น้า : 1/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:03

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตาบล นอง ง
อา ภอ ทุง ง จัง วัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

16,561,450 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,180,260 บาท

รวม

3,416,760 บาท

จานวน

532,080 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนของผู้บริ ารท้องถิ่น ได้แ นาย องค าร
บริ าร วนตาบล และรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล ตาม
อัตราที่ า นดในระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ
แทนนาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 แ ้ไข พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2557 และ นัง ือตางๆ ที่ ี่ยวข้อง ตั้งจายจา งินราย
ได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
จานวน

45,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย

พื่อจาย ป็น งิน ดือนของผู้บริ ารท้องถิ่น ได้แ นาย องค าร
บริ าร วนตาบล และรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล ตาม
อัตราที่ า นดในระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ
แทนนาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 แ ้ไข พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2557 และ นัง ือตางๆ ที่ ี่ยวข้อง ตั้งจายจา งินราย
ได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

5,763,500 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

2,867,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบลของ านั ปลัด
พร้อม งินปรับปรุงประจาปีตามตาแ นงและอัตราที่ .ท
. า นด ตาม รอบแผนอัตรา าลังพนั งาน วนตาบล 3 ปี ตั้ง
จายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

72,000 บาท

พื่จาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิ ศษ งิน พิ่ม
า รับคุณวุฒิที่ .พ. รือคณะ รรม าร ลางพนั งานองค าร
บริ าร วนตาบลรับรองใ ้แ องค ารบริ าร วนตาบล ตั้งจาย
จา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ าร
ทั่วไป)
งินประจาตาแ นง
จานวน

280,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนของพนั งานจ้าง วน
ตาบล ตาม ฎ มายวาด้วย งิน ดือน งินประจาตาแ นงและมี
ิทธิ์ ได้รับคาตอบแทน ป็นราย ดือน ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา
ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
คาจ้างลู จ้างประจา
จานวน

498,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างของลู จ้างประจา านั ปลัด พร้อม งินปรับ
ปรุงประจาปี ตามบัญชี า นดตาแ นงที่ ระทรวงม าดไทย
า นด ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

1,866,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้าง งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจ้างตามภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไปของ านั
ปลัด ตาม รอบแผนอัตรา าลัง 3 ปี ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา
ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไป ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตาม
แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)

จานวน

180,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

6,906,190 บาท

รวม

480,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนแ ผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตาบล นอง ง ตามภาร ิจ ตาม ฎ มาย
ขององค ารบริ าร วนตาบล ชน งินรางวัล งินคาตอบแทน
คณะ รรม ารฯ งินทาขวัญฝาอันตราย ป็นครั้งคราว ฯลฯ ตั้งจาย
จา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ าร
ทั่วไป)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ลู จ้างประจา ที่ได้รับคา ั่ง
ใ ้ ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร รือในวัน ยุดราช าร ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินคาตอบแทน
ารปฏิบัติราช ารนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ าร
งานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
คา ชาบ้าน
จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ ารคา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบล ที่มี
ิทธิ บิ จายได้ตามระ บียบของทางราช าร ตั้งจายจา งินราย
ได้ ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

150,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ ารชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
วนตาบล ที่มี ิทธิ บิ จาย ได้ตามระ บียบของทางราช าร ตั้ง
จายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
ค่าใช้สอย

รวม

4,659,190 บาท

จานวน

840,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คา าจัด ิ่งปฏิ ูล
พื่อจาย ป็นคา าจัด ิ่งปฏิ ูล คาจ้าง มา าจัดขยะ ป็นต้น
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คาโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโฆษณาและ ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย
ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ คาทาแผน
พับ โป ตอร ปฏิทิน มุด นัง ือประชา ัมพันธและงานตางๆ ที่
จะต้องดา นิน ารและอยูในอานาจ น้าที่ ป็นต้น
คาจ้าง มาบริ าร
จานวน

1,624,190 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร ชน คาประชา ัมพันธ คาจ้าง
มาแบ าม ัมภาระ คาบริ าร าจัดปลว คาขุด ลุม คาวาง
แนว คา าจัดวัชพืช คาใช้จายใน ารทาประ มินความพึงพอใจ
ประ อบ ารทาโบนั และคาใช้จายตางๆ ที่ต้องดา นิน ารและ
อยูในอานาจ น้าที่ ป็นต้น
คาใช้จายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา

จานวน

50,000 บาท

้ พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา ป็นต้น
คาซั ฟอ คาระวางรถบรรทุ คาล้างรูป

จานวน

3,000 บาท

้ พื่อจาย ป็นคาซั ฟอ คาระวางรถบรรทุ คาล้างรูป ป็นต้น
คาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ และ
ข้อบังคับตางๆ คารับวาร าร อ าร และระ บียบตางๆ ที่ ี่ยว
ับงานในความรับผิดชอบ ป็นต้น
คาธรรม นียมตางๆ
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตางๆ ขององค ารบริ าร วนตาบล
นอง ง ชนคาธรรม นียมศาล คาอา รแ ตมปใน ารทา
ัญญา คาธรรม นียม ี่ยว ับที่ดินและ ารทาประโยชนที่ดิน คา
ธรรม นียม ารโอน งิน ป็นต้น
คา บี้ยประ ัน
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ยประ ันรถยนต วน ลางขององค ารบริ าร
วนตาบล ป็นต้น

น้า : 6/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:03

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จานวน

30,000 บาท

คาของรางวัล รือ งินรางวัล

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาของรางวัล รือ งินรางวัล ตั้งจายจา งินราย
ได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
คาชดใช้คา ีย าย รือคา ินไ มทดแทน

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาชด ชย รือคา ินไ มทดแทน ฯลฯ ตั้งจายจา งิน
รายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
คาใช้จายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ประ วด ารแขงขัน
จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะ
บุคคล ชน คาอา าร คาอา ารวาง คา ครื่องดื่ม คาพิมพ
อ าร ฯลฯ รวมทั้งคาบริ ารและคาใช้จายอื่นๆ ซึ่งจา ป็นต้อง
จายใน าร ลี้ยรับรอง ารต้อนรับ บุคคล รือคณะบุคคลที่มา
นิ ทศ ยี่ยมชม และทัศนศึ ษาดูงาน ารจัดประชุมตางๆ ที่
องค ารบริ าร วนตาบล ป็น จ้าภาพใน ารประชุม ตั้งจายจา
งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่ว
ไป)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร ารประ วด
ารแขงขัน ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
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คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารตามคา ั่งของผู้
บังคับบัญชา โดยมีคาใช้จายประ อบด้วยคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
ชาที่พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะ คาระวางบรรทุ คาจ้างคน าบ
าม และอื่นๆ คาใช้จายอื่นที่จา ป็นต้องจาย นื่องใน าร ดินทาง
ไปราช าร คาใช้จายที่ ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้
จายทานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของข้าราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ประ อบ ับระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจา งิน
รายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช จานวน
อาณาจั ร (ฝ่าย าร มือง)
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารตามคา ั่งของผู้
บังคับบัญชา โดยมีคาใช้จายประ อบด้วยคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
ชาที่พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะ คาระวางบรรทุ คาจ้างคน าบ
าม และอื่นๆ คาใช้จายอื่นที่จา ป็นต้องจาย นื่องใน าร ดินทาง
ไปราช าร คาใช้จายที่ ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้
จายทานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของข้าราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ประ อบ ับระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจา งิน
รายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
คา บี้ย ลี้ยงพยาน
จานวน
พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยพยาน ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา
ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)

200,000 บาท

50,000 บาท

2,000 บาท
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คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ และพวงมาลา

จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้และพวง
มาลา ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
โครง าร Office Cleaning Day ตาบล นอง ง
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน
โครง าร Office Cleaning Day ตาบล นอง ง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 205
ลาดับที่ 9 ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป งานบริ ารทั้วไป)
โครง ารฝึ อบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริ าร มาชิ อบต. จานวน
และพนั งาน วนตาบล
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะ
ผู้บริ าร มาชิ อบต. และพนั งาน วนตาบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 123
ลาดับที่ 1 ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
โครง ารรายงานผล ารปฏิบัติงาน ประจาปี 2564
จานวน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายคาจ้าง มาบริ าร ิจ รรมใน ารจัดทา
โครง ารรายงานผล ารปฎิบัติงาน ประจาปี 2564
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
โครง าร ลือ ตั้ง มาชิ องค ารบริ าร วนตาบล นอง ง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง รณี าร ลือ ตั้งทั่วไป รือ
รณีทดแทนตาแ นงวาง ฯลฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 202
ลาดับที่ 5 ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)

จานวน

190,000 บาท

70,000 บาท

1,000,000 บาท
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โครง ารองค รโปรงใ างไ ล ารทุจริต

จานวน

พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารองค ารโปรงใ างไ ล ารทุจริต
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 123
ลาดับที่ 1 ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
โครง ารอบรม พิ่มประ ิทธิภาพและศึ ษาดูงานของคณะผู้บริ าร จานวน
มาชิ ภา พนั งาน วนตาบล ลู จ้างประจา พนั งานจ้างและผู้นา
ชุมชน

50,000 บาท

300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารอบรม พิ่มประ ิทธิภาพและศึ ษา
ดูงานของคณะผู้บริ าร มาชิ ภา พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง
ประจา พนั งานจ้างและผู้นาชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 206
ลาดับที่ 10 ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ าร
งานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
โครง ารอบรมใ ้ความรู้ด้าน ฎ มาย บื้องต้นและ ิทธิประโยชน จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารอบรมใ ้ความรู้ด้าน ฎ มาย บื้อง
ต้นและ ิทธิประโยชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 200
ลาดับที่ 1 ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
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ค่าวัสดุ

รวม

1,023,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานตางๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ฟิว ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ชน น้ายาล้างจานและ
อุป รณ น้ายาล้าง ้องน้าและอุป รณ ไม้ วาด พรม ช็ด ท้า ผ้า
ช็ดมือ น้าดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
วั ดุยานพา นะและขน ง
จานวน

5,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่ น้ามัน
บรค ยางนอ ยางใน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

600,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชนน้ามัน บนซิน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ครื่อง อัดจารบี แ ุงต้ม ถาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร
แพทย ชน แอล อฮอล ออ ซิ จน น้ายาตางๆ ลือด คมี
ภัณฑ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน ระดาษ ขียน
โป ตอร พู ันและ ี ฟิลม มมโมรี ารด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ชนอุป รณบันทึ ข้อมูล ทป
บันทึ ข้อมูล ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

