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 องศา C ถึง 50
 องศา C เป็นอยางนอย
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , "NTP 
หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ไดเป็นอยางนอย 
     4) ตูเก็บเครื่องบันทึก   จํานวน 1 ตู ราคา 1,500 บาท
          - ตูเก็บกันน้ําสําหรับเก็บอุปกรณ
     5) เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครื่อง  ราคา 2,500 บาท 
          - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA
          - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
     6) 4 G Router TP-Link + Sim card ดูออนไลน 1
 ปี  จํานวน 1 หนวย  ราคา 4,500 บาท 
     7) งานติดตั้งระบบ
          - งานติดตั้งระบบและทดสอบระบบ รวมคาแรง จํานวน 1
 งาน ราคา 6,400 บาท 
     8) อุปกรณงานติดตั้ง 
          - ทอรอยสายภายนอก,บ็อกกันน้ํา,CAT6 UTP Cable 
จํานวน 1 งาน ราคา 7,200 บาท 
- รายละเอียดปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2564
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 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564 หนา 29 ลําดับ 7

ติดตั้งกลองวงจรปิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหนือโตน จํานวน 65,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการติดตั้งกลองวงจรปิดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเหนือโตน  จํานวน 1 ชุด ราคา 65,900บาท  มีราย
ละเอียด ดังนี้ 
     1) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network  Vedio Recorder) แบบ 8 ชอง ราคา 22,000
 บาท
      คุณลักษณะพื้นฐาน
          - เป็นอุปกรณที่ผลิตขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพจากกลอง
โทรทัศนวงจรปิดโดยเฉพาะ
          - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
          - ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ( Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
          - สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 
          - สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไม
นอยกวา 2,073,600 pixel
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน "HTTP 
หรือ HTTPS" , SMTP , "NTP  หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ได
เป็นอยางนอย 
          - มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปิดโดย
เฉพาะ ( Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไมนอยกวา 8 TB
          - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอย
กวา 2 ชอง
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4
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 และ IPv6 ได 
          - ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Appication Programmimg Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง 
          - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปิด
ผานระบบเครือขายได 
          - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
     2) กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร    ราคาตัวละ 3,000 บาท จํานวน 3
 ตัว  เป็นเงิน 9,000 บาท 
      คุณลักษณะพื้นฐาน
          - มีความละเอียดภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
          - มี fram rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (fram per second )
          - ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพใน
กรณีทีมีคาความเขมของแสง 0 LUX ได 
          - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
 นิ้ว
          - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
          - สามารถสงสัญญาณภาพ (Steaming ) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง
          - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อยางนอย 
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ไดเป็น
อยางนอย 
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา และสามารถทํางานได
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได 
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , "NTP 
หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ไดเป็นอยางนอย 
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     3) กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร   ราคาตัวละ 5,700 บาท จํานวน 2
 ตัว  เป็นเงิน 11,400 บาท 
          - มีความละเอียดภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 X 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
          - มี fram rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (fram per second )
          - ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพใน
กรณีทีมีคาความเขมของแสง 0 LUX ได 
          - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
 นิ้ว
          - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
          - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตาง
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range 
หรือ Super Dynamic Range 
หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได 
          - สามารถสงสัญญาณภาพ (Steaming ) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง
          - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อยางนอย 
          - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ไดเป็น
อยางนอย 
          - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/ Base - T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3 at ( Power over Ethernet)  ในชองเดียวกัน
ได 
          - ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่ม
สําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 
          - สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 องศา C ถึง 50
 องศา C เป็นอยางนอย
          - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , "NTP 
หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ไดเป็นอยางนอย 
     4) ตูเก็บเครื่องบันทึก   จํานวน 1 ตู ราคา 1,500 บาท
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          - ตูเก็บกันน้ําสําหรับเก็บอุปกรณ
     5) เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครื่อง  ราคา 2,500 บาท 
          - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA
          - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
     6) 4 G Router TP-Link + Sim card ดูออนไลน 1
 ปี  จํานวน 1 หนวย  ราคา 4,500 บาท 
     7) งานติดตั้งระบบ
          - งานติดตั้งระบบและทดสอบระบบ รวมคาแรง จํานวน 1
 งาน ราคา 8,000 บาท 
     8) อุปกรณงานติดตั้ง 
          - ทอรอยสายภายนอก,บ็อกกันน้ํา,CAT6 UTP Cable 
จํานวน 1 งาน ราคา 7,000 บาท 
- รายละเอียดปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564 หนา 29 ลําดับ 6

งบเงินอุดหนุน รวม 8,845,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,845,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 8,845,200 บาท
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 - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1- ป.6 ของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชาย
แดน (ตชด.)  จํานวน 2,106 คน อัตรามื้อละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน รายละเอีย ดังนี้ 
     1) โรงเรียนบานไสยาสน      จํานวน 313 คน      จํานวน
เงิน 1,314,600 บาท 
     2) โรงเรียนวัดลํานาว         จํานวน  831 คน   จํานวน
เงิน 3,490,200 บาท
     3) โรงเรียนเจริญรัชตภาคย  จํานวน  125 คน   จํานวน
เงิน 525,000 บาท 
     4) โรงเรียนสังวาลยวิทย      จํานวน  589 คน   จํานวน
เงิน 2,473,800 บาท 
     5)  โรงเรียน ตชด.ชางกลปทุมวันอนุสรณ 10  จํานวน 248
 คน   จํานวนเงิน 1,041,600 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 ส.ค.2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 8 ก.ค
.2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
 พ.ศ.2564  หนา 7 ลําดับ 1
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 927,040 บาท

