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คำนำ 
 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การ
บริหารส่วนตำบล นับว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในการ
ปฏิบัติภารกิจ เพ่ือให้การบริการแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เนื่องจากจะต้องมีการจัดหารายได้
และใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์หรือความต้องการของประชาชน ดังนั้น การที่จะดำเนินการ
ในเรื่องนี้ให้ได้ดีนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดี ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ 
เป็นสิ่งสำคัญ 
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จึงได้มีการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 ซึ่งใน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับนี้ จะมีการแยกรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายออกเป็น 4 ด้าน 
คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านการเศรษฐกิจ และด้านการดำเนินงานอ่ืน เป็น
งบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) และเป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 
 

  พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ของตำบลบาเจาะต่อไป 
 
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 



สารบัญ 
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 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2563 
  -สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ 
 สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2563 
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พืน้ที่ 21.69 ตารางกโิลเมตร

ประชากรท ัง้หมด 4,035 คน
ชาย 1,982 คน

หญงิ 2,053 คน

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ

เขต/อ าเภอ บาเจาะ    จงัหวดันราธวิาส
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หมูท่ ี ่7  ต.บาเจาะ  ถนนบาเจาะ-บา้นทอน  แขวง/ต าบล บาเจาะ

  เขต/อ าเภอ บาเจาะ  จงัหวดันราธวิาส  96170

ขอ้มลู ณ วนัที ่6 ตลุาคม 2563



สว่นที ่1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ของ

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำเจำะ

อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส



หนา้ที ่1

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

(7) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิกู ้จ านวน 0.00 บาท

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค ์จ านวน 504,191.00 บาท

(5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จ านวน 975,772.00 บาท

(6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทนุส ารองเงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท

งบเงนิอดุหนุน จ านวน 683,800.00 บาท

งบรายจา่ยอืน่ จ านวน 0.00 บาท

งบลงทนุ จ านวน 1,340,200.00 บาท

งบด าเนนิงาน จ านวน 3,209,003.42 บาท

งบบคุลากร จ านวน 7,157,630.00 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จ านวน 17,295,882.42 บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง จ านวน 4,905,249.00 บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป 10,763,752.00 บาท

(2) เงนิอดุหนุนทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค ์จ านวน 534,191.00 บาท

หมวดรายไดจ้ากทนุ 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 11,860,928.70 บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 0.00 บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 0.00 บาท

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ และใบอนุญาต 550.00 บาท

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 60,929.80 บาท

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจรงิ จ านวน 22,701,381.54 บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร 15,221.04 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ดก้ันเงนิไวโ้ดยยังไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพัน จ านวน 3 โครงการ รวม 1,016,878.30 บาท
1.2 เงนิกูค้งคา้ง จ านวน 0.00 บาท

1.1.3 เงนิทนุส ารองเงนิสะสม จ านวน 11,489,066.55 บาท
1.1.4 รายการทีไ่ดก้ันเงนิไวแ้บบกอ่หนีผ้กูพันและยังไมไ่ดเ้บกิจา่ย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 37,251,680.29 บาท

1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 11,994,729.06 บาท

           บัดนีถ้งึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ จะไดเ้สนอรา่งขอ้บัญญัต ิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีตอ่สภา
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะอกีครัง้หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้คณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะจงึขอชีแ้จงใหท้า่น
ประธานและสมาชกิทกุทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนนิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังตอ่ไปนี้

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ยท่ัวไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถานะการเงนิ ดังนี้

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ



หนา้ที ่2

รายรบัจรงิ

ปี  2562

20,446.62
132,600.00
118,312.89

0.00
271,359.51

15,303,195.64

15,303,195.64

11,425,661.00

11,425,661.00

27,000,216.15รวม 27,148,200.00 27,334,850.00

หมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป 11,900,000.00 12,000,000.00

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

11,900,000.00 12,000,000.00

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรให้

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

15,042,900.00 15,007,000.00

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์ร

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรให้

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่
หมวดภาษีจัดสรร 15,042,900.00 15,007,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 23,000.00 21,000.00
รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 205,300.00 327,850.00

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ และ 31,400.00 25,850.00
หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 105,000.00 120,000.00

รายไดจ้ดัเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 45,900.00 161,000.00

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ
อ.บาเจาะ  จ.นราธวิาส

ประมาณการ

ปี 2563
ประมาณการ

ปี 2564

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



หนา้ที ่3

รายจา่ยจรงิ

ปี 2562
ประมาณการ

ปี 2563
ประมาณการ

ปี 2564

งบกลาง 5,266,875.30 5,513,416.00 6,002,875.00

งบบคุลากร 8,104,667.00 9,286,780.00 9,355,560.00

งบด าเนนิงาน 5,713,738.10 8,433,063.00 8,507,615.00

งบลงทนุ 1,065,400.00 2,798,800.00 2,742,800.00

งบรายจา่ยอืน่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงนิอดุหนุน 764,000.00 1,096,141.00 706,000.00

20,934,680.40 27,148,200.00 27,334,850.00

20,934,680.40 27,148,200.00 27,334,850.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจา่ย

จา่ยจากงบประมาณ

รวมจา่ยจากงบประมาณ



องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ

อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธวิาส

สว่นที ่2

ขอ้บญัญตั ิ

เร ือ่ง

งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ



หนา้ที ่4

ดา้นการด าเนนิงานอืน่
แผนงานงบกลาง 6,002,875

งบประมาณรายจา่ยท ัง้ส ิน้ 27,334,850

ดา้นการเศรษฐกจิ
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1,500,000
แผนงานการเกษตร 120,000

แผนงานเคหะและชมุชน 1,633,840
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 708,000
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 1,000,000

แผนงานการศกึษา 3,136,775
แผนงานสาธารณสขุ 230,000
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 230,000

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 12,284,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 489,000

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม

อ.บาเจาะ  จ.นราธวิาส

ดา้น ยอดรวม
ดา้นบรหิารท ัว่ไป

บนัทกึหลกัการและเหตผุล
ประกอบรา่งขอ้บญัญัต ิ งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ



5,520,000 1,514,200
1,707,120 0
3,812,880 1,514,200
3,208,060 791,000

974,560 215,000
1,692,000 516,000

250,500 60,000
291,000 0

1,119,500 81,600
119,500 81,600

1,000,000 0
20,000 0
20,000 0
30,000 0
30,000 0

9,897,560 2,386,800                              รวม 12,284,360

    รายจา่ยอืน่ 20,000
งบเงนิอดุหนนุ 30,000
    เงนิอดุหนุน 30,000

    คา่ครภัุณฑ์ 201,100
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 1,000,000
งบรายจา่ยอืน่ 20,000

    คา่วสัดุ 310,500
    คา่สาธารณูปโภค 291,000
งบลงทุน 1,201,100

งบด าเนนิงาน 3,999,060
    คา่ตอบแทน 1,189,560
    คา่ใชส้อย 2,208,000

งบบคุลากร 7,034,200
    เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 1,707,120
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 5,327,080

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ

อ.บาเจาะ  จ.นราธวิาส

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งาน
งานบรหิารท ัว่ไป

งานบรหิารงาน

คลงั
รวมงบ
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ

อ.บาเจาะ  จ.นราธวิาส

467,000 467,000
19,000 19,000

428,000 428,000
20,000 20,000
22,000 22,000
22,000 22,000

489,000 489,000                              รวม

งบด าเนนิงาน
    คา่ตอบแทน

    คา่ใชส้อย

    คา่วสัดุ

งบลงทุน
    คา่ครภัุณฑ์

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน งานป้องกนัภยัฝ่าย

พลเรอืนและระงบั

อคัคภียั

รวมงบ
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ

อ.บาเจาะ  จ.นราธวิาส

671,460 497,660 1,169,120
671,460 497,660 1,169,120
272,000 681,055 1,245,555
80,000 12,000 92,000

172,000 290,060 754,560
20,000 378,995 398,995
46,100 0 46,100
46,100 0 46,100

0 676,000 676,000
0 676,000 676,000

989,560 1,854,715 3,136,775

งบเงนิอดุหนนุ 0
    เงนิอดุหนุน 0
                              รวม 292,500

    คา่วสัดุ 0
งบลงทุน 0
    คา่ครภัุณฑ์ 0

งบด าเนนิงาน 292,500
    คา่ตอบแทน 0
    คา่ใชส้อย 292,500

รวมงบ

งบบคุลากร 0
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0

แผนงานการศกึษา

งาน
งานบรหิารท ัว่ไป

เกีย่วกบัการศกึษา

งานระดบักอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษา

งานศกึษาไม่

ก าหนดระดบั
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ

อ.บาเจาะ  จ.นราธวิาส

230,000 230,000
210,000 210,000
20,000 20,000

230,000 230,000

230,000 230,000
230,000 230,000
230,000 230,000

งบด าเนนิงาน
    คา่ใชส้อย

                              รวม

    คา่ใชส้อย

    คา่วสัดุ

                              รวม

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งาน
งานสวสัดกิารสงัคม

และสงัคมสงเคราะห์
รวมงบ

แผนงานสาธารณสขุ

งาน งานบรกิาร

สาธารณสขุและงาน

สาธารณสขุอืน่

รวมงบ

งบด าเนนิงาน
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ

อ.บาเจาะ  จ.นราธวิาส

1,152,240 0
1,152,240 0

368,000 40,000
111,000 0
157,000 0
100,000 40,000
73,600 0
73,600 0

1,593,840 40,000

งบลงทุน 73,600
    คา่ครภัุณฑ์ 73,600
                              รวม 1,633,840

    คา่ตอบแทน 111,000
    คา่ใชส้อย 157,000
    คา่วสัดุ 140,000

งบบคุลากร 1,152,240
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,152,240
งบด าเนนิงาน 408,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งานบรหิารท ัว่ไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม
งบ
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ

อ.บาเจาะ  จ.นราธวิาส

708,000 708,000
708,000 708,000
708,000 708,000

260,000 740,000
260,000 740,000
260,000 740,000

งบด าเนนิงาน 1,000,000
    คา่ใชส้อย 1,000,000
                              รวม 1,000,000

    คา่ใชส้อย

                              รวม

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งาน
งานกฬีาและ

นนัทนาการ

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถ ิน่
รวมงบ

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งาน งานสง่เสรมิและ

สนบัสนนุความ

เขม้แข็งชุมชน

รวมงบ

งบด าเนนิงาน
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ

อ.บาเจาะ  จ.นราธวิาส

100,000 100,000
100,000 100,000

1,400,000 1,400,000
1,400,000 1,400,000
1,500,000 1,500,000

120,000 120,000
100,000 100,000
20,000 20,000

120,000 120,000

งบด าเนนิงาน
    คา่ใชส้อย

    คา่วสัดุ

                              รวม

    คา่ใชส้อย

งบลงทุน
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

                              รวม

แผนงานการเกษตร

งาน งานสง่เสรมิ

การเกษตร
รวมงบ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งาน งานกอ่สรา้ง

โครงสรา้งพืน้ฐาน
รวมงบ

งบด าเนนิงาน
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ

อ.บาเจาะ  จ.นราธวิาส

6,002,875 6,002,875

6,002,875 6,002,875

6,002,875 6,002,875

งบกลาง

    งบกลาง

                              รวม

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ
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ปี 2561 ปี 2562

0.00 0.00 1,900.00

12,797.50 9,530.00 -100.00

12,829.62 10,916.62 -69.78
25,627.12 20,446.62

270.00 0.00 -50.00
660.00 750.00 -16.67
220.00 150.00 -20.00
260.00 0.00 -100.00

2,097.50 131,700.00 -16.67
3,507.50 132,600.00

106,101.07 118,312.89 14.29
106,101.07 118,312.89

0.00 0.00 -40.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

173,987.84 177,943.09 1.14
9,902,095.82 10,143,931.03 0.00
1,497,777.13 1,416,519.17 0.00

0.00 45,619.60 100.00
0.00 0.00 0.00

3,133,142.70 3,451,660.34 -3.03
35,760.67 33,624.57 14.29

     ภาษีสรรพสามติ 1,924,665.81 3,300,000.00 % 3,200,000.00
     คา่ภาคหลวงแร่ 31,117.50 35,000.00 % 40,000.00

     ภาษีธรุกจิเฉพาะ 0.00 0.00 % 50,000.00
     ภาษีสรุา 798,655.51 0.00 % 0.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,744,194.81 10,000,000.00 % 10,000,000.00
     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ 1,372,582.92 1,500,000.00 % 1,500,000.00

หมวดภาษจีดัสรร

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์ 204,600.84 175,000.00 % 177,000.00

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 400.00 18,000.00 % 18,000.00
รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 5,400.00 23,000.00 21,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

     คา่ขายแบบแปลน 5,000.00 5,000.00 % 3,000.00

     ดอกเบีย้ 105,747.31 105,000.00 % 120,000.00
รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 105,747.31 105,000.00 120,000.00

รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต 32,867.50 31,400.00 25,850.00
หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 110.00 250.00 % 0.00
     คา่ปรับการผดิสัญญา 32,557.50 30,000.00 % 25,000.00

     คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิตัง้แผน่ประกาศหรอืแผน่ปลวิเพือ่การโฆษณา 0.00 600.00 % 500.00
     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบยีนพาณชิย์ 200.00 250.00 % 200.00

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกับการควบคมุอาคาร 0.00 300.00 % 150.00

     ภาษีบ ารงุทอ้งที่ 12,648.99 36,400.00 % 11,000.00
รวมหมวดภาษอีากร 26,261.99 45,900.00 161,000.00

     ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 0.00 7,500.00 % 150,000.00

     ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ 13,613.00 2,000.00 % 0.00

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564
หมวดภาษอีากร

 
รายรบัจรงิ ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรบั
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ
อ าเภอ บาเจาะ  จังหวัดนราธวิาส
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24,352.09 30,334.72 20.00

1,177.34 2,192.12 150.00

1,637.00 1,371.00 17.65
8,702.00 0.00 0.00

14,778,632.59 15,303,195.64

11,006,173.00 11,425,661.00 0.84
11,006,173.00 11,425,661.00
25,920,041.28 27,000,216.15รวมทกุหมวด 25,191,645.97 27,148,200.00 27,334,850.00

     เงนิอดุหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ละภารกจิถา่ยโอน 10,908,605.00 11,900,000.00 % 12,000,000.00
รวมหมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป 10,908,605.00 11,900,000.00 12,000,000.00

รวมหมวดภาษจีดัสรร 14,112,764.17 15,042,900.00 15,007,000.00
หมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 926.00 1,700.00 % 2,000.00
     ภาษีจัดสรรอืน่ๆ 9,706.00 5,000.00 % 5,000.00

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 24,766.86 25,000.00 % 30,000.00

     เงนิทีเ่ก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอทุยานแหง่ชาติ 1,547.92 1,200.00 % 3,000.00
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หนา้ที ่17

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

ประมาณการไวเ้ทา่กับปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะไดรั้บการ
จัดสรรตามทีป่ระมาณการไว ้

ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 10,000,000 บาท

ประมาณการไวเ้ทา่กับปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะไดรั้บการ
จัดสรรตามทีป่ระมาณการไว ้

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

หมวดภาษจีดัสรร 15,007,000 บาท
ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์ 177,000 บาท

ประมาณการไวต้ า่กวา่ปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะเก็บไดล้ดลง

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 18,000 บาท

ประมาณการไวเ้ทา่กับปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะเก็บไดเ้ทา่
เดมิ

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะไดรั้บ
ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้     

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 21,000 บาท
คา่ขายแบบแปลน 3,000 บาท

ประมาณการไวต้ า่กวา่ปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะเก็บไดล้ดลง

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 120,000 บาท
ดอกเบีย้ 120,000 บาท

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบยีนพาณชิย์ 200 บาท

ประมาณการไวต้ า่กวา่ปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะเก็บไดล้ดลง

คา่ปรับการผดิสญัญา 25,000 บาท

ประมาณการไวต้ า่กวา่ปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะเก็บไดล้ดลง

คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิตัง้แผน่ประกาศหรอืแผน่ปลวิเพือ่
การโฆษณา

500 บาท

ประมาณการไวต้ า่กวา่ปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะเก็บไดล้ดลง

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต 25,850 บาท

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกับการควบคมุอาคาร 150 บาท

ประมาณการไวต้ามพระราชบัญญัตทิีก่ าหนด และคาดวา่จะ
สามารถจัดเก็บไดต้ามทีป่ระมาณการไว ้    

ภาษีบ ารงุทอ้งที่ 11,000 บาท

ประมาณการไวต้ า่กวา่ปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะเก็บได ้
ลดลง     

รายไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภาษอีากร 161,000 บาท

ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 150,000 บาท

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้ส ิน้ 27,334,850   บาท  แยกเป็น

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ

อ.บาเจาะ  จ.นราธวิาส
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวนเงนิอดุหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ละ

ภารกจิถา่ยโอนเลอืกท า
12,000,000 บาท

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะไดรั้บการ
จัดสรรตามทีป่ระมาณการไว ้    

ประมาณการไวต้ า่กวา่ปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะไดรั้บการ
จัดสรรตามทีป่ระมาณการไว ้