744,000 บาท

จานวน

550,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าของ านั งานและไฟฟ้า าธารณะที่ อบต.จา
ต้องจาย ชน คาไฟฟ้า านั งาน คาไฟฟ้าอาคาร อน ประ งค
ตางๆ ใน ขตพื้นที่ตาบล นอง ง
-คาไฟฟ้า านั งานที่ทา าร และ ิจ าร อบต.
-คาไฟฟ้า ิจ ารประปา
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
จานวน

44,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้าประปาที่ใช้ใน านั งานและที่ าธารณะในพื้นที่
รับผิดชอบ ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
คาบริ ารโทรศัพท
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทที่ใช้ใน ารติดตอราช าร คาโทรศัพท
คลื่อนที่ ตามอัตราที่ระ บียบ ฎ มาย า นด และคาใช้จายใน
าร ชื่อมตอระบบอิน ตอร น็ตความ ร็ว ูง ตั้งจายจา งินราย
ได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาโทร ลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร และอุป รณที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายจา งินราย
ได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

10,000 บาท

คาไฟฟ้า

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ าร ขียน ปรับปรุงข้อมูล ารดูแล
ระบบ ารพัฒนา ว็ปประจา านั งาน www.nognhongs.go.th
าร อน ารใช้อิน ตอร น็ต และ ารพัฒนาบุคลา รใน านั
งาน บุคคลที่ นใจตลอดจนถึงคาธรรม นียม าร ชาพื้นที่ ารใ ้
บริ ารอิน ตอร น็ต ารพัฒนาระบบ าร ชื่อมตอระบบไร้ ายโดย
รอบอาคาร านั งาน ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
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งบลงทุน

รวม

455,000 บาท

รวม

455,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ ็บ อ ารชนิด 2
บาน จานวน 11 ตู้ ใช้ใน าร ็บแฟ้ม อ าร โดยมีรายละ อียด
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3)คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 น้าที่ 143 ลาดับที่ 7
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
ตู้ ล็ บาน ลื่อน ระจ
จานวน

55,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
ตู้ ล็ 2 บาน

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ บาน ลื่อน ระจ จานวน 11
ตู้ พื่อใช้ใน านั งาน โดยมีรายละ อียดดังนี้
1)ตัวตู้ผลิตจา วั ดุ ล็ แผนรีด ย็น
2)บาน ลื่อน ระจ ามารถ ลื่อนไปมาได้
3)ในตู้มีแผนชั้น 2 แผน ามารถปรับระดับได้ตามต้อง าร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 น้าที่ 143 ลาดับที่ 6
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องคอมพิว ตอร All In One า รับประมวลผล
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร All In One า รับ
ประมวลผล จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมน้อย
วา 1.6 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 ัน ขนาดไม
น้อย วา 6 MB

จานวน

23,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:03
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-มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1)มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจร ลั ที่มี
ความ ามารถใน ารใช้ นวยความจาแย จา นวยความ
จา ลั ขนาดไมน้อย วา 2 GB
2)มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดง ภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB
-มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 4 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไมน้อย
วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
-มี DVD-RW รือดี วา แบบติดตั้งภายใน (Internal) รือภาย
นอ (External) จานวน 1 นวย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน ไมน้อย วา 1
ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและ มา
-มีจอแ ดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อย วา 21 นิ้ว ความ
ละ อียด แบบ FHD(1920x1080)
- ามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 น้าที่ 139 ลาดับที่ 2
ตั่งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
ครื่องคอมพิว ตอร า รับประมวลผล แบบที่1* (จอแ ดงภาพขนาด จานวน
ไมน้อย วา 19นิ้ว)
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับประมวล
ผล แบบที่ 1(จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว)จานวน 1
ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 6 แ น
ลั (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมน้อย

22,000 บาท

น้า : 15/101
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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 ัน ขนาดไม
น้อย วา 9 MB
-มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจาขนาดไมน้อย วา 2 GB รือ
2)มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลางแบบ 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 ดงภาพ ขนาดไมน้อย วา 2 GB
-มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 4 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไมน้อย
วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
วา 250 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 จานวน ไมน้อย 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
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 น้าที่ 137 ลาดับที่ 1
ตั่งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

จานวน

300,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายจาย พื่อซอม
แซมบารุงรั ษาโครง ร้างของครุภัณฑขนาดใ ญซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา
ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป)
งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,001,600 บาท

รวม

633,000 บาท

รวม

633,000 บาท

จานวน

435,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบลของ านั ปลัด
พร้อมทั้ง งินปรับปรุงประจาปีตามตาแ นงและอัตราที่ .ท
. า นด ตาม รอบอัตรา าลังพนั งาน วนตาบล 3 ปี ตั้งจายจา
งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานวางแผน
ถิติและวิชา าร)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

198,000 บาท

เงินอุดหนุน
งินอุด นุนองค รป ครอง วนท้องถิ่น
งินอุด นุนองค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนองค ารบริ าร วนตาบลน้าต ตาม
โครง ารบริ ารจัด ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนขององค รป ครอง วนท้องถิ่นอา ภอทุง ง ตั้งจายจา
งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่ว
ไป)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อ ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้าง งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจ้างตามภาร ิจ ของ านั ปลัด ตาม รอบอัตรา
าลัง 3 ปี ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานวางแผน ถิติและวิชา าร)
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งบดาเนินงาน

รวม

356,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนแ ผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตาบล นอง ง ตามภาร ิจ ตาม ฎ มายของ
องค ารบริ าร วนตาบล ชน งินรางวัล งินคาตอบแทนคณะ
รรม ารฯ งินทาขวัญฝาอันตราย ป็นครั้งคราว ฯลฯ ตั้งจายจา
งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานวางแผน
ถิติและวิชา าร)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ที่ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ
วลาราช าร รือในวัน ยุดราช าร ตามระ บีย ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ
วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2539 ตั้งจาย
จา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานวาง
แผน ถิติและวิชา าร)
คา ชาบ้าน
จานวน

60,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ ารคา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบล ที่มี
ิทธิ บิ จายได้ตามระ บียบของทางราช าร ตั้งจายจา งินราย
ได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานวางแผน ถิติและ
วิชา าร)
ค่าใช้สอย

รวม

261,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาโฆษณาและ ผยแพร
พื่อจาย ป็นคาโฆษณาและ ผยแพรขาว ารทางวิทยุ ระจาย
ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ คาทาแผน
พับ โป ตอร ปฏิทิน มุด นัง ือประชา ัมพันธและงานตางๆ ที่
จะต้องดา นิน ารและอยูในอานาจ น้าที่ ป็นต้น ตั้งจายจา งิน
รายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารทั่วไป งานวางแผน ถิติและ
วิชา าร)
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คาจ้าง มาบริ าร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร ชนคาประชา ัมพันธ คาจ้าง มา
แบ าม ัมภาระ คาบริ าร าจัดปลว คาขุด ลุม คาวาง
แนว คา าจัดวัชพืช และคาใช้จายตางๆ ที่ต้องดา นิน ารและอยู
ในอานาจ น้าที่ ป็นต้น ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผน
งานบริ ารทั่วไป งานวางแผน ถิติและวิชา าร)
คาซั ฟอ คาระวางรถบรรทุ คาล้างรูป
จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซั ฟอ คาระวางรถบรรทุ คาล้างรูป ป็นต้น ตั้ง
จายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารทั่วไป งานวาง
แผน ถิติและวิชา าร)
คาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ และ
ข้อบังคับตางๆ คารับวาร าร อ าร และระ บียบตางๆ ที่ ี่ยว
ข้องในความรับผิดชอบ ป็นต้น ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา
ฎตามแผนงานบริ ารทั่วไป งานวางแผน ถิติและวิชา าร)
คาธรรม นียมตางๆ
จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตางๆ ขององค ารบริ าร วนตาบล
นอง ง ชน คาธรรม นียมศาล คาอา รแ ตมปใน ารทา
ัญญา คาธรรม นียม ี่ยว ับที่ดินและ ารทาประโยชนที่ดิน คา
ธรรม นียม ารโอน งิน ป็นต้น ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตาม
แผนงานบริ ารทั่วไป งานวางแผน ถิติและวิชา าร)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะ
บุคคล ชน คาอา าร คาอา ารวาง คา ครื่องดื่ม คาพิมพ
อ าร ฯลฯ รวมทั้งคาบริ ารและคาใช้จายอื่นซึ่งจา ป็นต้องจาย
ใน าร ลี้ยงรับรอง ารต้อนรับ บุคคล รือคณะบุคคลที่มา
นิ ทศ ยี่ยมชม และทัศนศึ ษาดูงาน ารจัดประชุมตางๆ ที่
องค ารบริ าร วนตาบล ป็น จ้าภาพใน ารประชุม ป็นต้น ตั้ง
จายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารทั่วไป งานวาง
แผน ถิติและวิชา าร)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารตามคา ังของผู้
บังคับบัญชาโดยมีคาใช้จายประ อบด้วยคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
ชาที่พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะคาระวางบรรทุ คาจ้างคน าบ
าม และอื่นๆ คาใช้จายอื่นที่จา ป็นต้องจาย นื่องใน าร ดินทาง
ไปราช าร คาใช้จายที่ ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้
จายทานอง ดี่ยว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของข้าราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ประ อบ ับระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารทั่วไป งานวาง
แผน ถิติและวิชา าร)
โครง าร อบต.พบประชาชน
จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร อบต.พบประชาชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 201
ลาดับที่ 4
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งาน
วางแผน ถิติและวิชา าร)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ ชน คาซอมครุภัณฑตางๆ คาบารุงรั ษา
ทรัพย ิน ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ าร
งานทั่วไป งานวางแผน ถิติและวิชา าร)
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ค่าวัสดุ

รวม

25,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานตางๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ ค
ลิบ ฯลฯ
-ตาม นัง ือที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งาน
วางแผน ถิติและวิชา าร)
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

20,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ตางๆ ที่จา ป็นต้องใช้ ชน ผ้า
มึ ตลับ มึ แผนซีดีบันทึ ข้อมูล าย ค บิล แมนบอรด ฯลฯ
-ตาม นัง ือ ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