งบบุคลากร รวม 143,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 143,700 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 119,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานสาธารณสุข  1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

งบดําเนินงาน รวม 463,340 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557  (ตั้งไว 10,000 บาท) 
- เพื่อจายเป็นคาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ที่มีสิทธิ์ไดรับ
เงินคาตอบแทนเพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
. 2562  (ตั้งไว 120,000 บาท ) 
- ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 333,340 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียม ฯลฯ
 ของเจาหนาที่ทองถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการตลาดนาซื้อ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตลาดนา
ซื้อ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ
.ศ.2563 หนา 10 ลําดับ 4
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ
.ศ.2563 หนา 10 ลําดับ 3
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการฝึกอบรมเพื่อสรางและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 26,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อสราง
และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บา เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาประกาศนีย
บัตร  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ
.ศ. 2564  หนา 10 ลําดับ 1
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 173,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  เชน คาวัคซีนและอุปกรณในการ
ฉีด คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ
.ศ. 2563 หนา 10 ลําดับ 2
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 33,840 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เชน คาสํารวจขอมูลสัตว  คา
วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ
.ศ. 2563 หนา 10 ลําดับ 1
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบานดําเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี  ประกอบดวย
     1. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก หมูที่ 1  งบประมาณ  5,450 บาท 
     2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก หมูที่ 2  งบประมาณ  5,450 บาท 
     3. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก หมูที่ 7  งบประมาณ  5,450 บาท 
     4. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก หมูที่ 8  งบประมาณ  5,450 บาท
     5. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก หมูที่ 9  งบประมาณ  5,450 บาท
     6. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก หมูที่ 10  งบประมาณ  5,450 บาท
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     7. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก หมูที่ 14  งบประมาณ  5,450 บาท 
     8. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก หมูที่ 15  งบประมาณ  5,450 บาท 
     9. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน  หมูที่ 3  งบ
ประมาณ  1,000  บาท
     10. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน  หมูที่ 4  งบ
ประมาณ  1,000  บาท
     11. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน  หมูที่ 5  งบ
ประมาณ  1,000  บาท
     12. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน  หมูที่ 6  งบ
ประมาณ  1,000  บาท
     13. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน  หมูที่ 11  งบ
ประมาณ  1,000  บาท
     14. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน  หมูที่ 12  งบ
ประมาณ  1,000  บาท
     15. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน  หมูที่ 13  งบ
ประมาณ  1,000  บาท
     16. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน  หมูที่ 16  งบ
ประมาณ  1,000  บาท
     17. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 3   งบประมาณ  5,450 บาท 
     18. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 4   งบประมาณ  5,450 บาท
     19. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 5   งบประมาณ  5,450 บาท
     20. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 6   งบประมาณ  5,450 บาท
     21. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 11  งบประมาณ  5,450 บาท
     22. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 12  งบประ
มาณ  5,450 บาท
     23. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 13  งบประมาณ  5,450 บาท
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     24. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 16  งบประมาณ  5,450 บาท
     25. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  หมูที่ 1
  งบประมาณ  5,450  บาท
     26. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  หมูที่ 2
  งบประมาณ  5,450  บาท
     27. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  หมูที่ 3
  งบประมาณ  5,450  บาท
     28. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  หมูที่ 4
  งบประมาณ  5,450  บาท
     29. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  หมูที่ 5
  งบประมาณ  5,450  บาท
     30. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  หมูที่ 6
  งบประมาณ  5,450  บาท  
     31. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  หมูที่ 7
  งบประมาณ  5,450  บาท
     32. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  หมูที่ 8
  งบประมาณ  5,450  บาท
     33. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  หมูที่ 9
  งบประมาณ  5,450  บาท
     34. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  หมูที่ 10
  งบประมาณ  5,450  บาท
     35. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  หมูที่ 11
  งบประมาณ  5,450  บาท 
     36. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  หมูที่ 12
  งบประมาณ  5,450  บาท
     37. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  หมูที่ 13
  งบประมาณ  5,450  บาท
     38. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  หมูที่ 14
  งบประมาณ  5,450  บาท
     39. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  หมูที่ 15
  งบประมาณ  5,450  บาท
     40. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  หมูที่ 16
  งบประมาณ  5,450  บาท
     41. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
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บา  หมูที่ 1   งบประมาณ  9,100  บาท
     42. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา  หมูที่ 2   งบประมาณ  9,100  บาท
     43. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา  หมูที่ 3   งบประมาณ  8,100  บาท
     44. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา  หมูที่ 4   งบประมาณ  8,100  บาท
     45. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา  หมูที่ 5   งบประมาณ  8,100  บาท
     46. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา  หมูที่ 6   งบประมาณ  8,100  บาท
     47. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา  หมูที่ 7   งบประมาณ  9,100  บาท
     48. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา  หมูที่ 8   งบประมาณ  9,100  บาท
     49. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา  หมูที่ 9   งบประมาณ  9,100  บาท
     50. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา  หมูที่ 10   งบประมาณ  9,100  บาท
     51. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา  หมูที่ 11   งบประมาณ  8,100  บาท
     52. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา  หมูที่ 12   งบประมาณ  8,100  บาท
     53. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา  หมูที่ 13   งบประมาณ  8,100  บาท 
     54. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา  หมูที่ 14   งบประมาณ  9,100  บาท
     55. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา  หมูที่ 15   งบประมาณ  9,100  บาท
     56. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา  หมูที่ 16   งบประมาณ  8,100  บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
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- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ
.ศ.2564 หนา 10 - 23 ลําดับ 2 - 56
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,860,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,280,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,280,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,174,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ตําแหนง
     - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   2 อัตรา
     - คนงานประจํารถขยะ  6 อัตรา 
     รวม 8 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 106,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ตําแหนง 
     - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
     - คนงานประจํารถขยะ  6 อัตรา 
     รวม 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได 