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

หมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป 12,000,000 บาท

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวล 2,000 บาท

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะไดรั้บการ
จัดสรรตามทีป่ระมาณการไว ้

ภาษีจัดสรรอืน่ๆ 5,000 บาท

ประมาณการไวเ้ทา่กับปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะไดรั้บการ
จัดสรรตามทีป่ระมาณการไว ้

เงนิทีเ่ก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอทุยานแหง่ชาติ 3,000 บาท

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะไดรั้บการ
จัดสรรตามทีป่ระมาณการไว ้

คา่ภาคหลวงแร่ 40,000 บาท

คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 30,000 บาท

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะไดรั้บการ
จัดสรรตามทีป่ระมาณการไว ้

ภาษีสรรพสามติ 3,200,000 บาท

ประมาณการไวต้ า่กวา่ปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะไดรั้บการ
จัดสรรตามทีป่ระมาณการไว ้

ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ 1,500,000 บาท

ประมาณการไวต้ า่กวา่ปีทีผ่า่นมา เนื่องจากคาดวา่จะไดรั้บการ
จัดสรรตามทีป่ระมาณการไว ้

ภาษีธรุกจิเฉพาะ 50,000 บาท



ปี 2561 ปี 2562

514,080 514,080 0 %

42,120 42,120 0 %

42,120 42,120 0 %

86,400 86,400 0 %

1,195,200 1,166,051 -14.46 %

1,879,920 1,850,771

2,221,860 2,449,561 0 %

419,720 481,982 -8.68 %

168,000 157,613 14.03 %

385,080 394,920 2.61 %

125,340 115,920 -23.06 %

3,320,000 3,599,996

5,199,920 5,450,767

83,000 79,000 56.55 %

0 0 0 %

74,500 90,500 0 %

11,043.5 7,400 150 %

168,543.5 176,900

689,456 0 0 %

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำเจำะ
อ ำเภอบำเจำะ    จังหวดันรำธวิำส

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2564

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งานบรหิารท ัว่ไป

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 514,080 514,080 514,080

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 42,120 42,120

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,120 42,120 42,120

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตร ีนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 86,400 86,400 86,400

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1,195,200 1,195,200 1,022,400

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 1,879,920 1,879,920 1,707,120

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนักงำน 2,028,981 2,722,560 2,722,560

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำน 316,277 357,040 326,040

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 159,677 221,000 252,000

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 375,480 406,400 417,000

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 146,843 123,840 95,280

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,027,258 3,830,840 3,812,880

รวมงบบคุลากร 4,907,178 5,710,760 5,520,000

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 70,700 507,550 794,560

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 0 10,000 10,000

คำ่เชำ่บำ้น 72,000 120,000 120,000

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 10,687 20,000 50,000

รวมคา่ตอบแทน 153,387 657,550 974,560

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 487,940 0 0

หนำ้ที ่19



0 18,160 -18.03 %

0 467,677 0 %

0 7,300 0 %

50,500 31,575 0 %

207,589.9 164,811 20 %

0 0 118.75 %

0 0 0 %

19,350 19,350 0 %

0 246,860 0 %

28,850 28,850 0 %

104,530 66,592 -15.05 %

1,100,275.9 1,051,175

82,260 69,800 -17.06 %

0 30,000 100 %

0 0 33.33 %

91,611.1 81,953.83 -11.11 %

21,902 30,250 0 %

195,773.1 212,003.83

137,875.99 196,173.84 0 %

1,926.86 2,796.35 66.67 %

2,459 4,006 -25.93 %

81,840 81,840 0 %

224,101.85 284,816.19

1,688,694.35 1,724,895.02

0 0 -10 %

0 0 -100 %

คำ่โฆษณำและเผยแพร่ 0 61,000 50,000

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 0 552,000 552,000

คำ่รับวำรสำร 0 10,000 10,000

รำยจำ่ยเกีย่วกับกำรรับรองและพธิกีำร 27,144 60,000 60,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 270,284 250,000 300,000

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ (กรณีครบวำระหรอืแทนต ำแหน่งทีว่ำ่ง) 0 160,000 350,000

โครงกำรตัง้จดุตรวจบรกิำรประชำชนชว่งเทศกำลตำ่ง ๆ 34,908 0 0

โครงกำรฝึกอบรมขอ้มลูขำ่วสำรแกบ่คุลำกรและประชำชนในต ำบล 19,070 20,000 20,000

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏบิัตงิำนของบคุลำกรทอ้งถิน่ 349,900 250,000 250,000

โครงกำรอบรมคณุธรรม จรยิธรรม 28,830 30,000 30,000

คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 139,517.94 82,400 70,000

รวมคา่ใชส้อย 1,357,593.94 1,475,400 1,692,000

คา่วสัดุ

วสัดสุ ำนักงำน 78,530 85,000 70,500

วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 10,720 10,000 20,000

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 38,800 30,000 40,000

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 95,882.34 90,000 80,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 39,690 40,000 40,000

รวมคา่วสัดุ 263,622.34 255,000 250,500

คา่สาธารณูปโภค

คำ่ไฟฟ้ำ 149,973.12 180,000 180,000

คำ่บรกิำรโทรศัพท์ 2,935.1 3,000 5,000

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 5,863 27,000 20,000

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 77,744 86,000 86,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 236,515.22 296,000 291,000

รวมงบด าเนนิงาน 2,011,118.5 2,683,950 3,208,060

งบลงทุน

คา่ครภุณัฑ์

ครุภัณฑส์ ำนักงำน

คำ่จัดซือ้ฉำกกัน้หอ้ง 0 35,000 31,500

คำ่จัดซือ้โตะ๊ท ำงำนแบบโตะ๊เหล็ก 0 12,600 0

หนำ้ที ่20



0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

21,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

21,000 0

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0

21,000 0

15,000 0 0 %

0 20,000 0 %

15,000 20,000

15,000 20,000

0 0 0 %

0 27,000 0 %

0 27,000

0 27,000

6,924,614.35 7,222,662.02

790,536 858,180 5.41 %

141,960 156,240 0 %

คำ่จัดซือ้โตะ๊ท ำงำนส ำหรับผูบ้รหิำร 0 27,000 0

คำ่จัดซือ้โตะ๊หมูบ่ชูำ 12,000 0 0

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

คำ่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่1 0 44,000 88,000

คำ่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 0 0 0

คำ่จัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) 0 8,600 0

คำ่จัดซือ้ชดุโปรแกรมระบบปฏบิัตกิำรส ำหรับเครือ่งคอมพวิเตอร์ 0 7,600 0

รวมคา่ครภุณัฑ์ 12,000 134,800 119,500

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คำ่ซือ้หรอืแลกเปลีย่นทีด่นิ

โครงกำรจัดซือ้ทีด่นิเพือ่กอ่สรำ้งสนำมกฬีำประจ ำต ำบล 955,700 0 0

จัดซือ้ทีด่นิ 0 0 1,000,000

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 955,700 0 1,000,000

รวมงบลงทุน 967,700 134,800 1,119,500

งบรายจา่ยอืน่

รายจา่ยอืน่

รำยจำ่ยอืน่ 13,000 0 0
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรจำ้งองคก์รหรอืสถำบันทีเ่ป็นกลำงมำด ำเนนิกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผูรั้บบรกิำรตำม

มติกิำรประเมนิที ่ก.จ., ก.ท. หรอื ก.อบต.ก ำหนด
0 20,000 20,000

รวมรายจา่ยอืน่ 13,000 20,000 20,000

รวมงบรายจา่ยอืน่ 13,000 20,000 20,000

งบเงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 40,000 0 0

โครงกำรศนูยป์ฏบิัตกิำรร่วมในกำรชว่ยเหลอืประชำชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 30,000 30,000

รวมเงนิอดุหนนุ 40,000 30,000 30,000

รวมงบเงนิอดุหนนุ 40,000 30,000 30,000

รวมงานบรหิารท ัว่ไป 7,938,996.5 8,579,510 9,897,560

งานบรหิารงานคลงั

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนักงำน 835,491 1,053,510 1,110,480

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำน 126,860 160,000 160,000

หนำ้ที ่21



42,000 42,000 0 %

159,360 165,000 3.57 %

24,060 24,000 0 %

1,157,916 1,245,420

1,157,916 1,245,420

24,000 97,650 -42.86 %

0 0 -50 %

36,000 36,000 -100 %

4,000 6,800 0 %

64,000 140,450

176,470.9 0 0 %

0 9,840 100 %

0 179,613 0 %

83,817.34 39,344 -16.67 %

99,000 0 0 %

12,030 26,541 0 %

371,318.24 255,338

29,965 29,890 0 %

9,630 17,910 0 %

39,595 47,800

474,913.24 443,588

0 10,000 -100 %

0 12,600 -100 %

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000 42,000

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 153,960 171,600 177,720

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 35,460 24,000 24,000

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,193,771 1,451,110 1,514,200

รวมงบบคุลากร 1,193,771 1,451,110 1,514,200

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 350,000 200,000

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 0 10,000 5,000

คำ่เชำ่บำ้น 51,000 41,000 0

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 4,000 10,000 10,000

รวมคา่ตอบแทน 55,000 411,000 215,000

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 70,481.9 0 0

คำ่โฆษณำและเผยแพร่ 0 10,000 20,000

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 0 216,000 216,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 83,952 180,000 150,000

โครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษี 4,680 100,000 100,000

คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 9,940 30,000 30,000

รวมคา่ใชส้อย 169,053.9 536,000 516,000

คา่วสัดุ

วสัดสุ ำนักงำน 29,880 30,000 30,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 19,040 30,000 30,000

รวมคา่วสัดุ 48,920 60,000 60,000

รวมงบด าเนนิงาน 272,973.9 1,007,000 791,000

งบลงทุน

คา่ครภุณัฑ์

ครุภัณฑส์ ำนักงำน

คำ่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร ขนำด 4 ชัน้ 10,000 10,000 0

คำ่จัดซือ้โตะ๊ท ำงำน 0 6,300 0

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์
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0 22,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 3,800 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 48,400

0 48,400

1,632,829.24 1,737,408

8,557,443.59 8,960,070.02

14,000 18,800 0 %

14,000 18,800

0 0 0 %

0 276,000 0 %

13,240 11,240 -14.29 %

99,950 199,900 -50 %

113,190 487,140

0 75,000 0 %

19,990 20,000 0 %

19,990 95,000

147,180 600,940

คำ่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล 0 0 0

คำ่จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) 0 8,000 0

คำ่จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ 0 2,600 2,600

คำ่จัดซือ้เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ 0 5,000 5,000

คำ่จัดซือ้ชดุโปรแกรมระบบปฏบิัตกิำรส ำหรับเครือ่งคอมพวิเตอร์ 0 0 0

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่2*(จอแสดงผลไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) รำคำ 30,000 บำท 0 0 30,000

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับประมวลผล แบบที1่*(จอแสดงภำพไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) รำคำ 22,000 บำท 0 0 44,000

รวมคา่ครภุณัฑ์ 10,000 31,900 81,600

รวมงบลงทุน 10,000 31,900 81,600

รวมงานบรหิารงานคลงั 1,476,744.9 2,490,010 2,386,800

รวมแผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 9,415,741.4 11,069,520 12,284,360

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 19,000 19,000

รวมคา่ตอบแทน 0 19,000 19,000

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่โฆษณำและเผยแพร่ 0 10,000 10,000

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 0 288,000 288,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรตัง้จดุตรวจบรกิำรประชำชนชว่งเทศกำลตำ่ง ๆ 0 35,000 30,000

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรอืน (อปพร.) 0 200,000 100,000

รวมคา่ใชส้อย 0 533,000 428,000

คา่วสัดุ

วสัดเุครือ่งแตง่กำย 0 0 0

วสัดเุครือ่งดับเพลงิ 20,000 20,000 20,000

รวมคา่วสัดุ 20,000 20,000 20,000

รวมงบด าเนนิงาน 20,000 572,000 467,000

งบลงทุน

คา่ครภุณัฑ์
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0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

147,180 600,940

147,180 600,940

320,640 339,540 6.27 %

24,000 25,260 0 %

42,000 42,000 0 %

386,640 406,800

386,640 406,800

6,000 6,000 100 %

0 0 100 %

36,000 36,000 0 %

4,800 4,800 0 %

46,800 46,800

188,708 0 0 %

0 70,500 -23.08 %

0 72,000 0 %

0 0 0 %

2,000 3,200 0 %

ครุภัณฑเ์ครือ่งดับเพลงิ

คำ่จัดซือ้ขอ้แยกดับเพลงิ 0 12,500 0

คำ่จัดซือ้หวัฉีดน ้ำดับเพลงิ 35,000 0 0

ครุภัณฑอ์ืน่

คำ่จัดซือ้แผงกัน้จรำจรแบบสำมเหลีย่ม 0 22,000 22,000

รวมคา่ครภุณัฑ์ 35,000 34,500 22,000

รวมงบลงทุน 35,000 34,500 22,000

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 55,000 606,500 489,000

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 55,000 606,500 489,000

แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนักงำน 302,640 547,140 581,460

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำน 30,000 48,000 48,000

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000 42,000

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 374,640 637,140 671,460

รวมงบบคุลากร 374,640 637,140 671,460

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 12,000 24,000

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 0 5,000 10,000

คำ่เชำ่บำ้น 36,000 36,000 36,000

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 2,400 10,000 10,000

รวมคา่ตอบแทน 38,400 63,000 80,000

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 126,181 0 0

คำ่โฆษณำและเผยแพร่ 0 78,000 60,000

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 0 72,000 72,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 1,840 30,000 30,000

คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 0 10,000 10,000

หนำ้ที ่24



190,708 145,700

10,000 10,000 0 %

2,000 0 0 %

12,000 10,000

249,508 202,500

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

636,148 609,300

236,580 246,360 4.08 %

24,000 24,000 0 %

156,360 161,880 3.48 %

27,060 24,000 0 %

444,000 456,240

444,000 456,240

12,000 12,000 0 %

รวมคา่ใชส้อย 128,021 190,000 172,000

คา่วสัดุ

วสัดสุ ำนักงำน 10,000 10,000 10,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,200 10,000 10,000

รวมคา่วสัดุ 11,200 20,000 20,000

รวมงบด าเนนิงาน 177,621 273,000 272,000

งบลงทุน

คา่ครภุณัฑ์

ครุภัณฑส์ ำนักงำน

คำ่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร ขนำด 4 ชัน้ 5,000 0 0

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

คำ่จัดซือ้เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ 5,600 0 0

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่1*(จอแสดงภำพไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) รำคำ 22,000 บำท จ ำนวน 1
 เครือ่ง

0 0 22,000

เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ(์ Ink Tank Printer) รำคำ 7,500 บำท จ ำนวน 1 
เครือ่ง

0 0 7,500

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ(18หนำ้/นำท)ี รำคำ 2,600 บำท จ ำนวน 1 เครือ่ง 0 0 2,600

ฉำกกัน้ จ ำนวน 4 ชดุ รำคำชดุละ 3,500 บำท 0 0 14,000

รวมคา่ครภุณัฑ์ 10,600 0 46,100

รวมงบลงทุน 10,600 0 46,100

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 562,861 910,140 989,560

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนักงำน 231,820 264,500 275,300

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำน 30,000 24,000 24,000

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 157,669 168,500 174,360

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 38,460 24,000 24,000

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 457,949 481,000 497,660

รวมงบบคุลากร 457,949 481,000 497,660

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 12,000 12,000

หนำ้ที ่25



12,000 12,000

0 0 0 %

0 60,000 0 %

3,960 3,680 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

193,200 204,570 8.41 %

0 0 0 %

197,160 268,250

0 0 0 %

0 0 0 %

3,000 0 0 %

412,535.48 402,683.08 -1.55 %

10,000 0 0 %

425,535.48 402,683.08

634,695.48 682,933.08

762,000 0 0 %

0 717,000 -3.43 %

762,000 717,000

762,000 717,000

1,840,695.48 1,856,173.08

202,500 202,500 52.83 %

รวมคา่ตอบแทน 0 12,000 12,000

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่โฆษณำและเผยแพร่ 0 5,000 5,000

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 0 60,000 60,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 25,000 25,000

โครงกำรปฐมนเิทศเด็กเล็กและผูป้กครองศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กบำ้นบอืเจำ๊ะ 0 10,000 10,000

โครงกำรเปิดโลกกวำ้งสูก่ำรเรยีนรู ้ 0 10,000 10,000

โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 164,220 156,870 170,060

คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 0 10,000 10,000

รวมคา่ใชส้อย 164,220 276,870 290,060

คา่วสัดุ

วสัดสุ ำนักงำน 0 5,000 5,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 9,400 5,000 5,000

วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 0 3,000 3,000

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 494,600 371,743 365,995

วสัดกุำรศกึษำ 0 0 0

รวมคา่วสัดุ 504,000 384,743 378,995

รวมงบด าเนนิงาน 668,220 673,613 681,055

งบเงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 846,000 0 0

โครงกำรอำหำรกลำงวนั 0 700,000 676,000

รวมเงนิอดุหนนุ 846,000 700,000 676,000

รวมงบเงนิอดุหนนุ 846,000 700,000 676,000

รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 1,972,169 1,854,613 1,854,715

งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนอำ่นอัลกรุอำน หลักสตูรกรีออำตี 202,500 132,500 202,500

หนำ้ที ่26



89,950 89,950 0 %

292,450 292,450

292,450 292,450

292,450 292,450

2,769,293.48 2,757,923.08

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 19,650 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 9,645 0 %

0 0 0 %

0 29,295

0 0 0 %

0 0

0 29,295

0 29,295

0 29,295

โครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนอัลกรุอำน หลักสตูรกรีออำตี 0 90,000 90,000

รวมคา่ใชส้อย 202,500 222,500 292,500

รวมงบด าเนนิงาน 202,500 222,500 292,500

รวมงานศกึษาไมก่ าหนดระดบั 202,500 222,500 292,500

รวมแผนงานการศกึษา 2,737,530 2,987,253 3,136,775

แผนงานสาธารณสขุ

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่โฆษณำและเผยแพร่ 0 10,000 10,000

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 0 20,000 20,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรกำรควบคมุโรคขำดสำรไอโอดนีของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 0 42,000 42,000

โครงกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรตัง้ครรภก์อ่นวยัอันควร 0 10,000 20,000

โครงกำรรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ To be number one (ศนูยเ์พือ่นใจวยัรุน่ในชมุชน/หมูบ่ำ้น) 
ทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรัตนรำชกัญญำ สริวิฒันำพรรณวดี

0 36,000 36,000

โครงกำรสบืสำนพระรำชปณธิำนสมเด็จยำ่ ตำ้นภัยมะเร็งเตำ้นม 0 42,000 42,000

โครงกำรอบรมใหค้วำมรูก้ำรก ำจัดขยะมลูฝอย 9,925 20,000 20,000

โครงกำรอบรมใหค้วำมรูโ้รคตดิตอ่และไมต่ดิตอ่ 0 20,000 20,000

รวมคา่ใชส้อย 9,925 200,000 210,000

คา่วสัดุ

วสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 0 20,000 20,000

รวมคา่วสัดุ 0 20,000 20,000

รวมงบด าเนนิงาน 9,925 220,000 230,000

รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 9,925 220,000 230,000

รวมแผนงานสาธารณสขุ 9,925 220,000 230,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

หนำ้ที ่27



242,000 0 100 %

0 0 0 %

19,850 0 0 %

261,850 0

261,850 0

261,850 0

261,850 0

0 151,100 28.9 %

0 10,000 0 %

0 17,500 0 %

277,080 286,920 3.52 %

89,340 79,920 -25.83 %

366,420 545,440

366,420 545,440

12,000 14,500 0 %

0 0 0 %

0 25,000 20 %

0 3,400 0 %

12,000 42,900

95,444 0 0 %

0 0 0 %

0 102,000 0 %

14,040 3,500 -50 %

6,700 6,850 -40 %

โครงกำรชว่ยเหลอืและบรรเทำควำมเดอืดรอ้นส ำหรับผูป้ระสบสำธำรณภัย 424,861 0 200,000

โครงกำรพัฒนำคณุภำพชวีติผูส้งูอำย ุผูพ้กิำรและดอ้ยโอกำส 0 30,000 30,000

โครงกำรเยีย่มบำ้น เยีย่มใจ หว่งใย คนพกิำร 0 0 0

รวมคา่ใชส้อย 424,861 30,000 230,000

รวมงบด าเนนิงาน 424,861 30,000 230,000

รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 424,861 30,000 230,000

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 424,861 30,000 230,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนักงำน 90,476 538,350 693,960

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำน 8,710 48,000 48,000

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 12,194 42,000 42,000

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 267,480 298,500 309,000

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 106,260 79,920 59,280

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 485,120 1,006,770 1,152,240

รวมงบบคุลากร 485,120 1,006,770 1,152,240

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 27,750 24,000 24,000

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 0 5,000 5,000

คำ่เชำ่บำ้น 10,452 60,000 72,000

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 0 10,000 10,000

รวมคา่ตอบแทน 38,202 99,000 111,000

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 75,125 0 0

คำ่โฆษณำและเผยแพร่ 0 5,000 5,000

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 0 102,000 102,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 17,196 40,000 20,000

คำ่บ ำรุงรักษำและซอ่มแซม 13,900 50,000 30,000

หนำ้ที ่28



116,184 112,350

19,800 9,900 0 %

82,500 97,713 0 %

24,285 67,814 -42.86 %

0 0 0 %

24,990 48,240 -66.67 %

0 0 0 %

151,575 223,667

279,759 378,917

0 0 -100 %

0 0 100 %

25,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -50 %

0 0 100 %

0 0 100 %

25,000 0

25,000 0

671,179 924,357

0 0 -80 %

0 0

0 0

รวมคา่ใชส้อย 106,221 197,000 157,000

คา่วสัดุ

วสัดสุ ำนักงำน 19,730 10,000 10,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 117,362 10,000 10,000

วสัดกุอ่สรำ้ง 69,878 70,000 40,000

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 0 10,000 10,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 0 60,000 20,000

วสัดสุ ำรวจ 0 10,000 10,000

รวมคา่วสัดุ 206,970 170,000 100,000

รวมงบด าเนนิงาน 351,393 466,000 368,000

งบลงทุน

คา่ครภุณัฑ์

ครุภัณฑส์ ำนักงำน

คำ่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร 0 10,000 0

ครุภัณฑส์ ำรวจ

กลอ้งระดับ ขนำดก ำลังขยำย 30 เทำ่ รำคำ 34,000 บำท 0 0 34,000

คำ่จัดซือ้เครือ่งหำพกิัดดว้ยสญัญำณดำวเทยีมแบบพกพำ 0 0 0

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

คำ่จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์ชนดิเลเซอร/์ชนดิ LED ส ีแบบ Network 12,000 0 0

คำ่จัดซือ้เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ 0 11,600 5,800

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่2*(จอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) รำคำ 30,000 บำท 0 0 30,000

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิัตกิำรส ำหรับเครือ่งคอมพวิเตอร ์และเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค แบบสทิธกิำรใชง้ำนประเภท

ตดิตัง้มำจำกโรงงำน(OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้งตำมกฎหมำย
0 0 3,800

รวมคา่ครภุณัฑ์ 12,000 21,600 73,600

รวมงบลงทุน 12,000 21,600 73,600

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 848,513 1,494,370 1,593,840

งานไฟฟ้าถนน

งบด าเนนิงาน

คา่วสัดุ

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 0 200,000 40,000

รวมคา่วสัดุ 0 200,000 40,000

รวมงบด าเนนิงาน 0 200,000 40,000

หนำ้ที ่29



0 0 0 %

0 1,017,000 0 %

2,684,000 0 0 %

2,684,000 1,017,000

2,684,000 1,017,000

0 0 -100 %

0 0

0 0

2,684,000 1,017,000

3,355,179 1,941,357

49,850 0 0 %

99,750 99,575 -20 %

9,950 0 0 %

36,630 36,630 -25 %

0 0 0 %

49,950 0 0 %

0 99,990 0 %

0 19,750 0 %

50,000 0 -33.33 %

0 0 0 %

0 18,750 0 %

งบลงทุน

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสำยบอืแนโตะฆ ีหมูท่ี ่5 1,474,500 0 0

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ สำยดกูสูเุหร่ำ-ทุง่นำ หมูท่ี ่7 0 0 0

โครงกำรกอ่สรำ้งลำนกฬีำเอนกประสงค ์ณ บำ้นดกูสูเุหร่ำ หมูท่ี ่7 0 0 0

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 1,474,500 0 0

รวมงบลงทุน 1,474,500 0 0

งบเงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 0 346,141 0

รวมเงนิอดุหนนุ 0 346,141 0

รวมงบเงนิอดุหนนุ 0 346,141 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,474,500 546,141 40,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,323,013 2,040,511 1,633,840

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แข็งชุมชน

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรคำ่ยเด็กและเยำวชนร่วมมอื ร่วมใจ รักษำสิง่แวดลอ้ม 27,950 0 0

โครงกำรคำ่ยเยำวชนตน้แบบตำ้นภัยยำเสพตดิ 97,940 100,000 80,000

โครงกำรเครอืขำ่ยเยำวชนประชำธปิไตย 4,950 0 0

โครงกำรชมุชนสำนใจ หว่งใยผูส้งูอำยแุละผูพ้กิำร 31,830 40,000 30,000

โครงกำรเตรยีมควำมพรอ้มผูท้ีจ่ะเขำ้สูว่ยัผูส้งูอำยุ 4,975 0 0

โครงกำรทัศนศกึษำดงูำนแกนน ำเยำวชนสรำ้งจติส ำนกึ รักบำ้นเกดิ 29,900 0 0

โครงกำรทัศนศกึษำดงูำนเพือ่พัฒนำทักษะผูน้ ำกลุม่สตรี 0 80,000 80,000

โครงกำรท ำดเีพือ่พอ่ 14,745 20,000 20,000

โครงกำรปกป้องสถำบันของชำติ 50,000 30,000 20,000

โครงกำรประชำคมเพือ่จัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิน่ 0 20,000 20,000

โครงกำรประชำคมเพือ่จัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิน่สีปี่ 0 0 0

หนำ้ที ่30



0 0 100 %

19,200 0 -100 %

0 0 100 %

9,950 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -5 %

0 0 0 %

19,950 0 0 %

29,912 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

49,600 49,600 0 %

49,750 0 0 %

0 0 0 %

474,492 324,295

474,492 324,295

474,492 324,295

474,492 324,295

119,990 119,995 0 %

0 0 0 %

109,945 110,000 0 %

229,935 229,995

229,935 229,995

โครงกำรฝึกอบรมชดุปฏบิัตกิำรจติอำสำภัยพบิัตฯิ 0 0 200,000

โครงกำรฝึกอบรมสมัมนำเพือ่เพิม่ศักยภำพผูส้งูอำยุ 0 30,000 0

โครงกำรเฝ้ำระวงัและป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19(COVID-19) 0 0 30,000

โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพใหค้วำมรูส้ทิธแิละกฎหมำยทีเ่กีย่วกับสตรแีละครอบครัวต ำบลบำเจำะ 9,750 0 0

โครงกำรเยำวชนสดใสหำ่งไกลยำเสพตดิ 4,950 0 0

โครงกำรรณรงคป้์องกันและลดอบุัตเิหตทุำงถนน 0 20,000 20,000

โครงกำรเรยีนรูส้ทิธหินำ้ทีก่ำรปกครองตำมระบอบประชำธปิไตย 0 20,000 20,000

โครงกำรสง่เสรมิสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชมุชน 0 10,000 10,000

โครงกำรสง่เสรมิอำชพีกลุม่สตรี 0 40,000 38,000

โครงกำรสง่เสรมิอำชพีผูส้งูอำยุ 0 20,000 20,000

โครงกำรสนับสนุนกจิกรรมเด็กและเยำวชน (คลนีคิสอนฟตุบอล) 0 0 0

โครงกำรสำนสมัพันธส์ำยใยรัก สรำ้งครอบครัวอบอุน่ ชมุชนเขม้แข็ง 0 30,000 30,000

โครงกำรเสรมิสรำ้งครอบครัวอบอุน่ เขม้แข็ง 19,550 20,000 0

โครงกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำเจำะกำ้วทันไทยแลนด ์4.0 0 20,000 20,000

โครงกำรอบรมคณุธรรมและจรยิธรรมเด็กดอ้ยโอกำสต ำบลบำเจำะ 49,850 50,000 50,000

โครงกำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรเพือ่พัฒนำทักษะผูน้ ำกลุม่สตรี 0 0 0

โครงกำรออกหน่วย อบต.เคลือ่นทีบ่รกิำรประชำชน 8,250 20,000 20,000

รวมคา่ใชส้อย 354,640 570,000 708,000

รวมงบด าเนนิงาน 354,640 570,000 708,000

รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แข็งชุมชน 354,640 570,000 708,000

รวมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 354,640 570,000 708,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกฬีาและนนัทนาการ

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรแขง่ขันกฬีำ อบต.บำเจำะตำ้นภัยยำเสพตดิ 116,995 120,000 120,000

โครงกำรแขง่ขันกฬีำและสง่นักกฬีำเขำ้ร่วมแขง่ขันกฬีำ 11,115 30,000 30,000

โครงกำรตำดกีำสมัพันธ์ 139,745 110,000 110,000

รวมคา่ใชส้อย 267,855 260,000 260,000

รวมงบด าเนนิงาน 267,855 260,000 260,000

งบเงนิอดุหนนุ

หนำ้ที ่31



20,000 0 0 %

0 20,000 -100 %

20,000 20,000

20,000 20,000

249,935 249,995

19,850 0 0 %

59,930 59,930 -16.67 %

199,750 199,750 -10 %

179,950 179,950 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

284,850 284,850 -12.28 %

0 0 100 %

744,330 724,480

744,330 724,480

0 0 0 %

0 0

0 0

744,330 724,480

994,265 974,475

เงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 20,000 0 0

โครงกำรกจิกรรมทำงกฬีำและนันทนำกำร 0 20,000 0

รวมเงนิอดุหนนุ 20,000 20,000 0

รวมงบเงนิอดุหนนุ 20,000 20,000 0

รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 287,855 280,000 260,000

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรถำ่ยทอดภมูปัิญญำทอ้งถิน่จำกผูรู้สู้เ่ด็กและเยำวชน 0 20,000 20,000

โครงกำรบรรยำยธรรมสญัจร 59,874 60,000 50,000

โครงกำรเมำลดิสมัพันธ ์อบต.บำเจำะ 189,750 200,000 180,000

โครงกำรรอมฎอนสมัพันธต์ ำบลบำเจำะ 179,950 0 160,000

โครงกำรวฒันธรรมประจ ำต ำบลบำเจำะ 0 0 50,000

โครงกำรสบืสำนประเพณีอำซรูอสมัพันธ์ 29,970 30,000 0

โครงกำรอบรมจรยิธรรมภำคฤดรูอ้น 277,950 285,000 250,000

จัดงำนประเพณีวฒันธรรม(อำซรูอสมัพันธ)์ 0 0 30,000

รวมคา่ใชส้อย 737,494 595,000 740,000

รวมงบด าเนนิงาน 737,494 595,000 740,000

งบเงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 2,500 0 0

รวมเงนิอดุหนนุ 2,500 0 0

รวมงบเงนิอดุหนนุ 2,500 0 0

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 739,994 595,000 740,000

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1,027,849 875,000 1,000,000

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

หนำ้ที ่32



0 0 0 %

0 0

0 0

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0

0 59,950 8.33 %

0 0 0 %

19,500 19,500 -25 %

19,500 79,450

30,000 0 0 %

30,000 0

49,500 79,450

คำ่จำ้งส ำรวจออกแบบหรอืควบคมุกำรกอ่สรำ้ง 0 100,000 100,000

รวมคา่ใชส้อย 0 100,000 100,000

รวมงบด าเนนิงาน 0 100,000 100,000

งบลงทุน

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คำ่ชดเชยผลอำสนิ

คำ่ชดเขยคำ่งำนสิง่กอ่สรำ้ง แบบปรับรำคำได ้ 0 200,000 200,000

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

โครงกำรกอ่สรำ้งรัว้คอนกรตีเสรมิเหล็กพรอ้มประตทูำงเขำ้ บรเิวณทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำเจำะ หมูท่ี่ ่7
 บำ้นดกูสูเุหร่ำ ต ำบลบำเจำะ

0 0 750,000

โครงกำรถมดนิเพือ่กอ่สรำ้งลำนกฬีำเอนกประสงค ์บรเิวณทีด่นิองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำเจำะ (โครงกำรตอ่เนื่อง)
 ณ บำ้นดกูสูเุหร่ำ หมูท่ี ่7

0 1,188,000 0

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกำรปรับปรุงถนนแบบผวิจรำจรแอสฟัลสต์กิคอนกรตี สำยดำแลปอเนำะ หมูท่ี ่7 0 468,000 0

โครงกำรปรับปรุงถนนแบบผวิจรำจรแอสฟัลสต์กิคอนกรตี สำยเปำเบำะ หมูท่ี ่5 0 720,000 0

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล. พรอ้มบอ่พัก สำยอัตตอฮรียีะห(์หลังปอเนำะ) หมูท่ี ่3 บำ้นดกู ูต ำบลบำเจำะ 0 0 450,000

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 2,576,000 1,400,000

รวมงบลงทุน 0 2,576,000 1,400,000

รวมงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 0 2,676,000 1,500,000

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0 2,676,000 1,500,000

แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรเกษตรพอเพยีง 182,425 60,000 65,000