12,600 บาท

รวม

12,600 บาท

จานวน

2,600 บาท

ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดา
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิม ล ซอร รือ LED ขาว
ดา จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั 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 จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
-มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 150 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4,Letter,Legal และ Custom
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 น้าที่ 142 ลาดับที่ 4
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งาน
วางแผน ถิติและวิชา าร)
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คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

จานวน

10,000 บาท

รวม

4,865,240 บาท

รวม

3,636,240 บาท

รวม

3,636,240 บาท

จานวน

2,666,400 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบลของ องคลังพร้อม
งินปรับปรุงประจาตาแ นงและอัตราที่ .ท. า นด ตาม รอบ
แผนอัตรา าลัง 3 ปี ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน
ทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิ ศษ งิน พิ่ม
า รับคุณวุฒิที่ .พ. รือคณะ รรม าร ลางพนั งานองค าร
บริ าร วนตาบลรับรองใ ้แ องค ารบริ าร วนตาบล ตั้งจาย
จา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ าร
งานคลัง)
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ รายจาย พื่อซอมแซมบารุงรั ษาโครง ร้างของ
ครุภัณฑขนาดใ ญซึ่งไมรวมถึงคาบารุงรั ษาตามป ติ รือคาซอม
ลาง ตัังจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานวางแผน ถิติและวิชา าร)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนของพนั งาน วนตาบล ตาม
ฎ มายวาด้วย งิน ดือน งินประจาตาแ นงและมี ิทธิได้รับคา
ตอบแทน ป็นราย ดือน ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
คาจ้างลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็นคาจ้างของลู จ้างประจา องคลัง พร้อม งินปรับปรุง
ประจาปีตามบัญชี า นดตาแ นงที่ ระทรวงม าดไทย
า นด ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)

จานวน

308,040 บาท
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

562,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างประจา องคลัง พร้อม งิน
ปรับปรุงประจาปีตามบัญชี า นดตาแ นงที่ ระทรวงม าดไทย
า นด ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
จานวน

52,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไป ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตาม
แผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
งบดาเนินงาน

รวม

1,229,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนแ ผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตาบล นอง ง ตามภาร ิจ ตาม ฎ มาย
ขององค ารบริ าร วนตาบล ชน งินรางวัล งินคาตอบแทน
คณะ รรม ารฯ งินทาขวัญฝาอันตราย ป็นครั้งคราว ฯลฯ ตั้งจาย
จา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ าร
งานคลัง)
คา ชาบ้าน
จานวน

150,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ ารคา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบล ที่มี
ิทธิ บิ จายได้ตามระ บียบของทางราช าร ตั้งจายจา งินราย
ได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ ารชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
วนตาบล ที่มี ิทธิ บิ จาย ได้ตามระ บียบของทางราช าร ตั้ง
จายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)

จานวน

50,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

852,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร ชนคาประชา ัมพันธ คาจ้าง มา
แบ าม ัมภาระ คาบริ าร าจัดปลว คาขุด ลุม คาวาง
แนว คา าจัดวัชพืช คาใช้จายใน ารทาประ มิน และคาใช้จาย
ตางๆ ที่ต้องดา นิน ารและอยูในอานาจ น้าที่ ป็นต้น
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)
คาซั ฟอ คาระวางรถบรรทุ คาล้างรูป
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซั ฟอ คาระวางรถบรรทุ คาล้างรูป ป็นต้น ตั้ง
จายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)
คาธรรม นียมตางๆ
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตางๆ ขององค ารบริ าร วนตาบล
นอง ง ชน คาธรรม นียมศาล คาธรรม นียมใน ารทา
ัญญา คาธรรม นียม ี่ยว ับที่ดิน และ ารทาประโยชนที่ดิน คา
ธรรม นียม ารโอน งิน ป็นต้น ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตาม
แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ และ
ข้อบังคับตางๆ คารับวาร าร อ าร และระ บียบตางๆ ที่ ี่ยว
ับงานในความรับผิดชอบ ป็นต้น ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา
ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาของรางวัล รือ งินรางวัล
พื่อจาย ป็น งินคาของขวัญ ของรางวัล รือ งินรางวัลใน ารจัด
ิจ รรมตางๆ ที่มีความจา ป็นและความ มาะ ม ตั้งจายจา งิน
รายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงาน
คลัง)

จานวน

1,000 บาท

น้า : 24/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารตามคา ั่งของผู้
บังคับบัญชา โดยมีคาใช้จายประ อบด้วยคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
ชาที่พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะ คาระวางบรรทุ คาจ้างคน าบ
าม และอื่นๆ คาใช้จายอื่นที่จา ป็นต้องจาย นื่องใน าร ดินทาง
ไปราช าร คาใช้จายที่ ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้
จายทานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ประ อบ ับระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้และพวงมาลา
จานวน

1,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้และพวง
มาลา า รับพิธี าร วัน าคัญตางๆ ตามวาระและโอ า ที่จา
ป็น และมีความ าคัญ ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
โครง ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ินองค ารบริ าร วน จานวน
ตาบล นอง ง ขั้น าร ารวจข้อมูลภาค นาม ตาบล นอง ง
พื่อจาย ป็นคาโครง ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน องค ารบริ าร วนตาบล นอง ง ขั้น าร ารวจ
ข้อมูลภาค นาม ตาบล นอง ง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 207
ลาดับที่ 12
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)

650,000 บาท

น้า : 25/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

โครง ารประชา ัมพันธ ารจัด ็บภาษีขององค ารบริ าร วน
ตาบล นอง ง
พื่อจาย ป็นคาโครง ารประชา ัมพันธ ารจัด ็บภาษีของ
องค ารบริ าร วนตาบล นอง ง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 207
ลาดับที่ 11
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ ชน คาซอมครุภัณฑตางๆ คาบารุงรั ษา
ทรัพย ิน ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ าร
งานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

127,000 บาท

จานวน

52,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานตางๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท.0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)
วั ดุยานพา นะและขน ง
พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่ น้ามัน
บรค ยางนอ ยางใน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท.0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)

น้า : 26/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน
บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่อง อัดจารบี แ ุงต้ม ถาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท.0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน ระดาษ ขียนโพ
ตอร ติ๊ อร ี พู ัน แปรง ผ้าขาวดิบ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท.0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)
วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน ผ้า มึ และตลับ มึ แผนซี
ดีบันทึ ข้อมูล าย ค บิล มนบอรด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท.0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง)

น้า : 27/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

2,069,400 บาท

รวม

681,000 บาท

รวม

681,000 บาท

จานวน

297,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล านั ปลัด พร้อม
งินปรับปรุงประจาตาแ นงและอัตราที่ .ท. า นด ตาม รอบ
แผนอัตรา าลังพนั งาน วนตาบล 3 ปี ตั้งจายจา งินราย
ได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้อง ัน
ภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

336,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้าง งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจ้างตามภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไปของ านั
ปลัด ตาม รอบแผนอัตรา าลัง 3 ปี ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา
ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับอัคคีภัย)
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตาม
แผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
และระงับอัคคีภัย)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ลู จ้างประจา ที่ได้รับคา ั่งใ ้
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร รือในวัน ยุดราช าร ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษา
ความ งบภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)

จานวน

48,000 บาท

รวม

1,181,300 บาท

รวม

78,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

น้า : 28/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

คา ชาบ้าน

จานวน

48,000 บาท

รวม

733,300 บาท

จานวน

115,300 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร ชน คาประชา ัมพันธ คาจ้าง
มาแบ าม ัมภาระ คาบริ าร าจัดปลว คาขุด ลุม คาวาง
แนว คา าจัดวัชพืช และคาใช้จายตางๆ ที่ต้องดา นิน ารและอยู
ในอานาจ น้าที่ ป็นต้น ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผน
งาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและ
ระงับอัคคีภัย)
คาซั ฟอ คาระวางรถบรรทุ คาล้างรูป
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซั ฟอ คาระวางรถบรรทุ คาล้างรูป ป็นต้น ตั้ง
จายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบภาย
ใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
คาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ และ
ข้อบังคับตางๆ คารับวาร าร อ าร และระ บียบตางๆ ที่ ี่ยว
ับงานในความรับผิดชอบ ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผน
งาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและ
ระงับอัคคีภัย)
คาธรรม นียมตางๆ
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ ารคา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบล ที่มี
ิทธิ บิ จาย ได้ตามระ บียบของทางราช าร ตั้งจายจา งินราย
ได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้อง ัน
ภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตางๆ ขององค ารบริ าร วนตาบล
นอง ง ชน คาธรรม นียมศาล คาอา รแ ตมปใน ารทา
ัญญา คาธรรม นียม ี่ยว ับที่ดินและ ารทาประโยชนที่ดิน คา
ธรรม นียม ารโอน งิน ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตาม
แผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
และระงับอัคคีภัย)

น้า : 29/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

คา บี้ยประ ัน

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาประ ันภัยรถยนต วน ลางขององค ารบริ าร
วนตาบล ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร
รั ษาความ งบภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับ
อัคคีภัย)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะ
บุคคล ชน คาอา าร คาอา ารวาง คา ครื่องดื่ม คาพิมพ
อ าร ฯลฯ รวมทั้งคาบริ ารและคาใช้จายอื่นซึ่งจา ป็นต้องจาย
ใน าร ลี้ยงรับรอง ารต้อนรับ บุคคล รือคณะบุคคลที่มา
นิ ทศ ยี่ยมชม และทัศนศึ ษาดูงาน ารจัดประชุมตางๆ ที่
องค ารบริ าร วนตาบล ป็น จ้าภาพใน ารประชุม ตั้งจายจา
งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งาน
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารตามคา ั่งของผู้
บังคับบัญชาโดยมีคาใช้จายประ อบด้วยคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
ชาที่พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะคาระวางบรรทุ คาจ้างคน าบ
าม และอื่นๆ คาใช้จายอื่นที่จา ป็นต้องจาย นื่องใน าร ดินทาง
ไปราช าร คาใช้จายที่ ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้
จายทานอง ดี่ยว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของข้าราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ประ อบ ับระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 30/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

โครง ารซั ซ้อมมาตร ารป้อง ันและแ ้ไขอุบัติ ตุ อุบัติภัย ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ทั้ง 3 ศูนย

จานวน

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารซั ซ้อมมาตร ารป้อง ันและแ ้ไข
อุบัติ ตุ อุบัติภัย ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ทั้ง 3 ศูนย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 100
ลาดับที่ 29
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
โครง ารซั ซ้อมมาตร ารป้อง ันและแ ้ไขอุบัติ ตุ อุบัติภัย นวย จานวน
งานภาครัฐและ อ ชน
พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารซั ซ้อมมาตร ารป้อง ันและแ ้ไข
อุบัติ ตุ อุบัติภัย นวยงานภาครัฐและ อ ชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 102
ลาดับที่ 33
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
โครง ารตามมาตร ารป้อง ันและแ ้ไขอุบัติ ตุทางถนน
จานวน
พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารตามมาตร ารป้อง ันและแ ้ไข
อุบัติ ตุ ทางถนน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 97
ลาดับที่ 23
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)

20,000 บาท

50,000 บาท

30,000 บาท

น้า : 31/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

โครง ารฝึ อบรม อปพร.