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557 
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 
- ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ
. 2563 หนา 27 ลําดับ 1
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงหลุมทิ้งขยะขององคการบริหารสวน
ตําบลบานลํานาว เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 120 ลําดับ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 26/8/2564  10:33:50 หนา : 85/116



ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามัน
หลอลื่น แก๊สหุงตม ถาน ก๊าซ ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน  รองเทาบูท ถุง
มือ หมวก เสื้อสะทอนแสง ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดานอาชีพสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การดานอาชีพสําหรับผูสูงอายุ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาเครื่องเสียง คาตกแตงสถาน
ที่ คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6  พ
.ศ.2564  หนา 26  ลําดับ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลบานลํานาว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนตําบลบานลํานาว  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาเครื่องเสียง คาตกแตงสถาน
ที่ คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 113  ลําดับ 9  
- ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาเชาเครื่องเสียง คาตกแตงสถานที่ คา
วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 111 ลําดับ  3
- ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการสงเสริมอาชีพ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
อาชีพ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 115  ลําดับ  1
- ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการสานรักสานสัมพันธแหงครอบครัว จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสานรักสานสัมพันธ
แหงครอบครัว  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร  คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 112 ลําดับ  7
- ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ อบต.บานลํานาว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ อบต.บานลํานาว  เชน คาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณ
กีฬา คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาชุดกีฬา คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน ฯลฯ         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 85 ลําดับ 6
- ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ  เชน คาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณ
กีฬา คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาชุดกีฬา ฯลฯ         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 85 ลําดับ 5
- ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไมตี
ปิงปอง ลูกแชรบอล ลูกวอลเลยบอล   ฯลฯ
- ตามตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 84 ลําดับ 4
- ตั้งจายจากเงินรายได 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 132,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําขอมูลภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดทําขอมูลภูมิปัญญา
ทองถิ่น เชน คาจัดทํารูปเลมภูมิปัญญาทองถิ่น ฯลฯ
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 84 ลําดับ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 26/8/2564  10:33:50 หนา : 89/116



งบเงินอุดหนุน รวม 127,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 127,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาล เดือนสิบ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับอําเภอบางขัน จัดทําโครงการสง
เสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ
.ศ.2564 หนา 8 ลําดับ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได 

โครงการสงเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลวันมาฆะ
บูชาแหผาขึ้นธาตุนครศรีธรรมราชและแหผาหมพระพุทธลีลาศิริ
ธรรมนครอัครมหามิ่งมงคล

จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับอําเภอบางขัน จัดทําโครงการสง
เสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลวันมาฆะบูชาแหผา
ขึ้นธาตุนครศรีธรรมราชและแหผาหมพระพุทธลีลาศิริธรรมนคร
อัครมหามิ่งมงคล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ
.ศ.2564 หนา 8 ลําดับ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีชักพระอําเภอบางขัน จํานวน 42,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับสภาวัฒนธรรมอําเภอบางขัน จัด
ทําโครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีชักพระอําเภอบางขัน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ
.ศ.2564 หนา 7 ลําดับ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,795,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,648,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,648,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,990,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี /เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี  ตําแหนง
     - ผูอํานวยการกองชาง 
     - หัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง
     - หัวหนาฝ่ายสํารวจและออกแบบ
     - นายชางโยธา  2 อัตรา 
     - นายชางเขียนแบบ 
     - เจาพนักงานธุรการ
     รวม 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนง นายชางเขียน
แบบ 1อัตรา  จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง
     - ผูอํานวยการกองชาง
     - หัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง
     - หัวหนาฝ่ายสํารวจและออกแบบ    
     รวม 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 552,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ตําแหนง
     - ผูชวยนายชางโยธา
     - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
     - ผูชวยนายชางไฟฟ้า 
     รวม 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนง ผูชวยนายชาง
ไฟฟ้า 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 545,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557   
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ หรือคาตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวของ (ตั้งไว 200,000
 บาท) 
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกได 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562
- ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนทอง
ถิ่น หรือลูกจางประจําที่มีสิทธิ์เบิกได 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บปกหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชาทรัพยสิน(ยก
เวน คาเชาบาน) คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน  ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียม ฯลฯ
 ของเจาหนาที่ทองถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
- ตั้งจายจากเงินรายได 