โครงกำรปลกูป่ำตำ้นภำวะโลกรอ้นเฉลมิพระเกยีรติ 0 20,000 20,000

โครงกำรปลกูหญำ้แฝกตำมแนวพระรำชด ำริ 0 20,000 15,000

รวมคา่ใชส้อย 182,425 100,000 100,000

คา่วสัดุ

วสัดกุำรเกษตร 30,000 20,000 20,000

รวมคา่วสัดุ 30,000 20,000 20,000

รวมงบด าเนนิงาน 212,425 120,000 120,000

หนำ้ที ่33



49,500 79,450

49,500 79,450

53,784 54,228 3.93 %

0 2,298 0 %

3,063,500 3,177,100 12.13 %

1,372,000 1,475,200 4.87 %

30,000 29,000 0 %

148,300 380,693.3 -63.77 %

70,506 0 0 %

0 0 0.95 %

147,426 148,356 0.57 %

4,885,516 5,266,875.3

4,885,516 5,266,875.3

4,885,516 5,266,875.3

4,885,516 5,266,875.3

21,494,719.07 20,934,680.4

รวมงานสง่เสรมิการเกษตร 212,425 120,000 120,000

รวมแผนงานการเกษตร 212,425 120,000 120,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม 53,304 58,690 60,998

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 0 2,500 2,500

เบีย้ยังชพีผูส้งูอำยุ 3,039,300 3,388,800 3,800,000

เบีย้ยังชพีคนพกิำร 1,258,400 1,528,800 1,603,200

เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 30,000 60,000 60,000

ส ำรองจำ่ย 411,400 690,000 250,000

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน 68,130 0 0

เงนิสมทบกองทนุหลักประกันสขุภำพระดับทอ้งถิน่ 0 72,144 72,828

เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 147,664 152,482 153,349

รวมงบกลาง 5,008,198 5,953,416 6,002,875

รวมงบกลาง 5,008,198 5,953,416 6,002,875

รวมงบกลาง 5,008,198 5,953,416 6,002,875

รวมแผนงานงบกลาง 5,008,198 5,953,416 6,002,875

รวมทุกแผนงาน 21,569,182.4 27,148,200 27,334,850

หนำ้ที ่34



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค ารบริ าร วนตาบลบา จาะ

อา ภอ บา จาะ   จัง วัดนราธิวา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,334,850 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,897,560 บาท

งบบุคลากร รวม 5,520,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
งิน ดือนนาย /รองนาย จานวน 514,080 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนของผู้บริ าร ได้แ  นาย องค ารบริ าร
วนตาบล จานวน 1 ราย รองนาย องค ารบริ าร วน

ตาบล จานวน 2 ราย ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป     

งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย จานวน 42,120 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจาตาแ นงของผู้
บริ าร ได้แ  นาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 ราย รอง
นาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 ราย ปรา ฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป    

งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย จานวน 42,120 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษของผู้บริ าร ได้แ  นาย
องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 ราย รองนาย องค าร
บริ าร วนตาบล จานวน 2 ราย ปรา ฏในแผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป

งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
บริ าร วนตาบล

จานวน 86,400 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 ราย ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
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งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น จานวน 1,022,400 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล
บา จาะ ได้แ  ประธาน ภาฯ จานวน 1 ราย รองประธาน
ภาฯ จานวน 1 ราย  มาชิ ภาฯ จานวน 8 ราย และ ลขานุ าร
ภาฯ จานวน 1 ราย ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 3,812,880 บาท
งิน ดือนพนั งาน จานวน 2,722,560 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้แ พนั งาน
วนตาบล ประ อบด้วย ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล รองปลัด

องค ารบริ าร วนตาบล  ัว น้า านั ปลัดองค ารบริ าร วน
ตาบล นั วิ คราะ นโยบายและแผน นั จัด ารงานทั่วไป นั
ทรัพยา รบุคคล นั พัฒนาชุมชน  จ้าพนั งานธุร าร  จ้า
พนั งาน าธารณ ุข  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน จานวน 326,040 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ประ อบ
ด้วย  งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว  งินพื้นที่พิ ศษ ( .ป.พ.)  งิน พิ่ม
พิ ศษ า รับ าร ู้รบ (พ. .ร.) คาตอบแทนพิ ศษราย ดือนใ ้แ
ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงานบริ าร
งานทั่วไป

งินประจาตาแ นง จานวน 252,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้แ ปลัดองค ารบริ าร วน
ตาบล รองปลัดองค ารบริ าร วนตาบล และ ัว น้า านั ปลัด
องค ารบริ าร วนตาบล ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 417,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนใ ้แ
พนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป ประ อบด้วย ผู้
ชวย จ้าพนั งานพัฒนาชุมชน ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร

ษตร พนั งานขับรถยนต  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง จานวน 95,280 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้แ พนั งานจ้าง ประ อบด้วย  งิน
พิ่มคาครองชีพชั่วคราว  งินพื้นที่พิ ศษ ( .ป.พ.)  ป็นต้น ปรา ฏ
ในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
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งบดาเนินงาน รวม 3,208,060 บาท
ค่าตอบแทน รวม 974,560 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 794,560 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ คาตอบ
แทนใ ้แ นั รียน นั ศึ ษาที่ชวยปฏิบัติงานขององค ารบริ าร
วนตาบลในชวงปดภาค รียนและวัน ยุด คาตอบแทนคณะ
รรม าร รือ งินอื่นใด ี่ยว ับ าร อบแขงขัน  อบคัด ลือ  คา

ตอบแทนพิ ศษราย ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบลและพนั งาน
จ้าง คาตอบแทนคณะ รรม าร าร ลือ ตั้งขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง ซึ่งจา ป็นต้องปฏิบัติงานนอ
วลาราช ารและวัน ยุด ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

คา ชาบ้าน จานวน 120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบลซึ่งมี ิทธิ บิ จาย
ได้ตามระ บียบ า นด ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของผู้บริ ารท้องถิ่นและ
พนั งาน วนตาบล ซึ่งมี ิทธิ บิ จาย งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ได้ตามระ บียบ า นด ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 1,692,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

คาโฆษณาและ ผยแพร จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดทาวาร าร แผนพับ โป ตอร ป้ายประชา
ัมพันธ บอรด รือแผงปดประ าศ คาล้างอัดขยายรูปภาพ คา

ถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ  คาโฆษณาและ ผย
แพรใน ื่อประ ภทตาง ๆ  ชน ทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน  ื่อ
ิ่งพิมพตาง ๆ   ป็นต้น  ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป     
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คาจ้าง มาบริ าร จานวน 552,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารใ ้ทา ารอยางใดอยาง นึ่งที่ ป็น
ประโยชนแ องค ารบริ าร วนตาบล  ชน คาจ้าง มาบริ ารแม
บ้าน คาจ้าง มาบริ ารผู้รั ษาความปลอดภัย คาจ้าง มาบริ าร
ผู้ชวย จ้า น้าที่บันทึ ข้อมูล คาจ้าง มาบริ ารคนงานทั่วไป คา
จ้าง มาบริ ารนั ารภารโรง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ
มาย คาจ้าง มาบริ ารดูแล ปรับปรุง (Update)  ว็บไซตของ

องค ารบริ าร วนตาบลบา จาะ และคาจ้าง มาบริ าร รือจ้าง
ทาของอื่น ๆ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป     
     

คารับวาร าร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารับวาร ารตาง ๆ  นัง ือพิมพรายวัน  นัง ือทาง
วิชา ารตาง ๆ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป     
     

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดประชุมราช ารขององค าร
บริ าร วนตาบลบา จาะ  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม  า รับผู้ ข้ารวมประชุมและ จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้องซึ่งได้ ข้ารวม
ประชุม รวมทั้งคาใช้จายอื่นที่จา ป็นและ ี่ยวข้อง ับ ารจัด
ประชุม  ชน คา ชา ้องประชุม คาดอ ไม้ต แตง ถานที่
ประชุม  ป็นต้น 
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตาม นัง ือที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5  ุมภาพันธ 2563
  รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับผู้
บริ าร  มาชิ ภาฯ พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง  รือผู้
ที่ได้รับอนุญาตและมีคา ั่งใ ้ไปปฏิบัติราช ารใ ้องค ารบริ าร
วนตาบล โดยจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่

พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน   และคาลงทะ บียนตาง ๆ  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง ( รณีครบวาระ รือแทนตาแ นงที่วาง) จานวน 350,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ลือ ตั้งผู้บริ าร รือ มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตาบล  รณีครบวาระ รือแทนตาแ นงที่
วาง  ชน   จ้า น้าที่รั ษาความปลอดภัย อนุ รรม ารผู้ชวย ลือ
าร ลือ ตั้ง  ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร คาวิทยา ร คา

ไปรษณีย คาจัด ถานที่ คา ดินทางไปราช าร คาบัตร ลือ ตั้ง คา
พิมพบัญชีรายชื่อผู้มี ิทธิ ลือ ตั้ง คาอา าร คาวั ดุอุป รณตาง ๆ
 คาป้าย คาจัดทาบอรดประชา ัมพันธ  ป็นต้น ปรา ฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง ภาท้องถิ่น รือผู้บริ าร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3635
 ลงวันที่ 6  ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   น้าที่ 135
 ลาดับที่ 1 (แบบ ผ.02)     
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โครง ารฝ อบรมข้อมูลขาว ารแ บุคลา รและประชาชนในตาบล จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฝ อบรมข้อมูลขาว
ารแ บุคลา รและประชาชนในตาบล  ชน คาอา าร คาอา าร

วางและ ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คาป้าย คาวั ดุ  ป็นต้น ปรา ฏใน
แผนงานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 163
 ลาดับที่ 3 (แบบ ผ.02)     
     

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ารปฏิบัติงานของบุคลา รท้องถิ่น จานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารพัฒนาศั ยภาพ าร
ปฏิบัติงานของบุคลา รท้องถิ่น  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาที่พั  คาพา นะ คาวิทยา ร คาวั ดุ คาของที่
ระลึ  คาป้าย  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   น้าที่ 162
 ลาดับที่ 1 (แบบ ผ.02)     
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โครง ารอบรมคุณธรรม จริยธรรม จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารอบรม
คุณธรรม จริยธรรม  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาป้าย คาวิทยา ร คาวั ดุ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงานบริ าร
งานทั่วไป
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 160
 ลาดับที่ 15 (แบบ ผ.02)     
     

คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ินตาง ๆ ใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 250,500 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 70,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานและอุป รณตาง ๆ ที่จา ป็นต้องใช้
ใน านั งาน  ชน  ครื่อง ขียน แบบพิมพตาง ๆ
 ปา า  ระดาษ แฟ้ม ดิน อ ซองจด มาย ตรายาง ธงชาติ  มึ
พิมพ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว  ชน แปรง ไม้ วาด  บู ผง
ซั ฟอ  น้ายาล้างจาน น้ายา ช็ด ระจ  น้ายาล้าง ้องน้า น้ายา
ดับ ลิ่น แ ้วน้า จาน ช้อน  ระดาษชาระ น้าดื่มและอื่น ๆ  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

วั ดุยานพา นะและขน ง จานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง  ชน แบต ตอรี่ ยาง
นอ  ยางใน น้ามัน บร  และอื่น ๆ  ป็นต้น ปรา ฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้ามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่น  ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน ครื่อง และน้ามันอื่น ๆ  ป็นต้น  า รับรถยนต วน
ลาง รถจั รยานยนต วน ลาง  ครื่องตัด ญ้า  ครื่อง ูบน้า  ป็น

ต้น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร  ชน  มึ ปริ้น ตอร แผน
ดิ  แป้นพิมพ  ม้า  โปรแ รมและอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ
คอมพิว ตอร  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 291,000 บาท
คาไฟฟ้า จานวน 180,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าใน านั งานที่ทา ารองค ารบริ าร วน
ตาบล ระบบ ระจาย ียงไร้ าย ไฟฟ้า าธารณะในความดูแล
ขององค ารบริ าร วนตาบล  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงานบริ าร
งานทั่วไป

คาบริ ารโทรศัพท จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทที่ใช้ใน ารติดตอราช าร ปรา ฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป

คาบริ ารไปรษณีย จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ ารจัด ง อ ารทางไปรษณีย คาจัดซื้อดวง
ตราไปรษณียา ร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่ ิดขึ้น  ป็นต้น ปรา ฏ
ในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม จานวน 86,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม  ารใช้ระบบ
อิน ตอร น็ต  ชน คาจด
ทะ บียน Domain neme www.bacho.go.th คา ชาพื้นที่
ว็บไซต  ารติดตอ ื่อ ารผานดาว ทียม คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
ระบบอิน ตอร น็ตราย ดือน  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงานบริ าร
งานทั่วไป
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งบลงทุน รวม 1,119,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 119,500 บาท
ครุภัณฑ านั งาน

คาจัดซื้อฉา ั้น ้อง จานวน 31,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อฉา ั้น ้อง ขนาดความ ูงไมน้อย วา 150
 ซ.ม. มี วนทึบไมน้อย วา 90 ซ.ม. และ ป็น ระจ ไมน้อย
วา 60 ซ.ม. จานวน 9 ชุด ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป

- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  รื่อง แนว

ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

ครุภัณฑคอมพิว ตอร

คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 88,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร  า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จานวน 4  ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั  (4 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 2.8 GHzและมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่

ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1  นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ัน ขนาดไม
น้อย วา 8 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง  รือดี วา ดังนี้
   1)  ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจา ขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ
   2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ

   3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB

 -มี นวยความจา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา มีขนาดไม
น้อย
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วา 4
 GB                                                                         
           - มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือดี วา ขนาด
ความจุไมน้อย วา 1 TB  รือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อย วา 120 GB จานวน 1  นวย
- มี DVD-RW  รือดี วา จานวน 1  นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง

- มีแป้นพิมพและ มา       - มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19
 นิ้ว จานวน 1  นวย
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  รื่อง แนว

ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
     
     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
คาซื้อ รือแล ปลี่ยนที่ดิน

จัดซื้อที่ดิน จานวน 1,000,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อที่ดิน รายละ อียดและขนาด ป็นไปตาม
ที่ องค ารบริ าร วนตาบล า นด 
 - ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  น้าที่ 165
 ลาดับที่ 7

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น
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คาใช้จายใน ารดา นิน ารจ้างองค ร รือ ถาบันที่ ป็น ลางมา
ดา นิน าร ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ ารตามมิติ ารประ มินที่ 
.จ., .ท. รือ .อบต. า นด

จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ องค ร รือ ถาบันที่ ป็น ลางใน าร
ดา นิน าร ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ ารจา องค าร
บริ าร วนตาบลบา จาะ ตามโครง ารประ มินความพึงพอ
ใจ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป 
 - ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 169
 ลาดับที่ 15 (แบบ ผ.02)     
     

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งินอุด นุนองค รป ครอง วนท้องถิ่น

โครง ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้องค ารบริ าร วนตาบลบา ระ
นือ ตามโครง ารศูนยปฏิบัติ ารชวย ลือประชาชนขององค ร

ป ครอง วนท้องถิ่น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1  น้าที่ 2 ลาดับที่ 2 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,386,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,514,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,514,200 บาท
งิน ดือนพนั งาน จานวน 1,110,480 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้แ พนั งาน
วนตาบล ประ อบด้วย ผู้อานวย าร องคลัง  จ้าพนั งาน าร
งินและบัญชี นั วิชา ารจัด ็บรายได้  จ้าพนั งานพั ดุ  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป     
     

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน จานวน 160,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ประ อบ
ด้วย  งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว  งินพื้นที่พิ ศษ ( .ป.พ.)  งิน พิ่ม
พิ ศษ า รับ าร ู้รบ (พ. .ร.)  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงานบริ าร
งานทั่วไป     
     

งินประจาตาแ นง จานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้แ ผู้อานวย าร อง
คลัง ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป         

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 177,720 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนใ ้แ
พนั งานจ้าง ตาแ นง ผู้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป     
     

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง จานวน 24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้แ พนั งานจ้าง ประ อบด้วย  งิน
พิ่มคาครองชีพชั่วคราว  งินพื้นที่พิ ศษ ( .ป.พ.)  ป็นต้น ปรา ฏ
ในแผนงานบริ ารงานทั่วไป     
    

วันที่พิมพ : 7/10/2563  08:34:16 น้า : 12/6846



งบดาเนินงาน รวม 791,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย งินคาตอบแทนพิ ศษราย ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล
และพนั งานจ้าง คาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารผู้รับผิด
ชอบ ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ  ป็นต้น ปรา ฏ
ในแผนงานบริ ารงานทั่วไป     
     

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ตามคา
ั่งผู้บังคับบัญชาใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของพนั งาน วน

ตาบลและพนั งานจ้าง ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป     
    

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตาบล
ที่มี ิทธิ บิ จายได้ตามระ บียบ า นด ปรา ฏในแผนงานบริ าร
งานทั่วไป     
     

ค่าใช้สอย รวม 516,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

คาโฆษณาและ ผยแพร จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดทาวาร าร แผนพับ โป ตอร ป้ายประชา
ัมพันธ บอรด รือแผงปดประ าศ คาล้างอัดขยายรูปภาพ คา

ถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาโฆษณาและ ผย
แพรใน ื่อประ ภทตาง ๆ  ชน ทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน  ื่อ
ิ่งพิมพตาง ๆ   ป็นต้น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป     
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คาจ้าง มาบริ าร จานวน 216,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารใ ้ทา ารอยางใดอยาง นึ่งที่ ป็น
ประโยชนแ องค ารบริ าร วนตาบล  ชน คาจ้าง มาบริ าร
คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ มาย คาจ้าง มาบริ าร
รือจ้างทาของอื่น ๆ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว

ไป     
     

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับพนั งาน
วนตาบลและพนั งานจ้าง  รือผู้ที่ได้รับอนุญาตและมีคา ั่งใ ้

ไปปฏิบัติราช ารใ ้องค ารบริ าร วนตาบล โดยจาย ป็นคา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทา
อา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน และคาลงทะ บียนตาง ๆ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงานบริ าร
งานทั่วไป     
     

โครง ารจัดทาแผนที่ภาษี จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารจัดทาแผนที่
ภาษี  ชน คาจัดทาแผนที่แมบท คา ารวจข้อมูลภาค นาม คา
บันทึ ข้อมูลทะ บียนทรัพย ิน คา แ นแบบแปลน  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 167
 ลาดับที่ 11 (แบบ ผ.02)     
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ินตาง ๆ ใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว

ไป     
     

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุและอุป รณตาง ๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน านั
งาน  ชน  ครื่อง ขียน แบบพิมพตาง ๆ
 ปา า  ระดาษ แฟ้ม ซองจด มาย ตรายาง  ป็นต้น ปรา ฏใน
แผนงานบริ ารงานทั่วไป     
     

วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร  ชน  มึ ปริ้น ตอร แผน
ดิ  โปรแ รมตาง ๆ แป้นพิมพ  ม้า   ป็นต้น ปรา ฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป     
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งบลงทุน รวม 81,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 81,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิว ตอร

คาจัดซื้อ ครื่องพิมพชนิด ล ซอร จานวน 2,600 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดา (18
  น้า/นาที) ราคา 2,600 บาท จานวน 1  ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
 - มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
 - มีความ ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 18  น้า
ตอนาที (ppm)
 - มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 8 MB
 - มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา จานวน
ไมน้อย วา 1 ชอง
 - มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 150 แผน 
 -  ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom

คาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500
 บาท จานวน 2  ครื่อง
 คุณลั ษณะพื้นฐาน
 - มี าลังไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA (480 Watts) 
 -  ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที

ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอแ ดงผลไม
น้อย วา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท

จานวน 30,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร  า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* (จอแ ดงภาพไมน้อย วา 19 นิ้ว) ราคา 30,000
 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี นวยประมวลผล ลาง(CPU) ไมน้อย วา 6 แ น
ลั  ( 6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่

ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1  นวย
- นวยประมวลผล ลาง(CPU) มี นวยความจา
แบบ cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ันขนาดไม
น้อย วา 12 MB
-มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง  รือ ดี วา ดังนี้
 1)  ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจาขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ
 2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing unit ที่ ามารถใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ

 3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาไมน้อย วา 2 GB 

-มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 8 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือดี วา ขนาดความจุไมน้อย
วา 2 TB  รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
วา 480 GB จานวน 1  นวย

-มี DVD-RW  รือดี วา จานวน 1  นวย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง

-มีแป้นพิมพและ มา
-มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1  นวย
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ครื่องคอมพิว ตอร า รับประมวลผล แบบที่1*(จอแ ดงภาพไม
น้อย วา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท

จานวน 44,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร  า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จานวน 2  ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั  (4 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 2.8 GHzและมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่

ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1  นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ัน ขนาดไม
น้อย วา 8 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง  รือดี วา ดังนี้
   1)  ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจา ขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ
   2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ

   3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB"     

" -มี นวยความจา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา มีขนาดไม
น้อย
วา 4

 GB                                                                         
           - มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือดี วา ขนาด
ความจุไมน้อย วา 1 TB  รือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อย วา 120 GB จานวน 1  นวย
- มี DVD-RW  รือดี วา จานวน 1  นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง

- มีแป้นพิมพและ มา "     
" - มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1  นวย
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ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  รื่อง แนว

ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 489,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 467,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 19,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 19,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาป่วย าร  ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ
นับ นุน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย

ใ ้แ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค ารบริ าร วน
ตาบลบา จาะ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน     
     

ค่าใช้สอย รวม 428,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

คาโฆษณาและ ผยแพร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดทาวาร าร แผนพับ โป ตอร ป้ายประชา
ัมพันธ บอรด รือแผงปดประ าศ คาล้างอัดขยายรูปภาพ คา

โฆษณาและ ผยแพรใน ื่อประ ภทตาง ๆ  ชน ทางวิทยุ ระจาย
ียง โทรทัศน  ื่อ ิ่งพิมพตาง ๆ   ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน าร

รั ษาความ งบภายใน     
    

วันที่พิมพ : 7/10/2563  08:34:16 น้า : 19/6853



คาจ้าง มาบริ าร จานวน 288,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารใ ้ทา ารอยางใดอยาง นึ่งที่ ป็น
ประโยชนแ องค ารบริ าร วนตาบล  ชน คาจ้าง มาบริ าร
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย) และ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ มาย  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษา
ความ งบภายใน     
     

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

โครง ารตั้งจุดตรวจบริ ารประชาชนชวง ทศ าลตาง ๆ จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารตั้งจุดตรวจบริ าร
ประชาชนชวง ทศ าลตาง ๆ  ชน คาป้าย คา ต็นท  คาวั ดุ  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแ ้ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16  (30)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 135
 ลาดับที่ 2 (แบบ ผ.02)     
     

โครง ารฝ อบรมอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.) จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฝ อบรมอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.)  ลั ูตรทบทวน  ชน คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาจ้าง มาบริ ารรถยนต
โดย าร คาป้าย คา ถานที่ คาที่พั  คาวั ดุอุป รณ  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 137
 ลาดับที่ 1 (แบบ ผ.02)     
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วั ดุ ครื่องดับ พลิง จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องดับ พลิง  ชน ถังดับ พลิง ลู บอลดับ
พลิง  ายฉีดน้าดับ พลิง  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษา
ความ งบภายใน     
     

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อแผง ั้นจราจรแบบ าม ลี่ยม จานวน 22,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อแผง ั้นจราจรแบบ าม ลี่ยม มีล้อและไฟ
ไซ รน พร้อมป้ายชื่อ นวยงาน จานวน 1 ชุด
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  รื่อง แนว

ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 194
 ลาดับที่ 35 (แบบ ผ.03)
     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 989,560 บาท

งบบุคลากร รวม 671,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 671,460 บาท
งิน ดือนพนั งาน จานวน 581,460 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้แ พนั งาน
วนตาบล ประ อบด้วย ผู้อานวย าร อง ารศึ ษาฯ นั วิชา าร

ศึ ษา  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา

วันที่พิมพ : 7/10/2563  08:34:16 น้า : 21/6855



งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน จานวน 48,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ประ อบ
ด้วย  งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว  งินพื้นที่พิ ศษ ( .ป.พ.)  งิน พิ่ม
พิ ศษ า รับ าร ู้รบ (พ. .ร.)  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน าร
ศึ ษา

งินประจาตาแ นง จานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้แ ผู้อานวย าร อง าร
ศึ ษาฯ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา

งบดาเนินงาน รวม 272,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษราย ดือนใ ้แ พนั งาน วน
ตาบลและพนั งานจ้าง  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ตามคา
ั่งผู้บังคับบัญชาใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของพนั งาน วน

ตาบลและพนั งานจ้าง ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา     

คา ชาบ้าน จานวน 36,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ
จายได้ตามระ บียบ า นด ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา     

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตาบล
ที่มี ิทธิ บิ จายได้ตามระ บียบ า นด ปรา ฏในแผนงาน าร
ศึ ษา    
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ค่าใช้สอย รวม 172,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

คาโฆษณาและ ผยแพร จานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดทาวาร าร แผนพับ โป ตอร ป้ายประชา
ัมพันธ บอรด รือแผงปดประ าศ คาล้างอัดขยายรูปภาพ คา

ถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาโฆษณาและ ผย
แพรใน ื่อประ ภทตาง ๆ  ชน ทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน  ื่อ
ิ่งพิมพตาง ๆ   ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา     

คาจ้าง มาบริ าร จานวน 72,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารใ ้ทา ารอยางใดอยาง นึ่งที่ ป็น
ประโยชนแ องค ารบริ าร วนตาบล  ชน คาจ้าง มาบริ าร
จ้า น้าที่บันทึ ข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ มาย  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา     

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับพนั งาน
วนตาบลและพนั งานจ้าง  รือผู้ที่ได้รับอนุญาตและมีคา ั่งใ ้

ไปปฏิบัติราช ารใ ้องค ารบริ าร วนตาบล โดยจาย ป็นคา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทา
อา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน และคาลงทะ บียนตาง ๆ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน าร
ศึ ษา     

คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ินตาง ๆ ใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา     
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุและอุป รณตาง ๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน านั
งาน  ชน  ครื่อง ขียน แบบพิมพตาง ๆ
 ปา า  ระดาษ แฟ้ม ซองจด มาย ตรายาง  ป็นต้น ปรา ฏใน
แผนงาน ารศึ ษา     

วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร  ชน  มึ ปริ้น ตอร แผน
ดิ  โปรแ รมตาง ๆ แป้นพิมพ  ม้า   ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน
ารศึ ษา     

งบลงทุน รวม 46,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,100 บาท
ครุภัณฑคอมพิว ตอร

ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแ ดงภาพ
ไมน้อย วา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จานวน 1 ครื่อง

จานวน 22,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร  า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จานวน 1  ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั  (4 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 2.8 GHzและมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่

ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1  นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ัน ขนาดไม
น้อย วา 8 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง  รือดี วา ดังนี้
   1)  ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจา ขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ
   2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ

   3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
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นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB"     
" -มี นวยความจา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา มีขนาดไม
น้อย
วา 4

 GB                                                                         
           - มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือดี วา ขนาด
ความจุไมน้อย วา 1 TB  รือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อย วา 120 GB จานวน 1  นวย
- มี DVD-RW  รือดี วา จานวน 1  นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง

- มีแป้นพิมพและ มา "     
" - มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1  นวย
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  รื่อง แนว

ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
     

ครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ( 
Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท จานวน 1 ครื่อง

จานวน 7,500 บาท
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พื่อจาย ป็นคาซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พร้อม
ติดตั้งถัง มึ พิมพ( Ink Tank Printer)
ราคา 7,500 บาท จานวน 1  ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นอุป รณที่มีความ ามารถ ป็น Printer, Scanner และ Fax 
ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ ( Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200 x 1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดา า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 27
  น้าตอนาที (ppm)  รือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
-มีความ ร็วใน ารพิมพ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 15  น้าตอ
นาที(ppm)  รือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- ามารถแ น อ ารขนาด A4 (ขาวดา- ี) ได้
-มีความละ อียดใน าร แ น ูง ุดไมน้อย วา 1,200 x 600
  รือ 600 x 1,200 dpi
-มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อ ารได้ทั้ง ีและขาวดา
- ามารถทา า นาได้ ูง ุดไมน้อย วา 99  า นา
- ามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400  ปอร ซ็นต
-มีชอง ชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
 ชอง  รือ  ามารถใช้งานผาน  ครือขายไร้ าย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
-มีถาดใ ชอง ระดาษไมน้อย วา 100 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4,Letter,Legal และ Custom
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ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดา(18 น้า/นาที) ราคา 2,600 
บาท จานวน 1 ครื่อง

จานวน 2,600 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดา (18
  น้า/นาที) ราคา 2,600 บาท จานวน 1  ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
 - มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
 - มีความ ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 18  น้า
ตอนาที (ppm)
 - มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 8 MB
 - มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา จานวน
ไมน้อย วา 1 ชอง
 - มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 150 แผน 
 -  ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom

ฉา ั้น จานวน 4 ชุด ราคาชุดละ 3,500 บาท จานวน 14,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อฉา ั้น ้อง ขนาดความ ูงไมน้อย วา 150
 ซ.ม. มี วนทึบไมน้อย วา 90 ซ.ม. และ ป็น ระจ ไมน้อย
วา 60 ซ.ม. จานวน 4 ชุด ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  รื่อง แนว

ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,854,715 บาท
งบบุคลากร รวม 497,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 497,660 บาท
งิน ดือนพนั งาน จานวน 275,300 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้แ พนั งาน
วนตาบล ประ อบด้วย ครูผู้ดูแล ด็   ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน
ารศึ ษา     
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน จานวน 24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ประ อบ
ด้วย  งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว  งินพื้นที่พิ ศษ ( .ป.พ.)  งิน พิ่ม
พิ ศษ า รับ าร ู้รบ (พ. .ร.)  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน าร
ศึ ษา     

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 174,360 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนใ ้แ
พนั งานจ้าง ประ อบด้วย ผู้ดูแล ด็   ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน
ารศึ ษา     

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง จานวน 24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้แ พนั งานจ้าง ประ อบด้วย  งิน
พิ่มคาครองชีพชั่วคราว  งินพื้นที่พิ ศษ ( .ป.พ.)  ป็นต้น ปรา ฏ
ในแผนงาน ารศึ ษา     

งบดาเนินงาน รวม 681,055 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 12,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษราย ดือนใ ้แ พนั งาน วน
ตาบลและพนั งานจ้างของศูนยพัฒนา ด็ ล็  ปรา ฏในแผนงาน
ารศึ ษา     

ค่าใช้สอย รวม 290,060 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

คาโฆษณาและ ผยแพร จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดทาวาร าร แผนพับ โป ตอร ป้ายประชา
ัมพันธ บอรด รือแผงปดประ าศ คาล้างอัดขยายรูปภาพ คา

ถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาโฆษณาและ ผย
แพรใน ื่อประ ภทตาง ๆ  ชน ทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน  ื่อ
ิ่งพิมพตาง ๆ   ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา     
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คาจ้าง มาบริ าร จานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารใ ้ทา ารอยางใดอยาง นึ่งที่ ป็น
ประโยชนแ องค ารบริ าร วนตาบล  ชน คาจ้าง มาบริ าร
นั ารภารโรงของศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านบือ จ๊าะ และงานอื่น ๆ
 ที่ได้รับมอบ มาย  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา     

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับพนั งาน
วนตาบลและพนั งานจ้าง  รือผู้ที่ได้รับอนุญาตและมีคา ั่งใ ้

ไปปฏิบัติราช ารใ ้องค ารบริ าร วนตาบล โดยจาย ป็นคา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทา
อา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน และคาลงทะ บียนตาง ๆ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน าร
ศึ ษา     

โครง ารปฐมนิ ทศ ด็ ล็ และผู้ป ครองศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านบือ
จ๊าะ

จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารปฐมนิ ทศ ด็ ล็
และผู้ป ครองศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านบือ จ๊าะ  ชน คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาป้าย คาวิทยา ร  ป็นต้น ปรา ฏใน
แผนงาน ารศึ ษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 113
 ลาดับที่ 21 (แบบ ผ.02)     
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โครง าร ปดโล ว้าง ู าร รียนรู้ จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ปดโล ว้าง ู าร
รียนรู้  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาป้าย คา
วิทยา ร คาจ้าง มาบริ ารรถยนตโดย าร  ป็นต้น ปรา ฏใน
แผนงาน ารศึ ษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 113
 ลาดับที่ 22 (แบบ ผ.02)     
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โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา จานวน 170,060 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร นับ นุนคาใช้จาย
ารบริ าร ถานศึ ษาของศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านบือ จ๊าะ  มู

ที่ 1 ( ัง ัด รมพัฒนาชุมชน ดิม) โดยจัด รรใ ้ ด็ ล็ ตามข้อมูล
จานวน ด็  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 จานวน 22 คน ปรา ฏ
ในแผนงาน ารศึ ษา ดังนี้
   1.คาจัด าร รียน าร อน ประ อบด้วย  ื่อ าร รียน าร
อน วั ดุ ารศึ ษาและ ครื่อง ลนพัฒนา าร ด็   ป็น

ต้น จานวน 22 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ป จานวน
งิน 37,400 บาท
   2.คาอา าร ลางวัน จานวน 22 คน 245 วัน อัตราวันละ 20
 บาท จานวน งิน 107,800 บาท
   3.คา นัง ือ รียน จานวน 22 คน อัตราคนละ 200
 บาท/ป จานวน งิน 4,400 บาท
   4.คาอุป รณ าร รียน จานวน 22 คน อัตราคนละ 200
 บาท/ป จานวน งิน 4,400 บาท
   5.คา ครื่องแบบ จานวน 22 คน อัตราคนละ 300
 บาท/ป จานวน งิน 6,600 บาท 
    6.คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน จานวน 22 คน อัตราคนละ 430
 บาท/ป จานวน งิน 9,460 บาท
    7.คา ัญลั ษณของความ ป็นชาติ  ป็นจานวน งิน 10,000
 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3  ร ฎาคม 2562 

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 108
 ลาดับที่ 10 (แบบ ผ.02)
     

คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ินตาง ๆ ใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา     
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ค่าวัสดุ รวม 378,995 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุและอุป รณตาง ๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน านั
งาน  ชน  ครื่อง ขียน แบบพิมพตาง ๆ
 ปา า  ระดาษ แฟ้ม ซองจด มาย ตรายาง  ป็นต้น ปรา ฏใน
แผนงาน ารศึ ษา    
     

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุอุป รณไฟฟ้าและวิทยุทุ ชนิด  ชน  ลอด
ไฟฟ้า บัลลารด  ตารท ตอร และวั ดุอุป รณไฟฟ้าอื่น ๆ  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา

วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว  ครื่องใช้ตาง ๆ ของศูนย
พัฒนา ด็ ล็   ชน แปรง ไม้ วาด ถังขยะ น้ายาล้าง ้อง
น้า น้ายาดับ ลิ่น น้ายาล้างจาน  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน าร
ศึ ษา     

คาอา าร ริม (นม) จานวน 365,995 บาท

พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม (นม)  า รับ
-โรง รียนบ้านดู ู (โรง รียน ัง ัด านั งานคณะ รรม าร าร
ศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.)) จัด รรใ ้ ด็ นั รียนชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึ ษาปที่ 1-6 ตามข้อมูลจานวน ด็ นั รียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563 จานวน 169 คน ๆ ละ 7.37 บาท 260 วัน 
-ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านบือ จ๊าะ  มูที่ 1 ( ัง ัด รมพัฒนาชุมชน
ดิม) จัด รรใ ้ ด็ ล็ ตามข้อมูลจานวน ด็  ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563 จานวน 22 คน ๆ ละ 7.37 บาท 260 วัน 
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา 
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้าที่ 113
 ลาดับที่ 20 (แบบ ผ.02)
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งบเงินอุดหนุน รวม 676,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 676,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

โครง ารอา าร ลางวัน จานวน 676,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้โรง รียนบ้านดู ู โครง ารอา าร ลาง
วัน  า รับ ด็ นั รียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึ ษาปที่ 1-6 ตาม
ข้อมูลจานวน ด็ นั รียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
 จานวน 169 คน 200 วัน อัตราวันละ 20 บาท/คน ปรา ฏใน
แผนงาน ารศึ ษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 112
 ลาดับที่ 19 (แบบ ผ.02)     

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ รวม 292,500 บาท
งบดาเนินงาน รวม 292,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 292,500 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

โครง ารจัด าร รียน าร อนอานอัล รุอาน ลั ูตร ีรออาตี จานวน 202,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารจัด าร รียน าร อน
อานอัล รุอาน  ลั ูตร ีรออาตี  ชน คาวิทยา ร  ป็นต้นปรา ฏ
ในแผนงาน ารศึ ษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 109
 ลาดับที่ 12 (แบบ ผ.02)     
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โครง ารฝ อบรม ชิงปฏิบัติ าร ารจัด าร รียน าร อนอัล รุอาน 
ลั ูตร ีรออาตี

จานวน 90,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฝ อบรม ชิงปฏิบัติ
าร ารจัด าร รียน าร อนอัล รุอาน  ลั ูตร ีรออาตี  ชน คา

อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คาคูมือฝ
อบรม คาวั ดุ คาป้าย  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 107
 ลาดับที่ 9 (แบบ ผ.02)     
     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 230,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

คาโฆษณาและ ผยแพร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดทาวาร าร แผนพับ โป ตอร ป้ายประชา
ัมพันธ บอรด รือแผงปดประ าศ คาล้างอัดขยายรูปภาพ คา

ถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาโฆษณาและ ผย
แพรใน ื่อประ ภทตาง ๆ  ชน ทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน  ื่อ
ิ่งพิมพตาง ๆ   ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข     
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คาจ้าง มาบริ าร จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารใ ้ทา ารอยางใดอยาง นึ่งที่ ป็น
ประโยชนแ องค ารบริ าร วนตาบล  ชน คาจ้าง มาบริ ารฉีด
พน มอ ควัน คาจ้าง มาบริ าร ารวจข้อมูลจานวน ุนัขและ
แมว และจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน
าธารณ ุข     

    
     

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

โครง าร ารควบคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี

จานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ารควบคุมโรคขาด
ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ  ยามบรมราช
ุมารี  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาป้าย คา

วิทยา ร คาวั ดุ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 121
 ลาดับที่ 20 (แบบ ผ.02)     
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โครง ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ า ารตั้งครรภ อนวัยอันควร จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารป้อง ันและแ ้ไข
ปัญ า ารตั้งครรภ อนวัยอันควร  ชน คาอา าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาป้าย คาวั ดุ คาวิทยา ร  ป็นต้น ปรา ฏในแผน
งาน าธารณ ุข
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 128
 ลาดับที่ 16 (แบบ ผ.02)     
     

โครง ารรณรงคและแ ้ไขปัญ ายา พติด To be number one 
(ศูนย พื่อนใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูล ระ มอม ญิงอุบลรัตน
ราช ัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี

จานวน 36,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารรณรงคและแ ้ไข
ปัญ ายา พติด to be number one (ศูนย พื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/ มูบ้าน) ทูล ระ มอม ญิงอุบลรัตนราช ัญญา  ิริวัฒนา
พรรณวดี  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาป้าย คา
วิทยา ร  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 122
 ลาดับที่ 22 (แบบ ผ.02)    
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โครง าร ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จยา ต้านภัยมะ ร็ง ต้านม จานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ืบ านพระราช
ปณิธาน ม ด็จยา ต้านภัยมะ ร็ง ต้านม  ชน คาอา าร คาอา าร
วางและ ครื่องดื่ม คาป้าย คาวิทยา ร คาวั ดุ  ป็นต้น ปรา ฏใน
แผนงาน าธารณ ุข
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 121
 ลาดับที่ 21 (แบบ ผ.02)     
     

โครง ารอบรมใ ้ความรู้ าร าจัดขยะมูลฝอย จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารอบรมใ ้ความรู้ าร
าจัดขยะมูลฝอย  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา

ป้าย คาวั ดุ คาวิทยา ร  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 150
 ลาดับที่ 1 (แบบ ผ.02)     
     

โครง ารอบรมใ ้ความรู้โรคติดตอและไมติดตอ จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารอบรมใ ้ความรู้โรค
ติดตอและไมติดตอ  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
ป้าย คาวั ดุ คาวิทยา ร  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 115
 ลาดับที่ 5 (แบบ ผ.02)     
     

วันที่พิมพ : 7/10/2563  08:34:16 น้า : 37/6871



ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทยทุ ชนิด  ชน น้ายา
ฉีดพน มอ ควัน ทรายอะ บท วัคซีนป้อง ันโรคพร้อมวั ดุ
อุป รณใน ารฉีด และอื่น ๆ  ป็นต้น ปรา ฎในแผนงาน าธารณ
ุข     

     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 230,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

โครง ารชวย ลือและบรร ทาความ ดือดร้อน า รับผู้ประ บ
าธารณภัย

จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารชวย ลือและ
บรร ทาความ ดือดร้อน า รับผู้ประ บ าธารณภัย  ชน คาวั ดุ
อุปโภคบริโภค คาป้าย  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ังคม
ง คราะ

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 139
 ลาดับที่ 1 (แบบ ผ.02)     
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โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ูงอายุ ผู้พิ ารและด้อยโอ า จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ูงอายุ ผู้พิ ารและด้อยโอ า   ชน คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คา ต็นท คาวิทยา ร คาป้าย  ป็นต้น ปรา ฏในแผน
งาน ังคม ง คราะ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 139
 ลาดับที่ 2 (แบบ ผ.02)     
     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,593,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,152,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,152,240 บาท
งิน ดือนพนั งาน จานวน 693,960 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้แ พนั งาน
วนตาบล ประ อบด้วย ผู้อานวย าร องชาง นายชางโยธา  ป็น

ต้น ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน     
     

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน จานวน 48,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ประ อบ
ด้วย  งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว  งินพื้นที่พิ ศษ ( .ป.พ.)  งิน พิ่ม
พิ ศษ า รับ าร ู้รบ (พ. .ร.)  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ค ะ
และชุมชน     
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งินประจาตาแ นง จานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้แ ผู้อานวย าร อง
ชาง ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน     
     

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 309,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนและ งินปรับปรุงคาตอบแทนใ ้แ
พนั งานจ้าง ประ อบด้วย ผู้ชวยนายชางโยธา ผู้ชวยนายชาง
ไฟฟ้า  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน     
     

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง จานวน 59,280 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้แ พนั งานจ้าง ประ อบด้วย  งิน
พิ่มคาครองชีพชั่วคราว  งินพื้นที่พิ ศษ ( .ป.พ.)  ป็นต้น ปรา ฏ
ในแผนงาน ค ะและชุมชน     
     

งบดาเนินงาน รวม 368,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษราย ดือนใ ้แ พนั งาน วน
ตาบลและพนั งานจ้าง  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชุมชน     
     

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารตามคา
ั่งผู้บังคับบัญชาใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของพนั งาน วน

ตาบลและพนั งานจ้าง ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน     
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คา ชาบ้าน จานวน 72,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ
จายได้ตามระ บียบ า นด ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชุมชน     
     

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตาบล
ที่มี ิทธิ บิ จายได้ตามระ บียบ า นด ปรา ฏในแผนงาน ค ะ
และชุมชน     
     

ค่าใช้สอย รวม 157,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

คาโฆษณาและ ผยแพร จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดทาวาร าร แผนพับ โป ตอร ป้ายประชา
ัมพันธ บอรด รือแผงปดประ าศ คาล้างอัดขยายรูปภาพ คา

ถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาโฆษณาและ ผย
แพรใน ื่อประ ภทตาง ๆ  ชน ทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน  ื่อ
ิ่งพิมพตาง ๆ   ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน     

     

คาจ้าง มาบริ าร จานวน 102,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารใ ้ทา ารอยางใดอยาง นึ่งที่ ป็น
ประโยชนแ องค ารบริ าร วนตาบล  ชน คาจ้าง มาบริ าร
คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ มาย คาจ้าง มาแรง
งานตาง ๆ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน     
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับพนั งาน
วนตาบลและพนั งานจ้าง  รือผู้ที่ได้รับอนุญาตและมีคา ั่งใ ้

ไปปฏิบัติราช ารใ ้องค ารบริ าร วนตาบล โดยจาย ป็นคา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทา
อา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน และคาลงทะ บียนตาง ๆ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ค ะ
และชุมชน     
     

คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ินตาง ๆ ใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ

ชุมชน     
     

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานและอุป รณตาง ๆ ที่จา ป็นต้องใช้
ใน านั งาน  ชน  ครื่อง ขียน แบบพิมพตาง ๆ
 ปา า  ระดาษ แฟ้ม ซองจด มาย ตรายาง  ป็นต้น ปรา ฏใน
แผนงาน ค ะและชุมชน     
    

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุอุป รณไฟฟ้าและวิทยุทุ ชนิด  ชน  ลอด
ไฟฟ้า บัลลารด  ตารท ตอร และวั ดุอุป รณไฟฟ้าอื่น ๆ  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน     
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วั ดุ อ ร้าง จานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้างทุ ชนิด  ชน ฆ้อน
 ตะปู ปูน ทราย ไม้ แปรงทา ี ทอประปา  ป็นต้น ปรา ฏในแผน
งาน ค ะและชุมชน     
     

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพรทุ ชนิด  ชน คาล้างอัด
ขยายภาพ  ระดาษชารด ี  ระดาษโป ตอร พู ัน  ี  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน     
     

วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอรทุ ชนิด  ชน  มึ ปริ้น ตอร แผน
ดิ  โปรแ รมตาง ๆ แป้นพิมพ  ม้า   ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน
ค ะและชุมชน     
     

วั ดุ ารวจ จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ารวจทุ ชนิด  ชน บันไดอลูมิ นียม  ครื่องมือ
แ ะ ลั   ครื่องมือดึง ายโทรศัพท  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน
ค ะและชุมชน     
     

งบลงทุน รวม 73,600 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,600 บาท
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ครุภัณฑ ารวจ

ล้องระดับ ขนาด าลังขยาย 30 ทา ราคา 34,000 บาท จานวน 34,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ล้องระดับ
ขนาด าลังขยาย 30  ทา
1) ป็น ล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
2) ล้อง ล็ง ป็นระบบ ็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3) มี าลังขยายไมน้อย วา 30  ทา
4) ขนาด ้นผาศูนย ลางของ ลน ปา ล้องไมน้อย วา 35
 มิลลิ มตร
5) ขนาดความ ว้างของภาพที่ ็นในระยะ 100  มตร ไมน้อย
วา 2.30  มตร  รือ 1 องศา 20 ลิปดา

6) ระยะมองภาพชัดใ ล้ ุดไม ิน 2  มตร
7) คาตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีชวง ารทางานของ
ระบบอัตโนมัติไมน้อย วา +/- 12 ลิปดา
9) ความละ อียดใน ารทาระดับในระยะ 1  ิโล มตร ไม

ิน +/- 1.5 มิลลิ มตร
10) ความไวของระดับฟองน้า ลมไม ิน วา 10 ลิปดา ตอ 2
 มิลลิ มตร  รือไว วา
11) มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีด า ับทุ  ๆ 1 องศา
12) ขนาด ้นผาศูนย ลางของจานองศาไมน้อย วา 80
 มิลลิ มตร
13) อานคามุมโดยตรงไม ิน 1 องศา
14) อานคามุมโดยประมาณไม ิน 6 ลิปดา
15) ต้องได้รับประ าศนียบัตร ISO 9001
16) อุป รณประ อบด้วย
    (1) มี ลองบรรจุ ล้อง ัน ะ ทือนได้
    (2) มีขาตั้ง ล้อง ลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลู ดิ่งและ าย 1 ชุด
    (3) มีฝาครอบ ลน
    (4) มีชุด ครื่องมือปรับแ ้ประจา ล้อง
มาย ตุ :  ารพิจารณาคาความไว พิจารณาจา ตัว ลขซึ่งมีคา

ยิ่งน้อยยิ่งดี
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร

คาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า จานวน 5,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา 5,800
 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี าลังไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 1 KVA (600 watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที

ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอแ ดงภาพ
ขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท

จานวน 30,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร  า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* (จอแ ดงภาพไมน้อย วา 19 นิ้ว) ราคา 30,000
 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี นวยประมวลผล ลาง(CPU) ไมน้อย วา 6 แ น
ลั  ( 6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่

ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1  นวย
- นวยประมวลผล ลาง(CPU) มี นวยความจา
แบบ cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ันขนาดไม
น้อย วา 12 MB
-มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง  รือ ดี วา ดังนี้
 1)  ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจาขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ
 2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing unit ที่ ามารถใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ

 3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาไมน้อย วา 2 GB 

-มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 8 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือดี วา ขนาดความจุไมน้อย
วา 2 TB  รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
วา 480 GB จานวน 1  นวย

-มี DVD-RW  รือดี วา จานวน 1  นวย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง

-มีแป้นพิมพและ มา
-มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1  นวย
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ชุดโปรแ รมระบบปฏิบัติ าร า รับ ครื่องคอมพิว ตอร และ ครื่อง
คอมพิว ตอรโน๊ตบุ๊ค แบบ ิทธิ ารใช้งานประ ภทติดตั้งมาจา โรง
งาน(OEM) ที่มีลิข ิทธิ์ถู ต้องตาม ฎ มาย

จานวน 3,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชุดโปรแ รมระบบปฏิบัติ าร า รับ ครื่อง
คอมพิว ตอรและ ครื่องคอมพิว ตอรโน๊ตบุ๊  แบบ ิทธิ ารใช้งาน
ประ ภทติดตั้งมาจา โรงงาน (OEM) ที่มีลิข ิทธิ์ถู ต้องตาม
ฎ มาย จานวน 1 ชุด ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป

- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  รื่อง แนว

ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

งานไฟฟ้าถนน รวม 40,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุอุป รณไฟฟ้าและวิทยุทุ ชนิด  ชน  ลอด
ไฟฟ้า บัลลารด  ตารท ตอร และวั ดุอุป รณไฟฟ้าอื่น ๆ  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 708,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 708,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 708,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

โครง ารคาย ยาวชนต้นแบบต้านภัยยา พติด จานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารคาย ยาวชนต้นแบบ
ต้านภัยยา พติด  ชน คา บี้ย ลี้ยง คาที่พั  คาจ้าง มาบริ ารรถ
ยนตโดย าร คาวิทยา ร คาป้าย  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ร้าง
ความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 130
 ลาดับที่ 23 (แบบ ผ.02)     
     

โครง ารชุมชน านใจ วงใยผู้ ูงอายุและผู้พิ าร จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารชุมชน านใจ  วงใย
ผู้ ูงอายุและผู้พิ าร  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาวิทยา ร คาป้าย คา ต็นท  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ร้าง
ความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 124
 ลาดับที่ 6 (แบบ ผ.02)     
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โครง ารทัศนศึ ษาดูงาน พื่อพัฒนาทั ษะผู้นา ลุม ตรี จานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารทัศนศึ ษาดูงาน พื่อ
พัฒนาทั ษะผู้นา ลุม ตรี  ชน คา บี้ย ลี้ยง คาที่พั  คาจ้าง