จานวน

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารฝึ อบรม อปพร.
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 97
ลาดับที่ 22
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
โครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจาองค าร
จานวน
บริ าร วนตาบล นอง ง
พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัย
พิบัติประจาองค ารบริ าร วนตาบล นอง ง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 3) น้าที่ 39 ลาดับที่ 1
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
โครง าร ง ริมวินัยจราจรและป้อง ันยา พติดองค ารบริ าร
จานวน
วนตาบล นอง ง
พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง าร ง ริมวินัยจราจรและป้อง ันยา
พติดองค ารบริ าร วนตาบล นอง ง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 101
ลาดับที่ 31
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)

100,000 บาท

284,000 บาท

61,000 บาท

น้า : 32/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

370,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานตางๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ฟิว ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
วั ดุยานพา นะและขน ง
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร
รั ษาความ งบภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับ
อัคคีภัย)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่ น้ามัน
บรค ยางนอ ยางใน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)

น้า : 33/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน
บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่อง อัดจารบี แ ุงต้ม ถาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร
แพทย ชน แอล อฮอล ออ ซิ จน น้ายาตางๆ ลือด คมี
ภัณฑ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน ระดาษ ขียนโปร
ตอร พู ันและ ี ฟิลม มมโมรี่ ารด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
วั ดุ ครื่องแตง าย
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องแตง าย ชน ครื่อง
แบบ ื้อ าง ง ผ้า ครื่อง มายยศและ ัง ัด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)

น้า : 34/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ ข้อมูล ทป
บันทึ ข้อมูล ตลับ มึ า รับ ครื่องพิมพ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องดับ พลิง ชน ครื่องดับ พลิง ัวฉีดน้า
ดับ พลิง ทอดูดน้าดับ พลิง ัว ะโ ล ครื่อง ูบน้าดับ พลิง ถัง
คมีดับ พลิง ข้อตอ ข้อแย น้ายา คมีดับ พลิง และอื่นๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
วั ดุอื่น
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่น ชน มิ ตอรน้า -ไฟฟ้า มอ รือ ตะแ รง
ัน วะ ัว ชื่อมแ ัววาลว ปิด-ปิดแ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)

น้า : 35/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

207,100 บาท

รวม

207,100 บาท

จานวน

7,100 บาท

จานวน

200,000 บาท

ครุภัณฑ าร ษตร
ครื่อง ูบน้า แบบ อยโขง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครือง ูบน้า แบบ อยโขง ครื่องยนต
บนซิน จานวน 1 ครื่อง โดยมีรายละ อียด
1) ูบน้าได้ 450 ลิตรตอนาที
- ป็น ครื่อง ูบน้าแบบ อยโขง ใช้ ครื่องยนต บนซิน
-ขนาดทอไมน้อย วา 2 นิ้ว (50 มิลลิ มตร)
- ูบน้าได้ไมน้อย วาตามปริมาณน้าที่ า นด
- งน้าได้ไมน้อย วา 9 มตร รือประมาณ 30 ฟุต
-อุป รณประ อบ ครื่อง ูบน้าและของ ครื่องยนต ต้องมีครบ
ชุด พร้อมที่นะใช้งานได้
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 น้าที่ 141 ลาดับที่ 3
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายจาย พื่อ
ซอมแซมบารุงรั ษาโครง ร้างของครุภัณฑขนาดใ ญ ซึ่งไมรวม
ถึงคาซอมบารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง ตั้งจายจา งินราย
ได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานป้อง ัน
ภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

823,900 บาท

รวม

569,400 บาท

รวม

569,400 บาท

จานวน

389,400 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบลของ านั ปลัด
พร้อม งินปรับปรุงประจาปีตามตาแ นงและอัตราที่ .ท
. า นด ตาม รอบแผนอัตรา าลังพนั งาน วนตาบล 3 ปี
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

180,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้าง งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจ้างตามภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไปของ านั
ปลัด ตาม รอบแผนอัตรา าลัง 3 ปี
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
งบดาเนินงาน

รวม

231,000 บาท

รวม

53,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้
แ ข้าราช าร วนท้องถิ่น และพนั งานจ้างที่ปฏิบัติงานนอ วลา
ราช ารตามคา ั่งผู้บังคับบัญชา ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ
วลาราช าร ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
งานทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
คา ชาบ้าน
จานวน

48,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบล ที่มี ิทธิ บิ
จาย ได้ตามระ บียบของทางราช าร
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
งานทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)

น้า : 37/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

ค่าใช้สอย

รวม

148,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ าร ชน คาประชา
ัมพันธคาจ้าง มาแบ าม ัมภาระ คาบริ าร าจัดปลว คา
ขุด ลุม คาวางแนว คา าจัดวัชพืช ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
คาซั ฟอ คาระวางรถบรรทุ คาล้างรูป
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารซั ฟอ คาระวางรถบรรทุ คาล้าง
รูป ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
คาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
จานวน

3,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้า
ป นัง ือ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารตามคา ังของผู้
บังคับบัญชา โดยมีคาใช้จายประ อบด้วยคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
ชาที่พั คาพา นะรวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะคาระวางบรรทุ คาจ้างคน าบ
าม และอื่นๆ คาใช้จายอื่นที่จา ป็นต้องจาย นื่องใน าร ดินทาง
ไปราช าร คาใช้จายที่ ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้
จายทานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบันประ อบ ับระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ และพวงมาลา
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย
คาจัดทาพานพุมดอ ไม้ พานประดับพุมดอ ไม้ พานพุม งินพุม
ทอง รวยดอ ไม้พวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ พวงมาลา
รือ รีด า รับวางอนุ าวรีย รือใช้ใน ารจัดงาน ารจัด
ิจ รรม ฉลิมพระ ียรติในวโร า ตางๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
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โครง ารอบรมคุณธรรมจริยธรรม

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารอบรมคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
และ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาใชจายในพิธี ปิดและปิด าร
ฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน และอุป รณ คาประ าศนียบัตร คา
ถาย อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ คา นัง ือ า รับผู้ ข้า
รับ ารฝึ อบรม คาใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร คา ชาอุป รณ
ตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา ระ ปา รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร า รับ
ผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม คาของ มนาคุณใน ารดูงาน คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คา ชาที่พั คายาน
พา นะ คาใช้จายอื่นที่จา ป็นใน ารฝึ อบรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 108
ลาดับที่ 9
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารบารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน
พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานตางๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
ธง ผ้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
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วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

20,000 บาท

รวม

23,500 บาท

รวม

23,500 บาท

จานวน

5,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ตู้ ล็ บาน ลื่อน ระจ จานวน 1 ตู้ โดย
มีคุณลั ษณะ ดังนี้
1)ตัวตู้ผลิตจา วั ดุ ล็ แผนรีด ย็น
2)บาน ลื่อน ระจ ามารถ ลื่อนไปมาได้
3)ในตู้มีแผนชั้น 2 แผน ามารถปรับระดับได้ตามต้อง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1 น้าที่ 76 ลาดับที่ 3
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
ตู้ ล็ แบบ 2 บาน
จานวน

5,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน ผ้า มึ และตลับ มึ ี-ขาว
ดา แผนซีดีบันทึ ข้อมูล าย ค บิล มนบอรด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
ตู้ ล็ บาน ลื่อน ระจ

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ตู้ ล็ แบบ 2 บาน จานวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลั ษณะ ดังนี้
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3)คุณ มบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1 น้าที่ 75 ลาดับที่ 2
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จานวน

2,500 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

8,097,320 บาท

รวม

2,674,080 บาท

รวม

2,674,080 บาท

จานวน

1,584,360 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้าขนาด 800VA จานวน 1
ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะ ดังนี้
1)มี าลังไฟฟ้าด้านนอ ไม้น้อย วา 800VA (480 Watts)
2) ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1 น้าที่ 80 ลาดับที่ 7
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายจาย พื่อ
ซอมแซมบารุงรั ษาโครง ร้างของครุภัณฑขนาดใ ญซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบลและจาย ป็น งิน
ปรับปรุงประจาปี ตาแ นงครู ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาป่า ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ิดผล ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านควนไม้แดง
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
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งินวิทยฐานะ

จานวน

210,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะ ตาแ นงครู คศ.1 ศูนยพัฒนา ด็
ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ิดผล ศูนยพัฒนา ด็
ล็ บ้านควนไม้แดง
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

855,720 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็น งินคาจ้างพนั งานจ้างตาแ นงผู้ชวยครูผู้ดูแล
ด็ ล็ และผู้ดูแล ด็ (ทั่วไป) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาป่า ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ิดผล ตาแ นงผู้ชวย ัว น้าศูนยพัฒนา
ด็ ล็ และครูผู้ดูแล ด็ (ทั ษะ)ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านควนไม้
แดง
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
จานวน

24,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจ้าง ศูนยพัฒนา ด็
ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ิดผล ศูนยพัฒนา ด็
ล็ บ้านควนไม้แดง
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้
แ ข้าราช าร วนท้องถิ่น และพนั งานจ้างที่ปฏิบัติงานนอ วลา
ราช ารตามคา ั่งผู้บังคับบัญชา ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา
ป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ิดผล ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านควน
ไม้แดง
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)

รวม

3,080,240 บาท

รวม

108,240 บาท

จานวน

5,000 บาท
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร วนท้อง
ถิ่นของ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา
ิดผล ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านควนไม้แดง
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
ค่าใช้สอย

จานวน

103,240 บาท

รวม

898,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารตามคา ั่ง
ของผู้บังคับบัญชาโดยมีคาใช้จายประ อบด้วยคา บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง คา ชาที่พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลิง
รือพลังงาน า รับยานพา นะคาระวางบรรทุ คาจ้างคน าบ
าม และอื่นๆ คาใช้จายอื่นที่จา ป็นต้องจาย นื่องใน าร ดินทาง
ไปราช าร คาใช้จายที่ ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้
จายทานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ประ อบ ับระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
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โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา