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ  ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซไฟฟ้า  ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน  น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต เทปวัดระยะ ทราย ยางมะตอยสําเร็จ
รูป กระเบื้อง สังกะสี ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก น้ํากลั่น ฟิลมกรองแสง  หมอ
น้ํา แบตเตอรี่  ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามัน
หลอลื่น แก๊สหุงตม ถาน ก๊าซ ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 47,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน    จํานวน 8 ตัว 
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) เกาอี้มีพนักพิงและที่วางแขน ปรับระดับขึ้นลงได สามารถ
หมุนไดโดยรอบ
     2) ตัวเกาอี้บุดวยฟองน้ําหุมทับดวยหนัง
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2522  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โต๊ะทํางาน (ระดับ 1-2) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน (ระดับ 1-2)   จํานวน 2 ตัว
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) โต๊ะทํางานขนาดไมนอยกวา กวาง 60 ซม. ยาว 120
 ซม.  สูง 75 ซม.
     2) ขาโต๊ะเป็นเหล็กสี่เหลี่ยม โครงเคราไมเนื้อแข็ง
     3) มีลิ้นชักและตูเก็บเอกสาร 
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2522  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 26/8/2564  10:33:50 หนา : 97/116



ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ
งานสํานักงาน   จํานวน 1 เครื่อง
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
     1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
     2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
     3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB
     4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
     5) มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
     6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
     7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
     8) มีแป้นพิมพและเมาส
     9) มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียด แบบ FHD (1920x1080)
     10) สามารถใชงาน Wi-Fi  (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)    จํานวน 1 เครื่อง 
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
     2) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x1,200 dpi
     3) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
     4) มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
     5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 1 ชอง
     6) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
     7) สามารถใชไดกับ  A4, Letter, Legal และ Custom
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานก่อสร้าง รวม 6,624,900 บาท
งบลงทุน รวม 6,624,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,624,900 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเขาประปา หมูที่ 8 จํานวน 459,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเขาประปา หมูที่ 8  มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังนี้ 
     1) กอสรางถนน คสล. กวางไมนอยกวา 4 ม. ยาวไมนอย
กวา 145 ม. หนาไมนอยกวา 0.15 ม. จากระยะ กม.ที่ 00+050 -
 00+075 และจากระยะ กม.ที่ 00+140 - 00+260 หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 580 ตร.ม. 
     2) นําวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมบริเวณ  กม.ที่ 00+050
 พรอมทําการปรับถมไหลทาง  กวาง 0.30 ม. ยาว 145 ม
. หนา 0.15 ม. ทั้งสองขางทาง
     3) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ
.ศ.2564 หนา 4 ลําดับ 5 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายชุม หมูที่ 1 จํานวน 489,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายชุม หมูที่ 1  มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังนี้ 
     1) กอสรางถนน คสล. กวางไมนอยกวา 4 ม. ยาวไมนอย
กวา 158 ม. หนาไมนอยกวา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 632 ตร.ม. 
     2) นําวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหลทาง กวางขาง
ละ 0.30 ม. ยาว 158 ม. หนา 0.15 ม. ทั้งสองขางทาง
     3) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ
.ศ.2564 หนา 3 ลําดับ 1 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายเผียน หมูที่ 9 จํานวน 447,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายเผียน หมูที่ 9  มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังนี้ 
     1) กอสรางถนน คสล. กวางไมนอยกวา 4 ม. ยาวไมนอย
กวา 145 ม. หนาไมนอยกวา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 580 ตร.ม. 
     2) นําวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหลทาง กวางขาง
ละ 0.30 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. ทั้งสองขางทาง
     3) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ
.ศ.2564 หนา 4 ลําดับ 6 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายเพ็ง หมูที่ 14 จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายเพ็ง หมูที่ 14  มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังนี้ 
     1) กอสรางถนน คสล. กวางไมนอยกวา 4 ม. ยาวไมนอย
กวา 155 ม. หนาไมนอยกวา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 620 ตร.ม. 
     2) นําวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหลทาง กวางขาง
ละ 0.30 ม. ยาว 155 ม. หนา 0.15 ม. ทั้งสองขางทาง
     3) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6 พ.ศ.2564 หนา 6 ลําดับ 3 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายเอียด จันทร
พุม หมูที่ 7

จํานวน 480,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายเอียด จันทรพุม  หมูที่ 7  มีรายละเอียดขอบเขต
งาน ดังนี้ 
     1) กอสรางถนน คสล. กวางไมนอยกวา 4 ม. ยาวไมนอย
กวา 155 ม. หนาไมนอยกวา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 620 ตร.ม. 
     2) นําวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหลทาง กวางขาง
ละ 0.30 ม. ยาว 155 ม. หนา 0.15 ม. ทั้งสองขางทาง
     3) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6 พ.ศ.2564 หนา 5 ลําดับ 2
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกราษฎรพัฒนา หมู
ที่ 15

จํานวน 448,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแยกราษฎรพัฒนา หมูที่ 15  มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังนี้ 
     1) กอสรางถนน คสล. กวางไมนอยกวา 4 ม. ยาวไมนอย
กวา 145 ม. หนาไมนอยกวา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 580 ตร.ม. 
     2) นําวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหลทาง กวางขาง
ละ 0.30 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. ทั้งสองขางทาง
     3) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ
.ศ.2564 หนา 5 ลําดับ 9
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีเทพ 5 หมูที่ 11 จํานวน 448,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศรีเทพ 5 หมูที่ 11  มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังนี้ 
     1) กอสรางถนน คสล. กวางไมนอยกวา 4 ม. ยาวไมนอย
กวา 145 ม. หนาไมนอยกวา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 580 ตร.ม. 
     2) นําวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหลทาง กวางขาง
ละ 0.15 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. ทั้งสองขางทาง
     3) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ
.ศ.2564 หนา 5 ลําดับ 7 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาลม หมูที่ 4 จํานวน 451,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสวนปาลม หมูที่ 4  มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังนี้ 
     1) กอสรางถนน คสล. กวางไมนอยกวา 4 ม. ยาวไมนอย
กวา 145 ม. หนาไมนอยกวา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 580 ตร.ม. 
     2) นําวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหลทาง กวางขาง
ละ 0.30 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. ทั้งสองขางทาง
     3) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ
.ศ.2564 หนา 3 ลําดับ 3 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 26/8/2564  10:33:50 หนา : 103/116