มาบริ ารรถยนตโดย าร คาวิทยา ร คาป้าย  ป็นต้น ปรา ฏ
ในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 123
 ลาดับที่ 3  (แบบ ผ.02)
     
     

โครง ารทาดี พื่อพอ จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารทาดี พื่อพอ  ชน คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุ คาป้าย  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 140
 ลาดับที่ 2 (แบบ ผ.02)
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โครง ารป ป้อง ถาบันของชาติ จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารป ป้อง ถาบันของ
ชาติ  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาป้าย คา
วั ดุ คาวิทยา ร คาของที่ระลึ  คาจ้าง มาบริ ารถยนต
โดย าร  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 141
 ลาดับที่ 3 (แบบ ผ.02)
     
     

โครง ารประชาคม พื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารประชาคม พื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
วิทยา ร คาป้าย คาวั ดุ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ
ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทาแผน
พัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแ ้ไข พิ่ม
ติมถึงฉบับปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 170
 ลาดับที่ 1 (แบบ ผ.02)     
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โครง ารฝ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติฯ จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฝ อบรมชุดปฏิบัติ
ารจิตอา าภัยพิบัติฯ  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง

ดื่ม คาจ้าง มาบริ ารรถยนตโดย าร คาป้าย คา ถานที่ คาที่
พั  คาวั ดุอุป รณ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็ง
ของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 1  น้าที่ 12 ลาดับที่ 1 (แบบ ผ.02)     
     

โครง าร ฝ้าระวังและป้อง ัน ารแพรระบาดของไวรั โค
วิด-19(COVID-19)

จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ฝ้าระวังและป้อง ัน
ารแพรระบาดของไวรั โควิด-19(COVID-19)  ชน คาอา าร คา

อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาป้าย คา ถานที่  คาวั ดุอุป รณ  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงานแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 1  น้าที่ 12 ลาดับที่ 2 (แบบ ผ.02)     
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โครง ารรณรงคป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนน จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารรณรงคป้อง ันและ
ลดอุบัติ ตุทางถนน  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาวิทยา ร คาวั ดุ คาป้าย  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ร้าง
ความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 138
 ลาดับที่ 5 (แบบ ผ.02)     
     

โครง าร รียนรู้ ิทธิ น้าที่ ารป ครองตามระบอบประชาธิปไตย จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร รียนรู้ ิทธิ น้าที่ าร
ป ครองตามระบอบประชาธิปไตย  ชน คาอา าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คาป้าย  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน
ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 140
 ลาดับที่ 1    (แบบ ผ.02)     
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โครง าร ง ริม นับ นุน ารจัดทาแผนชุมชน จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ง ริม นับ นุน าร
จัดทาแผนชุมชน  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
วิทยา ร คาวั ดุ คาป้าย  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ
ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553  รื่อง  าร นับ นุน ารขับ คลื่อนแผน
ชุมชน ู ารพัฒนาท้องถิ่นและจัง วัดแบบบูรณา าร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 171
 ลาดับที่ 3 (แบบ ผ.02)     
    

โครง าร ง ริมอาชีพ ลุม ตรี จานวน 38,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ง ริมอาชีพ ลุม
ตรี  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คา

ป้าย คาวั ดุ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 131
 ลาดับที่ 25 (แบบ ผ.02)         
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โครง าร ง ริมอาชีพผู้ ูงอายุ จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ง ริมอาชีพผู้ ูง
อายุ  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คา
ป้าย คาวั ดุ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 123
 ลาดับที่ 1 (แบบ ผ.02)     
     

โครง าร าน ัมพันธ ายใยรั  ร้างครอบครัวอบอุน ชุมชน ข้มแข็ง จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร าน ัมพันธ ายใย
รั   ร้างครอบครัวอบอุน ชุมชน ข้มแข็ง  ชน คาอา าร คาอา าร
วางและ ครื่องดื่ม คา ต็นท คาวิทยา ร คาป้าย  ป็นต้น ปรา ฏใน
แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 128
 ลาดับที่ 17 (แบบ ผ.02)     
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โครง ารองค ารบริ าร วนตาบลบา จาะ ้าวทันไทยแลนด 4.0 จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารองค ารบริ าร วน
ตาบลบา จาะ ้าวทันไทยแลนด 4.0  ชน คาอา าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คาป้าย คาวั ดุอุป รณตาง ๆ  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 146
 ลาดับที่ 3 (แบบ ผ.02)     
     

โครง ารอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ด็ ด้อยโอ า ตาบลบา จาะ จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม ด็ ด้อยโอ า ตาบลบา จาะ  ชน คาอา าร คาอา าร
วางและ ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คาป้าย คา ต็นท  ป็นต้น ปรา ฏใน
แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 124
 ลาดับที่ 4 (แบบ ผ.02)     
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โครง ารออ นวย อบต. คลื่อนที่บริ ารประชาชน จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารออ นวย อบต
. คลื่อนที่บริ ารประชาชน  ชน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
ป้าย คาวั ดุ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 170
 ลาดับที่ 2 (แบบ ผ.02)    
     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 260,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

โครง ารแขงขัน ีฬา อบต.บา จาะต้านภัยยา พติด จานวน 120,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารแขงขัน ีฬา อบต.บา
จาะ ต้านภัยยา พติด  ชน คาอา าร คา ื้อ ีฬา คาวั ดุ
อุป รณ คาน้า  งินรางวัล คาป้าย คา ต็นท คาทาและดูแล นาม
ีฬา คาตอบแทนคณะ รรม ารตัด ิน ีฬา คาโฆษ   ป็น

ต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรมและนันทนา าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  น้าที่ 158
 ลาดับที่ 11 (แบบ ผ.02)     
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โครง ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ข้ารวมแขงขัน ีฬา จานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารแขงขัน ีฬาและ ง
นั ีฬา ข้ารวมแขงขัน ีฬา  ชน คา บี้ย ลี้ยง คาวั ดุอุป รณ คา
ชุดนั ีฬา  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนา าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  น้าที่ 161
 ลาดับที่ 19
     

โครง ารตาดี า ัมพันธ จานวน 110,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารตาดี า
ัมพันธ  ชน คาน้า คาวั ดุอุป รณ คาตอบแทนคณะ รรม าร

ตัด ินแขงขัน ีฬาภาค นามและ ิจ รรมบน วที คา ต็นท คา
ป้าย คาต แตง วที า รับ ิจ รรมบน วที คาทาและดูแล นาม
ีฬา คาโฆษ  คา งินรางวัล  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน าร

ศา นาวัฒนธรรมและนันทนา าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 158
 ลาดับที่ 10 (แบบ ผ.02)     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 740,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 740,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

โครง ารถายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจา ผู้รู้ ู ด็ และ ยาวชน จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารถายทอดภูมิปัญาท้อง
ถิ่นจา ผู้รู้ ู ด็ และ ยาวชน  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คาป้าย คาจัด ถานที่ คาวั ดุอุป รณ  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรมและนันทนา าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 158
 ลาดับที่ 9 (แบบ ผ.02)     
     

โครง ารบรรยายธรรม ัญจร จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารบรรยายธรรม
ัญจร  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คา

ป้าย  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนา าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 159
 ลาดับที่ 13 (แบบ ผ.02)     
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โครง าร มาลิด ัมพันธ อบต.บา จาะ จานวน 180,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร มาลิด ัมพันธ อบต
.บา จาะ  ชน คาอา ารพร้อมอุป รณจัด ลี้ยง คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาป้าย  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศา นา
วัฒนธรรมและนันทนา าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 155
 ลาดับที่ 4 (แบบ ผ.02)     
     

โครง ารรอมฎอน ัมพันธตาบลบา จาะ จานวน 160,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารรอมฎอน ัมพันธ
ตาบล      บา จาะ  ชน คา ครื่องอุปโภคบริโภค คาป้าย  ป็น
ต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรมและนันทนา าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 155
 ลาดับที่ 5 (แบบ ผ.02)     
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โครง ารวัฒนธรรมประจาตาบลบา จาะ จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารวัฒนธรรมประจา
ตาบลบา จาะ  ชน คาวั ดุที่ใช้ใน าร ิจ รรมประ พณีท้อง
ถิ่น  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนา าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม ติมครั้งที่ 1
  น้าที่ 13 ลาดับที่ 1 (แบบ ผ.02)     
     

โครง ารอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน จานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารอบรมจริยธรรมภาค
ฤดูร้อน  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
วิทยา ร คาป้าย  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม
และนันทนา าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 160
 ลาดับที่ 14 (แบบ ผ.02)     
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จัดงานประ พณีวัฒนธรรม(อาซูรอ ัมพันธ) จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารจัดงานประ พณี
วัฒนธรรม(อาซูรอ ัมพันธ)  ชน คาวั ดุที่ใช้ใน าร วนขนมอา
ซูรอ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนา าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 154
 ลาดับที่ 3 (แบบ ผ.02)     
     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,500,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

คาจ้าง ารวจออ แบบ รือควบคุม าร อ ร้าง จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง ารวจออ แบบ รือควบคุมงาน อ ร้างของ
องค ารบริ าร วนตาบลบา จาะ ปรา ฏในแผนงานอุต า รรม
และ ารโยธา     

งบลงทุน รวม 1,400,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,400,000 บาท
คาชด ชยผลอา ิน

คาชด ขยคางาน ิ่ง อ ร้าง แบบปรับราคาได้ จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาชด ชยคางาน อ ร้างตาม ัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา k) ปรา ฏในแผนงานอุต า รรมและ ารโยธา     
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คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร

โครง าร อ ร้างรั้วคอน รีต ริม ล็ พร้อมประตูทาง ข้า บริ วณที่
ทา ารองค ารบริ าร วนตาบลบา จาะ มูที่ 7 บ้านดู ู ุ รา 
ตาบลบา จาะ

จานวน 750,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างโครง าร อ ร้างรั้วคอน รีต ริม ล็
ประตูทาง ข้า บริ วณที่ทา ารองค ารบริ าร วนตาบลบา
จาะ  มูที่ 7 บ้านดู ู ุ รา ตาบลบา จาะ ขนาดยาวรวม 110.00
  มตร รายละ อียดตามแบบแปลนที่องค ารบริ าร วนตาบลบา
จาะ า นด งบประมาณ 750,000 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 1  น้าที่ 10 ลาดับที่ 6

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

โครง ารวางทอระบายน้า ค ล. พร้อมบอพั  ายอัตตอฮีรียะ ( ลัง
ปอ นาะ) มูที่ 3 บ้านดู ู ตาบลบา จาะ

จานวน 450,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างโครง ารวางทอระบายน้าคอน รีต ริม
ล็ พร้อมบอพั   ายอัตตอฮีรียะ ( ลังปอ นาะ)  มูที่ 3 บ้านดู

ู ตาบลบา จาะ งบประมาณ 450,000 บาทความยาว
รวม 162.00  มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 1  น้าที่ 9 ลาดับที่ 3
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 120,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

โครง าร ษตรพอ พียง จานวน 65,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ษตรพอ
พียง  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คา
ป้าย คาวั ดุ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 147
 ลาดับที่ 2 (แบบ ผ.02)     
     

โครง ารปลู ป่าต้านภาวะโล ร้อน ฉลิมพระ ียรติ จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารปลู ป่าต้านภาวะโล
ร้อน ฉลิมพระ ียรติ  ชน คาอา าร คาป้าย คาวั ดุ าร

ษตร คาวิทยา ร ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 153
 ลาดับที่ 2 (แบบ ผ.02)     
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โครง ารปลู ญ้าแฝ ตามแนวพระราชดาริ จานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารปลู ญ้าแฝ ตาม
แนวพระราชดาริ  ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
ป้าย คาวิทยา ร  ป็นต้น   ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 148
 ลาดับที่ 4 (แบบ ผ.02)     
     

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วั ดุ าร ษตร จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ าร ษตรทุ ชนิด  ชน ปุ๋ย  าร คมีป้อง ัน
และจา ัดศัตรูพืชและ ัตว จอบ  ป็นต้น ปรา ฏในแผนงาน าร

ษตร     
     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,002,875 บาท

งบกลาง รวม 6,002,875 บาท
งบกลาง รวม 6,002,875 บาท
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม จานวน 60,998 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม า รับนายจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 พร้อม ับ ั คาตอบแทนของพนั งานจ้าง ง ป็น
งิน มทบในอัตรา ดียว ันด้วย โดยใ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั
งาน  .จ.,  .ท. และ  .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 ม ราคม 2557 พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533
 และ นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท. และ  .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  ร ฎาคม 2557 ปรา ฏในแผน
งานงบ ลาง     
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งิน มทบ องทุน งินทดแทน จานวน 2,500 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ งิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้าง
โดยประมาณทั้งป ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง     

บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ จานวน 3,800,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ  า รับผู้ที่ได้ขึ้นทะ บียนขอรับ
งิน บี้ยยังชีพไว้ ับองค ารบริ าร วนตาบลบา จาะ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพ

ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูง

อายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ปรา ฏในแผน
งานงบ ลาง 
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   น้าที่ 133
 ลาดับที่ 2 (แบบ ผ.02)     
     

บี้ยยังชีพคนพิ าร จานวน 1,603,200 บาท

พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพผู้พิ าร  า รับผู้ที่ได้ขึ้นทะ บียนขอรับ
งิน บี้ยยังชีพไว้ ับองค ารบริ าร วนตาบลบา จาะ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพ

ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยความพิ ารใ ้คน
พิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2559 ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 133
 ลาดับที่ 3 (แบบ ผ.02)       
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บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด จานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพ า รับผู้ป่วย อด ที่ได้รับ าร
รับรองและวินิจฉัยจา แพทย ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง 
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 133
 ลาดับที่ 1 (แบบ ผ.01)     
     

ารองจาย จานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน รณีฉุ ฉินจา ป็น รงดวน รือบรร ทา
ความ ดือดร้อนของประชาชน ซึ่งไม ามารถคาด ารณได้ลวง
น้า  ขน  าร ิด าธารณภัยตาง ๆ

  ชน อุท ภัย อัคคีภัย วาตภัย  ป็นต้น ใน ขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องค ารบริ าร วนตาบลบา จาะ โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12

 มีนาคม 2545  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559  ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย

ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561     
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รายจายตามข้อผู พัน

งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพระดับท้องถิ่น จานวน 72,828 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพระดับท้อง
ถิ่น ในอัตราไมน้อย วาร้อยละ 40 ของ งินที่ได้รับ ารจัด รรจา
องทุน ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ ตามประ าศคณะ รรม าร
ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ  รื่อง  าร า นด ลั ณฑ พื่อ นับ
นุน ารใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่นดา นินงานและบริ าร

จัด ารระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ
. 2561 ข้อ 8 (2) ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง 
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้าที่ 134
 ลาดับที่ 4 (แบบ ผ.02)     
     

งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.) จานวน 153,349 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ในอัตราร้อยละ นึ่งของประมาณ ารรายรับงบประมาณราย
จายประจาป ไมรวมรายรับจา มวด งินอุด นุน พันธบัตร  งิน
ู้  งินที่มีผู้อุทิศใ ้ โดยใ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม าร

ป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29
 ตุลาคม 2561 และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26  ร ฎาคม 2561 ปรา ฏ
ในแผนงานงบ ลาง     
     

วันที่พิมพ : 7/10/2563  08:34:16 น้า : 68/68102



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

72,828

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

60,998

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,800,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,500

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

153,349

สารองจ่าย 250,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,603,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

72,828

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

60,998

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,800,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,500

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

153,349

สารองจ่าย 250,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,603,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,022,400 1,022,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

86,400 86,400

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563  08:35:25 หน้า : 2/28104



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 309,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 48,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

59,280

เงินเดือนพนักงาน 693,960

เงินประจาตาแหน่ง 42,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

24,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000

ค่าจ้างสารวจออกแบบ
หรือควบคุมการก่อสร้าง

100,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 102,000 20,000

ค่ารับวารสาร

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563  08:35:25 หน้า : 3/28105



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 174,360 594,720 1,078,080

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 72,000 486,040 606,040

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 119,280 202,560

เงินเดือนพนักงาน 856,760 3,833,040 5,383,760

เงินประจาตาแหน่ง 42,000 294,000 378,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 60,000 80,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

36,000 19,000 994,560 1,073,560

ค่าเช่าบ้าน 36,000 120,000 228,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 15,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 65,000 10,000 70,000 160,000

ค่าจ้างสารวจออกแบบ
หรือควบคุมการก่อสร้าง

100,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 132,000 288,000 768,000 1,310,000

ค่ารับวารสาร 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
(กรณีครบวาระหรือ
แทนตาแหน่งที่ว่าง)

โครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

42,000

โครงการเกษตรพอเพียง 65,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.บาเจาะต้านภัยยา
เสพติด