จานวน

793,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อ นับ นุนอา าร ลางวันและ นับ นุนคาใช้จายใน าร
จัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ (ศพด.)แ ศูนยพัฒนา ด็
ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ิดผล ศูนยพัฒนา ด็
ล็ บ้านควนไม้แดง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4110 ลง
วันที่ 14 ร ฎาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 110
ลาดับที่ 12
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

15,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ิดผล ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านควนไม้แดง พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานตางๆ ที่จา ป็นต้องใช้ในศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านนา ิดผล ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านควนไม้แดง ชน ครื่อง
ขียน แบบพิมพ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)

รวม

2,074,000 บาท

จานวน

9,000 บาท
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

9,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่จา ป็นต้องใช้ในศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านนา ิดผล ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านควนไม้แดง ชน ฟิว าย
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

9,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ที่จา ป็นต้องใช้ในศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านนา ิดผล ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านควนไม้แดง ชนแปรง ไม้
วาด ผ้าปูโตะ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
คาอา าร ริม (นม)
จานวน

1,975,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม(นม) า รับ ด็ ล็ ด็
อนุบาล และ ด็ ป.1-ป.ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ิดผล ศูนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านควนไม้แดง โรง รียนบ้านนา ิดผล โรง รียนวัดคงคา
จริญ โรง รียนบ้านคลองขุด โรง รียนนครศรีธรรมราชปัญญานุ ูล
โรง รียนโ ตศึ ษาจัง วัดนครศรีธรรมราช โรง รียนราช
ประชานุ คราะ 19
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
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วั ดุ อ ร้าง

จานวน

9,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ิดผล ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านควนไม้แดง ชน ระ บื้อง ตะปู อางล้างมือ ทอ
ตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

9,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ของศูนยพัฒนา ด็
ล็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ิด
ผล ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านควนไม้แดง ชนน้ามัน บนซิน น้ามัน
ดี ซล ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
จานวน

9,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทยของศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านนา ิดผล ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านควนไม้แดง ชน
แอล อฮอล วชภัณฑ คมีภัณฑ(รวม ามะถัน รดตางๆ) าลี ผ้า
พันแผล ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
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วั ดุ าร ษตร

จานวน

9,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาวั ดุ าร ษตร ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ิดผล ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านควนไม้แดง ชนพันธุพืช ปุย วั ดุ พาะชา ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

9,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ของศูนยพัฒนา ด็
ล็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ิด
ผล ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านควนไม้แดง ชน ระดาษ ขียน
โป ตอร มมโมรี่ ารด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
วั ดุ ีฬา
จานวน

9,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ีฬา ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ิดผล ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ บ้านควนไม้แดง ชน วงยาง ลู ฟุตบอล น วีด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

9,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ของศูนยพัฒนา ด็
ล็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ิด
ผล ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านควนไม้แดง ชนตลับผง มึ า รับ
ครื่องพิมพ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)

น้า : 48/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

วั ดุอื่น
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่นๆ ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ิดผล ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ บ้านควนไม้แดง ชนมิ ตอรน้า-ไฟฟ้า ตะแ รง ัน
วะ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

9,000 บาท

รวม

723,000 บาท

รวม

123,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
้าอี้ทางาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ทางาน จานวน 5 ตัว โดยมี
คุณลั ษณะ ดังนี้
1) ้าอี้แบบพนั พิง ลาง
2)ขนาด ว้างไมน้อย วา 60 ซม.
3)ขนาดยาวไมน้อย วา 63 ซม.
4)ขนาด ูงไมน้อย วา 97 ซม.
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1 น้าที่ 78 ลาดับที่ 5
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
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ตู้ ล็ บาน ลื่อน ระจ

จานวน

16,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ บาน ลือน ระจ จานวน 3 ตู้ โดยมี
คุณลั ษณะ ดังนี้
1)ตัวตู้ผลิตจา วั ดุ ล็ แผนรีด ย็น
2)บาน ลือน ระจ ามารถ ลื่อนไปมาได้
3)ในตู้มีแผนชั้น 2 แผน ามารถปรับระดับได้ตามต้อง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1 น้าที่ 76 ลาดับที่ 3
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
ตู้ ล็ แบบ 2 บาน
จานวน

16,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ แบบ 2 บานจานวน 3 ตู้ โดยมี
คุณลั ษณะ ดังนี้
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3)คุณ มบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1 น้าที่ 75 ลาดับที่ 2
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
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โตะ ล็

จานวน

35,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

600,000 บาท

โครง ารปรับปรุงตอ ติมและซอมแซมอาคารศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน จานวน
ควนไม้แดง

200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโตะ ล็ จานวน 5 ตัว โดยมี
คุณลั ษณะ ดังนี้
1)ขนาด ว้างไมน้อย วา 153 ซม.
2)ขนาดยาวไมน้อย วา 77 ซม.
3)ขนาด ูงไมน้อย วา 75 ซม.
4) น้าโตะทาจา ล็ แผนพน ีอีพอ ซี่ความ นาไมน้อย
วา 0.5 มิลลิ มตร
5) น้าโตะปิดผิวด้วยพีวีซี (PVC)ทนตอ ารขูดขีด
6)ตู้ า รับใ อ ารโครงตู้ทาจา ล็ แผน นาไมน้อย วา 0.5
มิลลิ มตร ป็นแบบ 3 ลิ้นชั
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1 น้าที่ 77 ลาดับที่ 4
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ ศูนยพัฒนา ด็
ล็ บ้านนาป่า ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านนา ิดผล ศูนยพัฒนา ด็
ล็ บ้านควนไม้แดง พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอ ติม รือดัดแปลงอาคารบ้านพั

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุง ตอ ติมและซอมแซมอาคารศูนยพัฒนา
ด็ ล็ บ้านควนไม้แดง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 106
ลาดับที่ 5
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
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โครง ารปรับปรุงตอ ติมและซอมแซมอาคารศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน จานวน
นา ิดผล
พื่อจาย ป็นคาปรับปรุง ตอ ติมและซอมแซมอาคารศูนยพัฒนา
ด็ ล็ บ้านนา ิดผล
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 105
ลาดับที่ 4
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
โครง ารปรับปรุงตอ ติมและซอมแซมอาคารศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน จานวน
นาป่า
พื่อจาย ป็นคาปรับปรุง ตอ ติมและซอมแซมอาคารศูนยพัฒนา
ด็ ล็ บ้านนาป่า
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 105
ลาดับที่ 3
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

200,000 บาท

200,000 บาท

รวม

1,620,000 บาท

รวม

1,620,000 บาท

จานวน

1,450,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุน วนราช าร
อุด นุนโครง ารอา าร ลางวัน า รับโรง รียนใน ขตองค าร
บริ าร วนตาบล นอง ง ัง ัด านั งานคณะ รรม าร าร
ศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) จานวน 1,450,000.-บาท ตั้งไว้ พื่อรอง
รับ งินอุด นุนทั่วไป ด้าน ารศึ ษา พื่ออุด นุนอา าร ลาง
วัน โรง รียนบ้านนา ิดผล โรง รียนวัดคงคา จริญ โรง รียนบ้าน
คลองขุด
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
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อุด นุน วนราช าร โรง รียนบ้านคลองขุด

จานวน

60,000 บาท

พื่ออุด นุน วนราช าร โรง รียนบ้านคลองขุด โครง ารจ้างครูพี่
ลี้ยงระดับปฐมวัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ประ อบ ับ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
อุด นุน วนราช าร โรง รียนบ้านนา ิดผล
จานวน

60,000 บาท

พื่ออุด นุน วนราช าร โรง รียนบ้านนา ิดผล โครง าร ริม
ร้างประ ิทธิภาพและอัตรา าลังครูผู้ อนปฐมวัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ประ อบ ับ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
อุด นุน วนราช าร โรง รียนวัดคงคา จริญ

50,000 บาท

พื่ออุด นุน วนราช าร โรง รียนวัดคงคา จริญ โครง ารครูจิต
อา าแบงปันความรู้ พื่อ ด็ โรง รียนวัดคงคา จริญ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ประ อบ ับ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา)

จานวน
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

380,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

380,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารป้อง ันและควบคุมโรคติดตอใน
ขตองค ารบริ าร วนตาบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 93
ลาดับที่ 16
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าธารณ
ุข งานบริ าร าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น)
โครง ารลดและแย ขยะมูลฝอยในชุมชน
จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารป้อง ันและควบคุมโรคติดตอใน ขตองค ารบริ าร วน
ตาบล

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารลดและแย ขยะมูลฝอยในชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 93
ลาดับที่ 16
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าธารณ
ุข งานบริ าร าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น)
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ค่าวัสดุ

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

โครง ารรณรงคป้อง ันและแ ้ไขปัญ า ด็ และ ยาวชนท้อง อนวัย จานวน
อันควร

50,000 บาท

วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร ชน ยาฉีดพน มอ ควัน าจัด
ยุง ยารั ษาโรคระบาดอื่นๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าธารณ
ุข งานบริ าร าธารณ ุขและงาน าธารณ ุขอื่น)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ป็นคาดา นินงานโครง ารรณรงคป้อง ันและแ ้ไข
ปัญ า ด็ และ ยาวชนท้อง อนวัยอันควร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2577
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 96
ลาดับที่ 21
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ังคม ง คราะ งาน
วั ดิ าร ังคมและ ังคม ง คราะ )
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ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

7,830,640 บาท

รวม

3,642,640 บาท

รวม

3,642,640 บาท

จานวน

2,364,480 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล องชาง พร้อม งิน
ปรับปรุงประจาปีตามตาแ นงและอัตราที่ .ท. า นด ตาม รอบ
แผนอัตรา าลังพนั งาน วนตาบล 3 ปี ตั้งจายจา งินราย
ได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ ค ะและชุมชน)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ งินคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทน
พิ ศษ งิน พิ่ม า รับคุณวุฒิที่ .พ. รือคณะ รรม าร ลาง
พนั งานองค ารบริ าร วนตาบลรับรองใ ้แ องค ารบริ าร
วนตาบล ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