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนาควน - ป่าชุมชน 
หมูที่ 16

จํานวน 485,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนาควน - ป่าชุมชน  หมูที่ 16  มีรายละเอียดขอบเขต
งาน ดังนี้ 
     1) กอสรางถนน คสล. กวางไมนอยกวา 4 ม. ยาวไมนอย
กวา 130 ม. หนาไมนอยกวา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 460 ตร.ม. 
     2) นําวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมยกระดับ กม
.ที่ 00+084 - 00+115 กวาง 5 ม. ยาว 31 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม
. พรอมปรับถมผิวทางกวาง 5 ม. ยาว 130 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม
. และปรับถมไหลทางกวาง 0.30 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม
. ทั้งสองขางทาง
     3) ทําการจัดหาและวางทอระบายน้ํา 1 จุด ใชทอ คสล. อัด
แรง มอก. ชั้นคุณภาพ 3 ตามรายละเอียด ดังนี้
          - ประมาณ กม.ที่ 00+034 ทําการวางทอระบายน้ํา คสล
. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. ยาว 8 ม. พรอมทําการยาแนวรอยตอ
ระหวางทอ
     4) ทําการเทคอนกรีตดาดหนาทอระบายน้ํา ตามแบบ
กําหนด พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 12 ตร.ม.
     5) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ
.ศ.2564 หนา 5 ลําดับ 10 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนาควน หมูที่ 2 จํานวน 449,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนาควน หมูที่ 2  มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังนี้ 
     1) กอสรางถนน คสล. กวางไมนอยกวา 4 ม. ยาวไมนอย
กวา 145 ม. หนาไมนอยกวา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 580 ตร.ม. 
     2) นําวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมไหลทาง กวางขาง
ละ 0.30 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. ทั้งสองขางทาง
     3) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6 พ.ศ.2564 หนา 4 ลําดับ 1 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสรางถนนลาดยางสายควนประ หมูที่ 13 จํานวน 467,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนลาดยางสายควน
ประ หมูที่ 13  มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังนี้ 
     1) กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลทติก
คอนกรีต  กวางไมนอยกวา 5 ม. ระยะทาง 130 ม. หนาไมนอย
กวา 0.05 ม. ไมมีไหลทาง
     2) ทําการกอสรางเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบ
มาตรฐานงานทางหลวงชนบท (งานตีเสนจราจร)
     3) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ
.ศ.2564 หนา 5 ลําดับ 8 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการกอสรางถนนลาดยางสายลานวัว - ควนประ หมูที่ 3 จํานวน 463,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนลาดยางสายลาน
วัว - ควนประ หมูที่ 3  มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังนี้ 
     1) กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลทติก
คอนกรีต  กวางไมนอยกวา 5 ม. ระยะทาง 130 ม. หนาไมนอย
กวา 0.05 ม. ไมมีไหลทาง
     2) ทําการกอสรางเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบ
มาตรฐานงานทางหลวงชนบท (งานตีเสนจราจร)
     3) ทําการติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับ ตามแบบมาตรฐาน
งานทางหลวงชนบท
           - ป้ายบังคับ บ-1  จํานวน 1 ป้าย
     4) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ
.ศ.2564 หนา 3 ลําดับ 2 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการกอสรางทางเดิน - วิ่ง คสล.เพื่อออกกําลังกาย(บานควนชก) 
หมูที่ 10

จํานวน 356,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางทางเดิน - วิ่ง คสล.เพื่อออก
กําลังกาย(บานควนชก) หมูที่ 10  มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดัง
นี้ 
     1) นําวัสดุคัดเลือก(หินผุ) มาปรับถมยกระดับ กวางไมนอย
กวา 3 ม. ยาวไมนอยกวา 250 ม. หนาไมนอยกวา 0.15 ม. ใช
ปริมาณวัสดุไมนอยกวา 129.38 ลบ.ม. พรอมทําการเกรดเกลี่ย
บดอัดเรียบ
     2) ทําการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวางไมนอยกวา 2 ม. ยาว
ไมนอยกวา 250 ม. หนาไมนอยกวา 0.10 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 500 ตร.ม. 
     3) นําวัสดุคัดเลือก(หินคลุก) มาปรับถมไหลทาง กวางขาง
ละ 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ทั้งสองขางทาง
     3) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ
.ศ.2564 หนา 9 ลําดับ 1 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางสายเหนือโตน - สานแดง หมู
ที่ 6