120,000

โครงการแข่งขันกีฬา
และส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา

30,000

โครงการค่ายเยาวชนต้น
แบบต้านภัยยาเสพติด

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000 60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

55,000 450,000 525,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
(กรณีครบวาระหรือ
แทนตาแหน่งที่ว่าง)

350,000 350,000

โครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

42,000

โครงการเกษตรพอเพียง 65,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.บาเจาะต้านภัยยา
เสพติด

120,000

โครงการแข่งขันกีฬา
และส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา

30,000

โครงการค่ายเยาวชนต้น
แบบต้านภัยยาเสพติด

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเรียน
การสอนอ่านอัลกรุอาน 
หลักสูตรกีรออาตี

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษี

โครงการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน
สาหรับผู้ประสบ
สาธารณภัย

200,000

โครงการชุมชนสานใจ 
ห่วงใยผู้สูงอายุและผู้
พิการ

30,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 110,000

โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้
รู้สู่เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาทักษะผู้
นากลุ่มสตรี

80,000

โครงการทาดีเพื่อพ่อ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเรียน
การสอนอ่านอัลกรุอาน 
หลักสูตรกีรออาตี

202,500 202,500

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษี

100,000 100,000

โครงการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน
สาหรับผู้ประสบ
สาธารณภัย

200,000

โครงการชุมชนสานใจ 
ห่วงใยผู้สูงอายุและผู้
พิการ

30,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

30,000 30,000

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 110,000

โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้
รู้สู่เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาทักษะผู้
นากลุ่มสตรี

80,000

โครงการทาดีเพื่อพ่อ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบรรยายธรรม
สัญจร

50,000

โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติ

20,000

โครงการปฐมนิเทศเด็ก
เล็กและผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือ
เจ๊าะ

โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

20,000

โครงการปลูกป่าต้าน
ภาวะโลกร้อนเฉลิมพระ
เกียรติ

20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดาริ

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร

20,000

โครงการเปิดโลกกว้างสู่
การเรียนรู้

โครงการฝึกอบรมข้อมูล
ข่าวสารแก่บุคลากรและ
ประชาชนในตาบล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบรรยายธรรม
สัญจร

50,000

โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติ

20,000

โครงการปฐมนิเทศเด็ก
เล็กและผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือ
เจ๊าะ

10,000 10,000

โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

20,000

โครงการปลูกป่าต้าน
ภาวะโลกร้อนเฉลิมพระ
เกียรติ

20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดาริ

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร

20,000

โครงการเปิดโลกกว้างสู่
การเรียนรู้

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมข้อมูล
ข่าวสารแก่บุคลากรและ
ประชาชนในตาบล

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ

200,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอนอัลกรุอาน 
หลักสูตรกีรออาตี

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโค
วิด-19(COVID-19)

30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และด้อยโอกาส

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรท้องถิ่น

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 
อบต.บาเจาะ

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ

200,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอนอัลกรุอาน 
หลักสูตรกีรออาตี

90,000 90,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

100,000 100,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโค
วิด-19(COVID-19)

30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และด้อยโอกาส

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรท้องถิ่น

250,000 250,000

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 
อบต.บาเจาะ

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

20,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี

36,000

โครงการรอม
ฎอนสัมพันธ์ตาบลบา
เจาะ

160,000

โครงการเรียนรู้สิทธิ
หน้าที่การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย

20,000

โครงการวัฒนธรรม
ประจาตาบลบาเจาะ

50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทาแผน
ชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี

38,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563  08:35:25 หน้า : 13/28115



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

20,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี

36,000

โครงการรอม
ฎอนสัมพันธ์ตาบลบา
เจาะ

160,000

โครงการเรียนรู้สิทธิ
หน้าที่การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย

20,000

โครงการวัฒนธรรม
ประจาตาบลบาเจาะ

50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทาแผน
ชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี

38,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสานสัมพันธ์
สายใยรัก สร้างครอบ
ครัวอบอุ่น ชุมชนเข้ม
แข็ง

30,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

42,000

โครงการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบาเจาะก้าว
ทันไทยแลนด์ 4.0

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเด็กด้อย
โอกาสตาบลบาเจาะ

50,000

โครงการอบรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน

250,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การกาจัดขยะมูลฝอย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

170,060 170,060

โครงการสานสัมพันธ์
สายใยรัก สร้างครอบ
ครัวอบอุ่น ชุมชนเข้ม
แข็ง

30,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

42,000

โครงการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบาเจาะก้าว
ทันไทยแลนด์ 4.0

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม

30,000 30,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเด็กด้อย
โอกาสตาบลบาเจาะ

50,000

โครงการอบรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน

250,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การกาจัดขยะมูลฝอย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้โรคติดต่อและไม่ติดต่อ

20,000

โครงการออกหน่วย อบ
ต.เคลื่อนที่บริการ
ประชาชน

20,000

จัดงานประเพณี
วัฒนธรรม(อาซูรอ
สัมพันธ์)

30,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุสารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้โรคติดต่อและไม่ติดต่อ

20,000

โครงการออกหน่วย อบ
ต.เคลื่อนที่บริการ
ประชาชน

20,000

จัดงานประเพณี
วัฒนธรรม(อาซูรอ
สัมพันธ์)

30,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 100,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 70,000 100,000

วัสดุสารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 55,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,000 80,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000 20,000 23,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 365,995 365,995

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสานักงาน 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า

5,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สาหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1*(จอแสดงภาพ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ราคา 22,000 บาท 
จานวน 1 เครื่อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสานักงาน 15,000 100,500 125,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

86,000 86,000

ค่าไฟฟ้า 180,000 180,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง 31,500 31,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1

88,000 88,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์

2,600 2,600

ค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า

5,000 10,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สาหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1*(จอแสดงภาพ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ราคา 22,000 บาท 
จานวน 1 เครื่อง

22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สาหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*(จอแสดงผล
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ราคา 30,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สาหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) ราคา 30,000 บาท

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สาหรับประมวลผล 
แบบที่1*(จอแสดงภาพ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ราคา 22,000 บาท

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์( Ink Tank 
Printer) ราคา 7,500 
บาท จานวน 1 เครื่อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สาหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*(จอแสดงผล
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ราคา 30,000 บาท

30,000 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สาหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) ราคา 30,000 บาท

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สาหรับประมวลผล 
แบบที่1*(จอแสดงภาพ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ราคา 22,000 บาท

44,000 44,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์( Ink Tank 
Printer) ราคา 7,500 
บาท จานวน 1 เครื่อง

7,500 7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาว
ดา(18หน้า/นาที) ราคา 
2,600 บาท จานวน 1 
เครื่อง

ฉากกั้น จานวน 4 ชุด 
ราคาชุดละ 3,500 บาท

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน(OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

3,800

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร
แบบสามเหลี่ยม

ครุภัณฑ์สารวจ

กล้องระดับ ขนาดกาลัง
ขยาย 30 เท่า ราคา 
34,000 บาท

34,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาว
ดา(18หน้า/นาที) ราคา 
2,600 บาท จานวน 1 
เครื่อง

2,600 2,600

ฉากกั้น จานวน 4 ชุด 
ราคาชุดละ 3,500 บาท

14,000 14,000

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน(OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

3,800

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร
แบบสามเหลี่ยม

22,000 22,000

ครุภัณฑ์สารวจ

กล้องระดับ ขนาดกาลัง
ขยาย 30 เท่า ราคา 
34,000 บาท

34,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563  08:35:25 หน้า : 24/28126



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมประตูทางเข้า 
บริเวณที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลบา
เจาะ หมู่ที่่ 7 บ้านดูกู
สุเหร่า ตาบลบาเจาะ

750,000

ค่าชดเชยผลอาสิน

ค่าชดเขยค่างานสิ่งก่อ
สร้าง แบบปรับราคาได้

200,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบาย
น้า คสล. พร้อมบ่อพัก 
สายอัตตอฮีรียะห์(หลัง
ปอเนาะ) หมู่ที่ 3 บ้านดู
กู ตาบลบาเจาะ

450,000

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

จัดซื้อที่ดิน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563  08:35:25 หน้า : 25/28127



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมประตูทางเข้า 
บริเวณที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลบา
เจาะ หมู่ที่่ 7 บ้านดูกู
สุเหร่า ตาบลบาเจาะ

750,000

ค่าชดเชยผลอาสิน

ค่าชดเขยค่างานสิ่งก่อ
สร้าง แบบปรับราคาได้

200,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบาย
น้า คสล. พร้อมบ่อพัก 
สายอัตตอฮีรียะห์(หลัง
ปอเนาะ) หมู่ที่ 3 บ้านดู
กู ตาบลบาเจาะ

450,000

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

จัดซื้อที่ดิน 1,000,000 1,000,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563  08:35:25 หน้า : 26/28128



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลางมา
ดาเนินการสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ตามมิติการประเมินที่ ก
.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต
.กาหนด

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน

รวม 6,002,875 120,000 1,500,000 1,000,000 708,000 1,633,840 230,000 230,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563  08:35:25 หน้า : 27/28129



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลางมา
ดาเนินการสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ตามมิติการประเมินที่ ก
.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต
.กาหนด

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน 676,000 676,000

รวม 3,136,775 489,000 12,284,360 27,334,850

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563  08:35:25 หน้า : 28/28130
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ส านักปลัด อบต. กองคลัง กองการศึกษา กองชา่ง

หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)

 เงินเดือนพนักงาน 2,722,560 1,110,480 581,460 693,960 5,108,460

 เงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน 326,040 160,000 48,000 48,000 582,040

 เงินประจ าต าแหน่ง 252,000 42,000 42,000 42,000 378,000

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง 417,000 177,720 309,000 903,720

 เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้าง 95,280 24,000 59,280 178,560

หมวดค่าตอบแทน

 เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)

 ค่าเช่าบ้าน 120,000 36,000 156,000

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 10,000 10,000 10,000 50,000

หมวดงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 60,998 60,998

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น(กบท.)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,500 2,500

รวม 4,964,287 1,524,200 717,460 1,162,240 8,368,187

จ านวนร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

30.61 %

หมายเหต ุจ านวนเงินงบรายจ่ายค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่รวมเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ในพืน้ทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเดือน ค่าตอบแทน
 เงินเพิม่ค่าครองชีพและสวัสดิการของครูผู้ดูแลเด็ก

ตารางค านวณการตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณทีต่ั้งไว้
รวมหมวด/ประเภท

794,560

153,349 153,349

    8,368,187 X 100

…….…27,344,850

794,560



ล ำดับ แผนงำน/งำน โครงกำร/กิจกรรม จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

ท่ี ท่ีต้ังจ่ำยไว้

1 การรักษาความสงบภายใน/ โครงการต้ังจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล 35,000.00

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ต่างๆ

ระงับอัคคีภัย

2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/โครงการออกหน่วย อบต.เคล่ือนท่ีบริการประชาชน 20,000.00

ส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

3 การศาสนาวัฒนธรรมและ โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บาเจาะต้านภัยยาเสพติด 120,000.00

นันทนาการ/กีฬาและ โครงการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 30,000.00

นันทนาการ กีฬา

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 110,000.00

4 การศึกษาวัฒนธรรมและ โครงการเมาลิดสัมพันธ์ อบต. 180,000.00

นันทนาการ/การศาสนา โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ต าบลบาเจาะ 160,000.00

วัฒนธรรมท้องถ่ิน โครงการสืบสานประเพณีอาซูรอสัมพันธ์ 30,000.00

โครงการวัฒนธรรมประจ าต าบล 50,000.00

รวมจ านวนเงิน 735,000.00

15,303,195.64

4.80

รายได้ของปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ(ปีงบฯ2562)

ตำรำงค ำนวณกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำเจำะ อ ำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564



ล ำดบั แผนงำน/งำน หน่วยงำน/องค์กร โครงกำร/กิจกรรม จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

ที่ ทีข่อรับกำรอุดหนุน ทีต่ั้งจ่ำยไว้

1 บริหารงานทัว่ไป เทศบาลต าบล โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 30,000.00

บริหารทัว่ไป บาเระเหนือ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2 การศึกษา/ระดับก่อน โรงเรียนบ้านดูกู โครงการอาหารกลางวัน 676,000.00 ภารกิจด้าน

วัยเรียนและประถม การศึกษา

ศึกษา

รวมจ านวนเงิน.. 706,000.00

15,303,195.64

คิดเป็นร้อยละ.. 4.61

          =  4.61 %

รายได้ของปีงบประมาณทีผ่่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ (ปีงบฯ 2562)..

หมายเหตุ  การต้ังงบประมาณรายจ่ายหมวดเงนอุดหนุน ไม่รวมภารกิจด้านการศึกษาและภารกิจเฉพาะรัฐวิสาหกิจ
คิดเป็นร้อยละ    = 706,000 X 100

……………..153031953.64

ตารางค านวณการตัง้งบประมาณรายจา่ยหมวดเงนิอดุหนุน ประจ าปีงบประมาณ 2564

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธวิาส



ล าดบั แผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน หมายเหตุ

ที่ ทีต่ั้งจ่ายไว้

1 บริหารงานทัว่ไป/ โครงการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงาน 250,000.00

บริหารทัว่ไป ของบุคลากรท้องถิ่น

2 การศึกษา/งานระดับก่อนวัย โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ 10,000.00

เรียนและประถมศึกษา

3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/โครงการทัศนศึกษาดูงานเพือ่พัฒา 80,000.00

ส่งเสริมและสนับสนุนความ ทักษะผู้น ากลุ่มสตรี

เข้มแข็งชุมชน

รวมจ านวนเงิน 340,000.00

15,303,195.64

คิดเป็นร้อยละ 2.22

ตารางค านวณการตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าใชจ้่ายในการทัศนศึกษาดงูาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

รายได้ของปีงบประมาณทีผ่่านมาไม่ร่วมเงินอุดหนุนจากรัฐ (ปีงบฯ 2562)



ล ำดับ หมวด/ประเภท แผนงำน/งำน รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

ท่ี ท่ีต้ังจ่ำยไว้

1 ค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป ค่าจัดซ้ือฉากก้ันห้อง 31,500

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน บริหารท่ัวไป

แผนงานการศึกษา

งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ค่าจัดซ้ือฉากก้ันห้อง 14,000

2 ค่าครุภัณฑ์ บริหารงานท่ัวไป ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 88,000

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริหารท่ัวไป ส าหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 1

บริหารงานท่ัวไป

บริหารงานคลัง ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 2,600

ชนิดเลเซอร์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 30,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 44,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารงานท่ัวไป ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000

เก่ียวกับการศึกษา เคร่ืองพิมพ์ Multi function 7,500

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank printer)

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 2,600

ยอดยกไป 247,200

ตำรำงค ำนวณกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยงบลงทุน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564



ล ำดับ หมวด/ประเภท แผนงำน/งำน รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

ท่ี ท่ีต้ังจ่ำยไว้

ตำรำงค ำนวณกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยงบลงทุน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ยอดยกมา 247,200

ค่าครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานท่ัวไป เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,800

เก่ียวกับเคหะและชุมชน เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับประมวลผลแบบท่ี 2 30,000

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 3,800

ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

และเคร่ืองโน้ตบุ๊ค

3 ครุภัณฑ์ส ารวจ แผนงานและชุมชน กล้องระดับขนาดก าลังขยาย 30 เท่า 34,000

งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน

4 ครุภัณฑ์ การรักษาความสงบภายใน/

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ป้องกันภัยฝ่ายผลเรือนและ ค่าจัดซ้ือแผนก้ันจราจร 22,000

ระงับอัคคีภัย แบบสามเหล่ียม

5 ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าซ้ือและแลกเปล่ียนท่ีดิน 1,000,000

งานบริหารงานท่ัวไป

6 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง/ แผนงานอุตสาหกรรมและ ค่าชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้าง 200,000

ค่าชดเชยผลอาสิน การโยธา แบบปรับราคาได้

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ินฐาน

ยอดยกไป 1,542,800



ล ำดับ หมวด/ประเภท แผนงำน/งำน รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

ท่ี ท่ีต้ังจ่ำยไว้

ตำรำงค ำนวณกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยงบลงทุน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ยอดยกมา 1,542,800

7 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง อุตสาหกรรมและโยธา/ โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต 750,000

ค่าก่อสร้างส่ิง ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เสริมเหล็ก พร้อมประตูทางเข้า

สาธารณูปการ บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วน

ต าบลบาเจาะ หมู่ท่ี 7 บ้านดูกูสุเหร่า

ต าบลบาเจาะ

8 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง อุตสาหกรรมและโยธา/ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 450,000

ค่าก่อสร้างส่ิง ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน พร้อมบ่อพัก สายอัตตอฮีรียะห์

สาธารณูปโภค (หลังปอเนาะ) หมู่ท่ี 3 บ้านดูกู

ต าบลบาเจาะ

รวมจ านวนเงิน 2,742,800

งบประมาณรายจ่ายท่ีต้ังจ่ายไว้ 27,344,850

คิดเป็นร้อยละ 10.03