วั ดุ ครื่องแตง าย
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องแตง าย ชน ครื่อง
แบบ ื้อ าง ง ผ้า ครื่อง มายยศและ ัง ัด ถุง
ท้า รอง ท้า ข็มขัด มว ผ้าผู คอ ครื่องแตง ายชุดฝึ
โขน ละคร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ังคม ง คราะ งาน
วั ดิ าร ังคมและ ังคม ง คราะ )
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนของพนั งานจ้าง วน
ตาบล ตาม ฎ มายวาด้วย งิน ดือน งินประจาตาแ นงและมี
ิทธิ์ ได้รับคาตอบแทน ป็นราย ดือน ตั้งจายจา งินราย
ได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ ค ะและชุมชน)
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,082,160 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้าง งินปรุงปรุงคาตอบแทน
พนั งานจ้างตามภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไปของ องชางตาม
รอบแผนอัตรา าลัง 3 ปี ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผน
งาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
จานวน

144,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชัวคราว ของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไป ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา
ฎตามแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน)
งบดาเนินงาน

รวม

3,625,000 บาท

รวม

650,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม าร ทา น้าที่ ผู้รับ
ผิดชอบ ารจัดซื้อจัดจ้างและบริ ารพั ดุภาครัฐ ได้รับคาตอบ
แทนตามที่ ระทรวง ารคลัง า นด ตาม นัง ือ ดวนที่
ุด ที่ ค0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 ันยายน 2560
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร พนั
ง วน วนท้องถิ่นและพนั งานจ้าง ัง ัด องชางที่ปฏิบัติราช าร
นอ วลาราช ารตามคา ั่งที่ได้รับมอบ มายใ ้ปฏิบัติ
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
คา ชาบ้าน
จานวน

280,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านพนั งาน วนตาบล ัง ัด องชาง ซึ่งมี
ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบฯ ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผน
งาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,815,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร ชน งาน ารวจ ออ บบ ขียน
แบบ คาจ้าง มาแบบแปลน ประมาณราคา งานซอมบารุง งาน
าธารณูปโภค งานคาล้างรูป จ้างอัดภาพถาย คาจ้างประชา
ัมพันธ คาจ้าง มาแบ าม ัมภาระ คาบริ าร าจัดปลว คา
ขุด ลุม คาวางแนว คา าจัดวัชพืช ฯลฯ ตั้งจายจา งินราย
ได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ คะและชุมชน)
คา ชาทรัพย ิน
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วนตาบล ัง ัด
องชาง ตามระ บียบฯ ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผน
งาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคา ชาทรัพย ินใน ารพั วั ดุ อ
ร้าง ิจ าร อบต. และงานอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
คาซั ฟอ คาระวางบรรทุ คาล้างรูป

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซั ฟอ คาระวางรถบรรทุ ิ่งของ ัมภาระ
ตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ
จานวน

5,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตาง ฯลฯ ตั้งจายจา
งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
คาติดตั้งโทรศัพท
จานวน

5,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาใช้จายตางๆ ใน ารติดตั้งโทรศัพท ย ว้น คา
ตู้ าขา คา ครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ ครืองโทรศัพทภาย
ใน ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
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คาติดตั้งประปา

จานวน

5,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาติดตั้งประปา
-คาวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ้องค รป ครอง
วนท้องถิ่นได้ใช้บริ ารน้าประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้าและ
อุป รณประปา ซึ่ง ป็น ิทธิ์ของ ารประปา
-คาจ้าง มา ดินทอประปาและติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติมรวม
ถึง ารปรับปรุงระบบประปา ารบารุงรั ษา รือซอมแซมระบบ
ประปาและอุป รณ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
คาติดตั้งไฟฟ้า
จานวน

5,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาติดตั้งไฟฟ้า
-คาปั าพาด าย ภานนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ้ราช ารได้ใช้
บริ ารไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง ม้อแปลง ครืองวัดและอุป รณ
ไฟฟ้า ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารไฟฟ้า
-คาจ้าง มา ดิน ายและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติมคา
ธรรม นียม รวมถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม าลัง
ไฟ้า ารขยาย ขตไฟฟ้า ารบารุงรั ษา รือซอมแซมระบบไฟ้า
และอุป รณ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
คาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
จานวน

10,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป
นัง ือ แผนพับใบปลิวตางๆ ที่ ี่ยว ับ ารประชา
ัมพันธ ระ บียบ ฎ มาย ารบังคับใช้ ฎ มาย ชน พรบ.ขุด
ดินและถมดิน พรบ.น้ามันและ ชื้อ พลิง พรบ.ควบคุมอาคาร และ
ข้อบังคับตางๆ คารับวาร าร ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
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คาธรรม นียมตางๆ

จานวน

270,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตางๆ ชน คาธรรม นียมใน ารจด
ทะ บียน คาธรรม นียมใน ารรังวัดตรวจ อบที่ดิน คาประ ัด
นภัยรถยนตและรถจั รยานยนต ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประ บภัย
จา รถ พ.ศ.2535 และคาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

5,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะ
บุคคล ชน คาอา าร คาอา ารวาง คา ครื่องดื่ม คาพิมพ
อ าร ฯลฯ รวมทั้งคาบริ ารและคาใช้จายอื่นซึ่งจา ป็นต้องจาย
ใน าร ลี้ยงรับรอง ารต้อนรับ บุคคล รือคณะบุคคลที่มา
นิ ทศ ยี่ยมชม และทัศนศึ ษาดูงาน ารจัดประชุมตางๆ ที่
องค ารบริ าร วนตาบล ป็น จ้าภาพใน ารประชุม ตั้งจายจา
งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารตามคา ั่งของผู้
บังคับบัญชาโดยมีคาใช้จายประ อบด้วยคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
ชาที่พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะคาระวางบรรทุ คาจ้างคน าบ าม
และอื่นๆ คาใช้จายอื่นที่จา ป็นต้องจาย นื่องใน าร ดินทางไป
ราช าร คาใช้จายที่ ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้
จายทานอง ดี่ยว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของข้าราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ประ อบ ับระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งจายจา ง งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)

จานวน

200,000 บาท
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม

จานวน

1,000,000 บาท

รวม

1,160,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานตางๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ฟิว ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา
-บารุงรั ษาซอมแซมครุภัณฑ ชน ครื่องพิมพดีด ครื่องอัด
า นา รถจั รยานยนต ครื่องคอมพิว ตอร ครื่องปรับ
อา าศ ตู้ โตะ ้าอี้ ตู้ ็บ อ าร ฯลฯ
-คาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินอื่น ชน อาคาร านั
งาน อาคารโรงประชุม ถนนประปา ไฟฟ้า ฯลฯ วั ดุตางๆ
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตาแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ชน น้ายาล้างจานและ
อุป รณ น้ายาล้าง ้องน้าและอุป รณ ไม้ วาด พรม ช็ด ท้า ผ้า
ช็ดมือ น้าดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
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วั ดุ อ ร้าง

จานวน

500,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง ชน ไม้ตางๆ ปูนซี มนต ทราย อิฐ
รือซี มนตบลอ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ค้อน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
วั ดุยานพา นะและขน ง
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่ น้ามัน
บรค ยางนอ ยางใน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน บนซิน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ครื่อง อัดจารบี แ ุ้งต้ม ถาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร
แพทย ชน แอล อฮอล ออ ซิ จน น้ายาตางๆ ลือด คมี
ภัณฑ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
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วั ดุ าร ษตร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ าร ษตร ชน าร คมีป้อง ันและ าจัดศรัต
รูพืชและ ัตว อา าร ัตว พันธุพืช ปุย ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน ระดาษ ขียน
โป ตอร พู ันและ ี ฟิลม มมโมรี่ ารด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
วั ดุ ครื่องแตง าย
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องแตง าย ชน ครื่อง
แบบ ื้อ าง ง ผ้า ครื่อง มายยศและ ัง ัด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ ข้อมูล ทป
บันทึ ข้อมูล ตลับผล มึ า รับ ครื่องพิมพ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
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วั ดุ ารวจ

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ารวจ ชน บันไดอลูมิ นียม ครื่องมือแ ะ
ลั ครื่องมือดึง ายโทรศัพท ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
วั ดุอื่น
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่นๆ ชน มิ ตอรน้า-ไฟฟ้า มอ รือ ตะแ รง
ัน วะ ัว ชื่อมแ ัววาลว ปิด-ปิดแ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

58,000 บาท

รวม

58,000 บาท

จานวน

21,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
้าอี้ านั งาน
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน จานวน 6 ตัว โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 133 ลาดับที่ 18
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน (จอแ ดงภาพขนาดไม
น้อย วา 19 นิ้ว)
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั
งาน (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1
ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.1 GHz รือดี วาจานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม
น้อย วา 4 MB
-มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 4 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไมน้อย
วา 1 TB รือชนิด Lolid State Drive ขนาดความจะไมน้อย
วา 250 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 วาไมน้อย
วา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและ มา
-มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 119 ลาดับที่ 4
ตั้งจยจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)

จานวน

17,000 บาท
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ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
จานวน 8 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี าลังไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 800VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 121 ลาดับที5่
ตั้งจยจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

จานวน

20,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจายอื่น
คาชด ชยคางาน อ ร้างตาม ัญญาแบบปรับราคา (คาK)
พื่อจายคาชด ชยคางาน อ ร้ง ตาม ัญญาแบบปรับราคา (คาK)
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน คะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

405,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

405,000 บาท

จานวน

405,000 บาท

รวม

1,006,000 บาท

รวม

596,000 บาท

รวม

596,000 บาท

จานวน

363,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนรัฐวิ า ิจ
พื่อจาย ป็นคาติดตั้งระบบไฟฟ้า าธารณะ จานวน 3 าย
-ติดตั้งระบบไฟฟ้า าธารณะ ถนน ายควนธง มูที่ 5
จานวน 300,000.- บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 น้าที่ 114 ลาดับที่ 74
-ติดตั้งระบบไฟฟ้า าธารณะ ถนน ายบ้านนางวรรณี ชาวไร มู
ที่ 5 จานวน 65,000.-บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 น้าที่ 114 ลาดับที่ 75
-ติดตั้งระบบไฟฟ้า าธารณะ ถนน ายบ้านนายอานวย จีน
พันธ มูที่ 5 จานวน 40,000.-บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 น้าที่ 115 ลาดับที่ 76
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ค ะและ
ชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล านั ปลัดพร้อม งินปรับ
ปรุงประจาปีตามตาแ นงและอัตราที่ .ท. า นด ตาม รอบแผน
อัตรา าลัง 3 ปี
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข็มแข็งชุมชน)
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