จํานวน 696,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางสาย
เหนือโตน - สานแดง หมูที่ 6 มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังนี้ 
     1) ทําการซอมแซมถนนลาดยางที่ชํารุด จาก กม
. ที่ 00+000 - 00+200 กวาง 5 ม. ระยะทาง 200 ม. และ
จาก กม.ที่ 03+200 - 03+220 กวาง 6 ม. ระยะทาง 20 ม. ทํา
การซอมแซมโดยการปูผิวจราจรลาดยางแอสฟัลทติก
คอนกรีต พื้นที่ซอมแซมไมนอยกวา 1,148 ตร.ม. หนาไมนอย
กวา 0.05 ม.  
     2) ทําการกอสรางเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบ
มาตรฐานงานทางหลวงชนบท (งานตีเสนจราจร)
     3) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ
.ศ.2564 หนา 4 ลําดับ 4 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการผสมปุ๋ยใชเอง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการผสม
ปุ๋ยใชเอง  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6  พ
.ศ. 2564  หนา 27 ลําดับ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธ็พืชสมุนไพรทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุพืช
สมุนไพรทองถิ่น เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6  พ
.ศ. 2564  หนา 27 ลําดับ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได

อนุรักษและพัฒนาป่าชุมชน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนา
ป่าชุมชน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6  พ
.ศ. 2564  หนา 27 ลําดับ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 3,212,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,216,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,216,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 370,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี /เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี  ตําแหนง เจาพนักงานประปา  1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 816,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ตําแหนง 
     - พนักงานผลิตน้ําประปา   4 อัตรา 
     - ผูชวยเจาพนักงานประปา  1 อัตรา 
     รวม 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา และผูชวยเจาพนักงาน
ประปา  รวม 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

งบดําเนินงาน รวม 1,310,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557 
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 
- ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียม ฯลฯ
 ของเจาหนาที่ทองถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ปูนซีเมนต สี ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ  ทอน้ําบาดาล ทราย ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน  น้ํายาตางๆ เคมีภัณฑ ครอรีน สารสม ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
- ตั้งจายจากเงินรายได     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 850,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 850,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับงานกิจการประปาขององคการ
บริหารสวนตําบลบานลํานาว ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มี.ค.2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบลงทุน รวม 686,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 146,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําเบนซิน จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําเบนซิน  จํานวน 1 เครื่อง 
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบใชน้ํามัน 
     2) ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา ทอดูดน้ําเขา 2 นิ้ว ทอดูดน้ํา
ออก 2 นิ้ว ระยะสูบไมนอยกวา 5 เมตร 
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2522  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564 หนา 34 ลําดับ 4
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา (ซับเมิรสสูบน้ํา) จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา (ซับเมิรสสูบ
น้ํา)  จํานวน 2 เครื่อง 
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
     1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา ขนาด 2 แรงมา ไมนอย
กวา 14 ใบพัด
     2) ทอสงน้ําไมนอยกวา 2 นิ้ว กระแสไฟฟ้าไมนอยกวา 220
 โวลล 1 เฟส
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2522  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564 หนา 34 ลําดับ 1
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง จํานวน 26,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง  จํานวน 2
 เครื่อง 
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
     1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาด 3 แรงมา 
     2) กระแสไฟฟ้าไมนอยกวา 220 โวลล 1 เฟส 
     3) ทอสงน้ําไมนอยกวา 2 นิ้ว 
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2522  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564 หนา 34 ลําดับ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา(ตีนชาง) จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา (ตีน
ชาง)  จํานวน 2 เครื่อง 
     มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา (ตีนชาง) ขนาด 3 แรงมา 
     2) กระแสไฟฟ้าไมนอยกวา 220 โวลล 1 เฟส
     3) ทอสงน้ําไมนอยกวา  2 นิ้ว
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2522  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564 หนา 34 ลําดับ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 540,200 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตประปา ถนนสายอาวลุงคง - อาวนิลคลาน หมูที่ 5 จํานวน 144,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการขยายเขตประปา ถนนสายอาวลุง
คง - อาวนิลคลาน หมูที่ 5 มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังนี้
     1) ทําการจัดหาและติดตั้งทอเมนจายน้ําประปา ใชทอ PVC 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ความยาวไมนอย
กวา 478 ม. และขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ความยาวไมนอย
กวา 100 ม. พรอมติดตั้งทอบริการ ใชทอ PVC ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 1/2 นิ้ว ในจุดที่มีครัวเรือน จํานวนไมนอยกวา 33 จุด
     2) ทําการติดตั้งประตูน้ําทองเหลือง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3
 นิ้ว  จํานวน 1 ชุด และขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว  จํานวน 1
 ชุด โดยติดตั้งเชื่อมตอกับทอเมนจายน้ําประปา
     3) ทําการจัดหาและวางทอ GS BSM  ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 4 นิ้ว จํานวน 2 จุด ความยาวไมนอยกวา 12 ม.
     4) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564 หนา 6 ลําดับ 1
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปาหมูบาน (บานเกาะปลาว) หมู
ที่ 12

จํานวน 395,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปาหมู
บาน (บานเกาะปลาว) หมูที่ 12 มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังนี้
     1) ทําการจัดหาและติดตั้งทอเมนจายน้ําประปา ใชทอ PVC 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ความยาวไมนอย
กวา 3,015 ม. พรอมติดตั้งทอบริการ ใชทอ PVC ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 1/2 นิ้ว ในจุดที่มีครัวเรือน จํานวนไมนอยกวา 78 จุด
    2) ทําการติดตั้งประตูน้ําทองเหลือง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2
 นิ้ว  จํานวน 5 ชุด  โดยติดตั้งเชื่อมตอกับทอเมนจายน้ําประปา
    3) ทําการประสานระบบประปาเขามาตรวัดน้ํา จํานวน 78 จุด
    4) ทําการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ
.2564 หนา 6 ลําดับ 2
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

372,100

เงินสํารองจาย 2,314,221

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,652,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 168,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,570,400

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

728,372

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สปสช.)

350,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,000,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

372,100

เงินสํารองจาย 2,314,221

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,652,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 168,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,570,400

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

728,372

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สปสช.)

350,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 308,100

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,923,300 470,300 2,387,424 119,700 1,174,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,453,000 387,300 6,769,872

เงินประจําตําแหนง 264,000 60,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

130,000 9,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

91,900 24,000 324,000 24,000 106,000

เงินวิทยฐานะ 420,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 633,000 50,000 108,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 50,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 308,100

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 552,000 816,000 7,442,724

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,990,000 370,000 15,970,172

เงินประจําตําแหนง 78,000 402,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 163,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

4,000 30,000 603,900

เงินวิทยฐานะ 420,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 200,000 991,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000 30,000 200,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  10:34:22 หน้า : 4/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,174,000 133,000 261,000 130,000 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

117,000 10,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

9,600

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 450,000 50,000 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 130,000 20,000

คาจ้างประเมินความพึง
พอใจของผู้รับริการที่มี
ตอการให้บริการ
สาธารณะของ อบต
.บ้านลํานาว

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

280,000 50,000 2,128,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

15,000 202,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

9,600

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 770,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 170,000

คาจ้างประเมินความพึง
พอใจของผู้รับริการที่มี
ตอการให้บริการ
สาธารณะของ อบต
.บ้านลํานาว

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

290,000 30,000 90,000 10,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 500,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

210,000 50,000 60,000 10,000

โครงการกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ อบต.บ้าน
ลํานาว

20,000

โครงการขับขี่ปลอดภัย 
เสริมสร้างวินัยจราจร

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

100,000

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

25,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

20,000

โครงการจัดทําข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

60,000 20,000 500,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 500,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

40,000 10,000 380,000

โครงการกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ อบต.บ้าน
ลํานาว

20,000

โครงการขับขี่ปลอดภัย 
เสริมสร้างวินัยจราจร

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

100,000

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

25,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

20,000

โครงการจัดทําข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดนิทรรศการ
และแสดงผลงาน "น้อง
อนุบาล"

20,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู
หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร

67,900

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

67,900

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

71,650

โครงการตลาดนาซื้อ 30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล

40,000

โครงการฝึกอบรมการ
ผสมปุ๋ยใช้เอง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดนิทรรศการ
และแสดงผลงาน "น้อง
อนุบาล"

20,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู
หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร

67,900

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

67,900

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

71,650

โครงการตลาดนาซื้อ 30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล

40,000

โครงการฝึกอบรมการ
ผสมปุ๋ยใช้เอง

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านอาชีพ
สําหรับผู้สูงอายุ

100,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
สร้างและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

26,300

โครงการพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

50,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงาน

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ชวยครูผู้ดูแลเด็กสังกัด
องค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านลํานาว

60,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลบ้านลํา
นาว

50,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี

50,000

โครงการสงเสริมอาชีพ 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านอาชีพ
สําหรับผู้สูงอายุ

100,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
สร้างและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

26,300

โครงการพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

50,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงาน

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ชวยครูผู้ดูแลเด็กสังกัด
องค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านลํานาว

60,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลบ้านลํา
นาว

50,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี

50,000

โครงการสงเสริมอาชีพ 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนันสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(รายหัว))

555,900

โครงการสนันสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา(คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คา
หนังสือเรียน/อุปกรณ์
การเรียน/เครื่องแบบนัก
เรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน))

251,990

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.บ้านลํานาว)

1,682,415

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

173,200

โครงการสานรักสาน
สัมพันธ์แหงครอบครัว

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนันสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(รายหัว))

555,900

โครงการสนันสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา(คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คา
หนังสือเรียน/อุปกรณ์
การเรียน/เครื่องแบบนัก
เรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน))

251,990

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.บ้านลํานาว)

1,682,415

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

173,200

โครงการสานรักสาน
สัมพันธ์แหงครอบครัว

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

33,840

โครงการอนุรักษ์พันธ์
 ุพืชสมุนไพรท้องถิ่น

อนุรักษ์และพัฒนาป่า
ชุมชน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 28,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 4,812,116

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 230,000 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุสํานักงาน 243,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

33,840

โครงการอนุรักษ์พันธ์
 ุพืชสมุนไพรท้องถิ่น

30,000 30,000

อนุรักษ์และพัฒนาป่า
ชุมชน

40,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 100,000 100,000 200,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 250,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 28,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,862,116

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000 460,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000 85,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 65,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

250,000 270,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 378,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

คาไฟฟ้า 300,000 100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องโทรสาร 13,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500

เครื่องสูบน้ําเบนซิน

เครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา 
(ซับเมิร์สสูบน้ํา)

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

คาไฟฟ้า 850,000 1,250,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 16,000 16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000 17,000

เครื่องโทรสาร 13,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300 4,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500

เครื่องสูบน้ําเบนซิน 12,000 12,000

เครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา 
(ซับเมิร์สสูบน้ํา)