233,000 บาท

รวม

331,000 บาท

รวม

85,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ลู จ้างประจา ที่ได้รับคา ั่ง
ใ ้ ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร รือในวัน ยุดราช าร ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน)
คา ชาบ้าน
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ ารคา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบล ที่มี
ิทธิ บิ จายได้ตามระ บียบของทางราช าร
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้าง งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจ้างตามภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไปของ านั
ปลัด ตาม รอบแผนอัตรา าลัง 3 ปี
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ ารชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
วนตาบล ที่มี ิทธิ บิ จาย ได้ตามระ บียบของทางราช าร
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน)
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ค่าใช้สอย

รวม

246,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร ชน คาประชา ัมพันธ คาจ้าง
มาแบ าม ัมภาระ คาบริ าร าจัดปลว คาขุด ลุม คาวาง
แนว คา าจัดวัชพืช และคาใช้จายตางๆ ที่ต้องดา นิน ารและอยู
ในอานาจ น้าที่ ป็นต้น
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน)
คาซั ฟอ คาระวางบรรทุ คาล้างรูป
จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซั ฟอ คาระวางรถบรรทุ คาล้างรูป ป็นต้น
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน)
คาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ และ
ข้อบังคับตางๆ คารับวาร าร อ าร และระ บียบตางๆ ที่ ี่ยว
ับงานในความรับผิดชอบ ป็นต้น
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน)
คาธรรม นียมตางๆ
จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตางๆ ขององค ารบริ าร วนตาบล
นอง ง ชน คาธรรม นียมศาล คาอา รแ ตมปใน ารทา
ัญญา คาธรรม นียม ี่ยว ับที่ดินและ ารทาประโยชนที่ดิน คา
ธรรม นียม ารโอน งิน ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน)
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะ
บุคคล ชน คาอา าร อา ารวาง คา ครื่องดื่ม คาพิมพ
อ าร ฯลฯ รวมทั้งคาบริ ารและคาใช้จายอื่นซึ่งจา ป็นต้องจาย
ใน าร ลี้ยงรับรอง ารต้อนรับ บุคคล รือคณะบุคคลที่มา
นิ ทศ ยี่ยมชม และทัศนศึ ษาดูงาน ารจัดประชุมตางๆ ที่
องค ารบริ าร วนตาบล ป็น จ้าภาพใน ารประชุม
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารตามคา ั่งของผู้
บังคับบัญชา โดยมีคาใช้จายประ อบด้วยคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
ชาที่พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะ คาระวางบรรทุ คาจ้างคน าบ
าม และอื่นๆ คาใช้จายอื่นที่จา ป็นต้องจาย นื่องใน าร ดินทาง
ไปราช าร คาใช้จายที่ ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้
จายทานอง ดี่ยว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของข้าราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ประ อบ ับระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน)
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โครง ารถายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแ ผู้ ูงอายุในชุมชน

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารถายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแ ผู้ ูงอายุในชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-256) น้าที่ 83 ลาดับ
ที่ 9
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน)
โครง าร ยาวชนต้น ล้าต้านภัยยา พติด
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ยาวชนต้น ล้าต้าน
ภัยยา พติด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-256) น้าที่ 85 ลาดับ
ที่ 3
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน)
โครง ารวัยทีน วัยใ ใ ใจ รื่อง พศใน ด็ และ ยาวชน
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารวัยทีน วัยใ ใ ใจ
รื่อง พศใน ด็ และ ยาวชน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-256) น้าที่ 90 ลาดับ
ที่ 12
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน)
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โครง าร ง ริมอาชีพ ารผู ผ้า ตรีและผู้ดูแลคนพิ าร

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ง ริมอาชีพ ารผู
ผ้า ตรีและผู้ดูแลคนพิ าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-256) น้าที่ 82 ลาดับ
ที่ 8
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายจาย พื่อซอม
บารุงรั ษาโครง ร้างของครุภัณฑขนาดใ ญซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

79,000 บาท

รวม

79,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องคอมพิว ตอร า รับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพ
ขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว)
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1
ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 6 แ น
ลั (6 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณท
ี่ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม
น้อย วา 9 MB
- มื่อ นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
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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 ขนาดความจุไมน้อย
วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจะไมน้อย
วา 250 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 วาไมน้อย
วา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและ มา
-มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 125 ลาดับที่ 9
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน)
ครื่องพิมพ Multifuntion ล ซอร รือ LED ี

จานวน

15,000 บาท
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ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifuntion
ล ซอร รือ LED ี จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นอุป รณที่มีความ ามารถ ป็น Printer,Copier
และ Scanner ภายใน ครื่อง ดียว ัน
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดา า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 18
น้าตอนาที (ppm)
-มีความ ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 18 น้า
ตอนาที (ppm)
-มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 256 MB
- ามารถ แ น อ าร ขนาด A4 (ขาวดา และ ี) ได้
-มีความละ อียดใน าร แ น ูง ุด ไมน้อย
วา 1,200x1,200 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 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง รือ ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
-มีถาดใ ระดาษไมน้อย วา 150 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4,Letter,Legal และ Custom
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 129 ลาดับที่ 11
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งชุมชน)
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ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดา

จานวน

2,600 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิม ล ซอร รือ LED ขาว
ดา จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั 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 จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
-มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 150 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4,Letter,Legal และ Custom
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 128 ลาดับที่ 10
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน)
ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน

5,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
จานวน 2 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี าลังไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 800VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 135 ลาดับที2่ 5
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน)
ชุดโปรแ รมจัด าร านั งาน ที่มีลิข ิทธิ์ถู ต้องตาม ฎ มาย
จานวน

24,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชุดโปรแ รมจัด าร านั งาน ที่มี
ลิข ิทธิ์ถู ต้องตาม ฎ มาย จานวน 2 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะ
- ป็นชุดโปรแ รมจัด าร านั งาน ที่มีลิข ิทธิ์ถู ต้องตาม
ฎ มาย
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 131 ลาดับที่ 14
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน)
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ชุดโปรแ รมป้อง ันไวรั

จานวน

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชุดโปรแ รมป้อง ันไวรั จานวน 2
ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะ
- ป็นชุดโปรแ รมป้อง ันไวรั
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 131 ลาดับที่ 15
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน)
ชุดโปรแ รมระบบปฏิบัติ าร า รับ ครื่องคอมพิว ตอร และ ครื่อง จานวน
คอมพิว ตอรโนตบุคแบบ ิทธิ ารใช้งานประ ภทติดตั้งมาจา โรงงาน
(OEM) ที่มีลิข ิทธิ์ถู ต้องตาม ฎ มาย
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชุดโปรแ รมระบบปฏิบัติ าร า รับ
ครื่องคอมพิว ตอร และ ครื่องคอมพิว ตอรโนตบุคแบบ ิทธิ์ าร
ใช้งานประ ภทติดตั้งมาจา โรงงาน (OEM) มีลิข ิทธิ์ถู ต้องตาม
ฎ มาย จานวน 2 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะ
-ชุดโปรแ รมระบบปฏิบัติ าร า รับ ครื่องคอมพิว ตอร และ
ครื่องคอมพิว ตอรโนตบุคแบบ ิทธิ์ ารใช้งานประ ภทติดตั้งมา
จา โรงงาน (OEM) มีลิข ิทธิ์ถู ต้องตาม ฎ มาย
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 131 ลาดับที่ 13
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน)

1,400 บาท

7,600 บาท
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อุป รณอานบัตรแบบอ น ประ งค(Smart Card Reader)
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออุป รณอานบัตรแบบ
อ น ประ งค (Smart Card Reader)จานวน 2 ครื่อง โดยมี
คุณลั ษณะ
- ามารถอานและ ขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อ น ประ งค (Smart Card ) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
-มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมน้อย วา 4.8 MHz
- ามารถใช้งานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้
- ามารถใช้ ับบัตรแบบอ น ประ งค (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts,3 volts และ 1.8 Volts ได้ ป็นอยางน้อย
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 130 ลาดับที่ 12
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน งาน ง ริมและ นับ นุนความ ข้มแข็งของชุมชน)

จานวน

1,400 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

813,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

767,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

670,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารแขงขัน ีฬา ซปั ตะ ร้อ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารแขงขัน ีฬา ซปั
ตะ ร้อ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาชุด ีฬา คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาอา ารและ ครื่องดื่มไมมีแอล อฮอล คา ชา รือ
คา ตรียม นามแขงขัน คาอุป รณ ีฬา คาตอบแทน จ้า น้าที่
ประจา นาม คาตอบแทน จ้า น้าที่จัด ารแขงขัน ีฬา คาตอบ
แทน รรม ารตัด ิน คาจัดทาป้ายชื่อ รือทีมผู้ ข้ารวมแขงขันและ
รือคาจัดทา ียรติบัตร รือประ าศ ียรติคุณ คาโล รือถ้วย
รางวัล ที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารแขงขัน งิน รือของรางวัล คาใช้จาย
อื่นๆ ชน ารจัดพิธี ปิด-ปิด ารแขงขัน ีฬา ริ้วขบวน ีฬา
าธิต คา วชภัณฑและอุป รณ วชภัณฑคาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 86
ลาดับที่ 4
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โครง ารแขงขัน ีฬาต้านยา พติด นอง ง ม

จานวน

500,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารแขงขัน ีฬาต้านยา
พติด นอง ง ม โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาชุด
ีฬา คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา ารและ ครื่องดื่มไมมี
แอล อฮอล คา ชา รือคา ตรียม นามแขงขัน คาอุป รณ ีฬา คา
ตอบแทน จ้า น้าที่ประจา นาม คาตอบแทน จ้า น้าที่จัด ารแขง
ขัน ีฬา คาตอบแทน รรม ารตัด ิน คาจัดทาป้ายชื่อ รือทีมผู้ ข้า
รวมแขงขันและ รือคาจัดทา ียรติบัตร รือประ าศ
ียรติคุณ คาโล รือถ้วยรางวัล ที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารแขงขัน งิน
รือของรางวัล คาใช้จายอื่นๆ ชน ารจัดพิธี ปิด-ปิด ารแขงขัน
ีฬา ริ้วขบวน ีฬา าธิต คา วชภัณฑและอุป รณ วชภัณฑคาใช้
จาย ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 1 น้าที่ 24 ลาดับที่ 1
โครง าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬา
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาโดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาชุด ีฬา คาอา าร
วางและ ครื่องดื่ม คาอา ารและ ครื่องดื่มไมมีแอล อฮอล คา ชา
รือคา ตรียม นามแขงขัน คาอุป รณ ีฬา คาตอบแทน จ้า น้าที่
ประจา นาม คาตอบแทน จ้า น้าที่จัด ารแขงขัน ีฬา คาตอบ
แทน รรม ารตัด ิน คาจัดทาป้ายชื่อ รือทีมผู้ ข้ารวมแขงขันและ
รือคาจัดทา ียรติบัตร รือประ าศ ียรติคุณ คาโล รือถ้วย
รางวัล ที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารแขงขัน งิน รือของรางวัล คาใช้จาย
อื่นๆ ชน ารจัดพิธี ปิด-ปิด ารแขงขัน ีฬา ริ้วขบวน ีฬา
าธิต คา วชภัณฑและอุป รณ วชภัณฑคาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 87
ลาดับที่ 6
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โครง าร ง ริม าร ีฬา ยาวชน นอง ง