60,000 60,000

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง

26,000 26,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 20,000 4,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานสํานัก
งาน

85,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน

16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 
(Ink Tank Printer)

15,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

30,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

17,400

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
จุมน้ํา(ตีนช้าง)

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเจริญรัช
ต์ภาคย์

68,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 24,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานสํานัก
งาน

85,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน

16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 
(Ink Tank Printer)

15,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

30,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

17,400

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
จุมน้ํา(ตีนช้าง)

48,000 48,000

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเจริญรัช
ต์ภาคย์

68,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคี่ยม
งาม

71,400

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ํานิ่ง

89,800

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
จันสี

71,400

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
พรี

71,400

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไสยาสน์

58,800

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือ
โตน

65,900

ตู้ใสเอกสาร 6,500

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 6,500

ตู็เหล็กเก็บเอกสารบาน
ทึบ

13,000

โต๊ะทํางาน (ระดับ 1-2) 3,000

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 40,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  10:34:23 หน้า : 21/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคี่ยม
งาม

71,400

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ํานิ่ง

89,800

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
จันสี

71,400

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
พรี

71,400

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไสยาสน์

58,800

ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือ
โตน

65,900

ตู้ใสเอกสาร 6,500

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 6,500

ตู็เหล็กเก็บเอกสารบาน
ทึบ

13,000

โต๊ะทํางาน (ระดับ 1-2) 10,000 13,000

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้าประปา หมูที่ 8

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายชุม หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเผียน หมูที่ 9

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเพ็ง หมูที่ 14

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเอียด จันทร์พุม 
หมูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แยกราษฎร์พัฒนา หมูที่ 
15
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้าประปา หมูที่ 8

459,800 459,800

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายชุม หมูที่ 1

489,500 489,500

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเผียน หมูที่ 9

447,800 447,800

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเพ็ง หมูที่ 14

480,000 480,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเอียด จันทร์พุม 
หมูที่ 7

480,700 480,700

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แยกราษฎร์พัฒนา หมูที่ 
15

448,800 448,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศรีเทพ 5 หมูที่ 11

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สวนปาล์ม หมูที่ 4

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าควน - ป่าชุมชน 
หมูที่ 16

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าควน หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางสายควนประ 
หมูที่ 13

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางสายลานวัว - 
ควนประ หมูที่ 3

โครงการกอสร้างทาง
เดิน - วิ่ง คสล.เพื่อออก
กําลังกาย(บ้านควนชก) 
หมูที่ 10
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศรีเทพ 5 หมูที่ 11

448,100 448,100

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สวนปาล์ม หมูที่ 4

451,800 451,800

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าควน - ป่าชุมชน 
หมูที่ 16

485,300 485,300

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าควน หมูที่ 2

449,700 449,700

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางสายควนประ 
หมูที่ 13

467,000 467,000

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางสายลานวัว - 
ควนประ หมูที่ 3

463,000 463,000

โครงการกอสร้างทาง
เดิน - วิ่ง คสล.เพื่อออก
กําลังกาย(บ้านควนชก) 
หมูที่ 10

356,700 356,700

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  10:34:23 หน้า : 26/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างอาคาร
โรงจอดรถองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้าน
ลํานาว

678,700

โครงการขยายเขต
ประปา ถนนสายอาวลุง
คง - อาวนิลคลาน หมูที่ 
5

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนลาดยางสาย
เหนือโตน - ส้านแดง 
หมูที่ 6

โครงการปรับปรุงทอ
เมนจายน้ําประปาหมู
บ้าน (บ้านเกาะปล้าว) 
หมูที่ 12

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสงเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีชักพระ
อําเภอบางขัน

42,500

โครงการสงเสริมศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
เทศกาล เดือนสิบ

30,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  10:34:23 หน้า : 27/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างอาคาร
โรงจอดรถองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้าน
ลํานาว

678,700

โครงการขยายเขต
ประปา ถนนสายอาวลุง
คง - อาวนิลคลาน หมูที่ 
5

144,300 144,300

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนลาดยางสาย
เหนือโตน - ส้านแดง 
หมูที่ 6

696,700 696,700

โครงการปรับปรุงทอ
เมนจายน้ําประปาหมู
บ้าน (บ้านเกาะปล้าว) 
หมูที่ 12

395,900 395,900

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสงเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีชักพระ
อําเภอบางขัน

42,500

โครงการสงเสริมศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
เทศกาล เดือนสิบ

30,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  10:34:23 หน้า : 28/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
เทศกาลวันมาฆะบูชา
แหผ้าขึ้นธาตุนครศรี
ธรรมราชและแหผ้าหม
พระพุทธลีลาศิริธรรม
นครอัครมหามิ่งมงคล

55,000

โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน

8,845,200

เงินอุดหนุนการดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

320,000

รวม 22,170,893 17,506,750 2,090,500 27,548,517 927,040 1,860,000 300,000 262,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
เทศกาลวันมาฆะบูชา
แหผ้าขึ้นธาตุนครศรี
ธรรมราชและแหผ้าหม
พระพุทธลีลาศิริธรรม
นครอัครมหามิ่งมงคล

55,000

โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน

8,845,200

เงินอุดหนุนการดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

320,000

รวม 10,420,200 120,000 3,212,200 86,418,600

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  10:34:23 หน้า : 30/30