จานวน

20,000 บาท

รวม

97,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ พื่อใช้ใน นาม
ีฬา ชน ฟิว ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

10,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว พื่อใช้ใน นาม
ีฬา ชน แปรง ไม้ วาด ผ้าปูโตะ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
วั ดุ อ ร้าง
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ง ริม าร ีฬา
ยาวชน นอง ง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาชุด ีฬา คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา ารและ ครื่องดื่มไมมี
แอล อฮอล คา ชา รือคา ตรียม นามแขงขัน คาอุป รณ ีฬา คา
ตอบแทน จ้า น้าที่ประจา นาม คาตอบแทน จ้า น้าที่จัด ารแขง
ขัน ีฬา คาตอบแทน รรม ารตัด ิน คาจัดทาป้ายชื่อ รือทีมผู้ ข้า
รวมแขงขันและ รือคาจัดทา ียรติบัตร รือประ าศ
ียรติคุณ คาโล รือถ้วยรางวัล ที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารแขงขัน งิน
รือของรางวัล คาใช้จายอื่นๆ ชน ารจัดพิธี ปิด-ปิด ารแขงขัน
ีฬา ริ้วขบวน ีฬา าธิต คา วชภัณฑและอุป รณ วชภัณฑคาใช้
จาย ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 87
ลาดับที่ 7
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ ร้าง พื่อใช้ใน นาม
ีฬา ชน ระ บื้อง ตะปู อางล้างมือ ทอตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

12,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น พื่อใช้ใน
นาม ีฬา ชน น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
จานวน

10,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตรและ ารแพทย พื่อใช้
ใน นาม ีฬา ชน แอล อฮอล วชภัณฑ คมีภัณฑ(รวม
ามะถัน รดดาง) าลี ผ้าพันแผล ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
วั ดุ าร ษตร
จานวน

10,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร พื่อใช้ใน นาม
ีฬา ชน พันธุพืช ปุย วั ดุ พาะชา ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

5,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร พื่อใช้ใน
นาม ีฬา ชน ระดาษ ขียนโป ตอร มมโมรี่ ารด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
วั ดุ ีฬา
จานวน

20,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ฬี า พื่อใช้ใน นาม ีฬา ชน ลู
ฟุตบอล น วีด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
วั ดุอื่น
จานวน

10,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอื่นๆ พื่อใช้ใน นาม
ีฬา ชน มิ ตอรน้า-ไฟฟ้า ตะแ รง ัน วะ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

46,000 บาท

รวม

46,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

จานวน

11,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
ตู้ ล็ แบบ 2 บาน
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ จานวน 4 ตู้ โดยมีคุณลั ษณะ
ัง ขป แบบ 2 บาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) มีคุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
- ป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้า
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม
และนันทนา าร งาน ีฬาและนันทนา าร
ครุภัณฑ าร ษตร
ครื่อง ูบน้า แบบ อยโขง
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ูบน้า แบบ อยโขง จานวน 1
ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะ ัง ขป แบบ อยโขง มอ ตอรไฟฟ้า
1) ูบน้าได้ 450 ลิตรตอนาที
(1) ป็น ครื่อง ูบน้าแบบ อยโขง ใช้มอ ตอรไฟฟ้า
(2) ขนาดทอ ง ไมน้อย วา 2 นิ้ว (50 มิลลิ มตร)
(3) ูบน้าได้ไมน้อย วาตามปริมาณที่ า นด
(4) งน้าได้ ูงไมน้อย วา 9 มตร รือประมาณ 30 ฟุต
(5) อุป รณประ อบของ ครื่อง ูบน้าและของมอ ตอรไฟฟ้า ต้อง
มีครบชุด พร้อมที่จะใช้งาน
- ป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้า
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม
และนันทนา าร งาน ีฬาและนันทนา าร)
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
ครื่องตัด ญ้า

จานวน

13,000 บาท

รวม

660,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

660,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

660,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องตัด ญ้า จานวน 1 ครื่อง โดยมี
คุณลั ษณะ ัง ขป แบบ ข็น
1) ป็น ครื่องตัด ญ้าแบบ ข็นชนิด ูบนอน
2) ครื่องยนตขนาดไมน้อย วา 3.5 แรงม้า
3) รัศมีตัด ญ้า ว้างไมน้อย วา 18 นิ้ว
- ป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้า
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม
และนันทนา าร งาน ีฬาและนันทนา าร)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารงานประ พณีวันลอย ระทง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารงานประ พณีวันลอย
ระทง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายพิธีทางศา นา คา
รับรอง คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นและ
ี่ยวข้อง คาใช้จายใน ารประ วด รือแขงขันคาจ้าง มาจัด
นิทรรศ ารคาม ร พ ารแ ดง และคาใช้จายใน ารโฆษณา
ประชา ัมพันธงาน คาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวข้องใน าร
จัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ประ อบ ับ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น Zพ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 118
ลาดับที่ 23
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โครง ารงานประ พณี ง รานต

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารงานประ พณี
ง รานตโดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายพิธีทาง
ศา นา คารับรอง คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จา ป็นและ ี่ยวข้อง คาใช้จายใน ารประ วด รือแขงขันคาจ้าง
มาจัดนิทรรศ ารคาม ร พ ารแ ดง และคาใช้จายใน าร
โฆษณาประชา ัมพันธงาน คาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวข้อง
ใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ประ อบ ับ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 121
ลาดับที่ 30
โครง ารจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวัน าคัญของชาติ
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และวัน าคัญของชาติ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา
ใช้จายพิธีทางศา นา คารับรอง คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวข้อง คาใช้จายใน ารประ วด รือ
แขงขันคาจ้าง มาจัดนิทรรศ ารคาม ร พ ารแ ดง และคาใช้
จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธงาน คาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น
และ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ประ อบ ับ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 117
ลาดับที่ 22
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โครง ารทาบุญวันพระและวัน าคัญทางศา นา

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารทาบุญวันพระและวัน
าคัญทางศา นา โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายพิธีทาง
ศา นา คารับรอง คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จา ป็นและ ี่ยวข้อง คาใช้จายใน ารประ วด รือแขงขันคาจ้าง
มาจัดนิทรรศ ารคาม ร พ ารแ ดง และคาใช้จายใน าร
โฆษณาประชา ัมพันธงาน คาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวข้อง
ใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ประ อบ ับ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 117
ลาดับที่ 21
โครง ารวัน ด็ แ งชาติ
จานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารวัน ด็ แ งชาติ โดย
มีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายพิธีทางศา นา คารับรอง คาใช้
จาย ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวข้อง คา
ใช้จายใน ารประ วด รือแขงขันคาจ้าง มาจัดนิทรรศ ารคา
ม ร พ ารแ ดง และคาใช้จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธ
งาน คาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ประ อบ ับ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1 น้าที่ 25 ลาดับที่ 2
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โครง ารวันท้องถิ่นไทย

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารวันท้องถิ่นไทย โดยมี
คาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายพิธีทางศา นา คารับรอง คาใช้
จาย ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวข้อง คา
ใช้จายใน ารประ วด รือแขงขันคาจ้าง มาจัดนิทรรศ ารคา
ม ร พ ารแ ดง และคาใช้จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธ
งาน คาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ประ อบ ับ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 119
ลาดับที่ 26
โครง ารวันผู้ ูงอายุ
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารวันผู้ ูงอายุ โดยมีคา
ใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายพิธีทางศา นา คารับรอง คาใช้จาย
ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวข้อง คาใช้
จายใน ารประ วด รือแขงขันคาจ้าง มาจัดนิทรรศ ารคา
ม ร พ ารแ ดง และคาใช้จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธ
งาน คาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ประ อบ ับ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 121
ลาดับที่ 29

น้า : 86/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

5,258,300 บาท

รวม

5,258,300 บาท

รวม

5,258,300 บาท

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน ายบ้านนางบุญรวย จานวน
- บ้านนางแปล นันทา มูที่ 14

434,800 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน ายบ้านนาง
บุญรวย - บ้านนางแปล จันทา มูที่ 14 ระยะทาง 170.00
มตร โดยทา าร อ ร้างถนนผิวจราจรคอน รีต ริม ล็ ว้าง
ฉลี่ย 4.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
วา 680.00 ตาราง มตร ไ ลทาง ินคลุ ว้างข้างละ 0.30
มตร พร้อมป้ายประชา ัมพันธโครง าร จานวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลน แบบขององค ารบริ าร วนตาบล นอง ง ลข
ที่ 820-63-34
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 97 ลาดับที่ 59
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานอุต า รรมและ าร
โยธา งาน อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน)

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน าย ามแย นาใ ญ จานวน
- ขตตาบลนาบอน มูที่ 12
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน าย ามแย
นาใ ญ - ขตตาบลนาบอน มูที่ 12 ระยะทาง 120.00
มตร โดยทา าร อ ร้างถนนผิวจราจรคอน รีต ริม ล็ ว้าง
ฉลี่ย 4.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
วา 480.00 ตาราง มตร ไ ลทาง ินคลุ ว้างข้างละ 0.30
มตร พร้อมป้ายประชา ัมพันธโครง าร จานวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลน แบบขององค ารบริ าร วนตาบล นอง ง ลข
ที่ 820-63-35
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 88 ลาดับที่ 49
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานอุต า รรมและ าร
โยธา งาน อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน)
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายข้ามคลองวัง ีบ มูที่ จานวน
6
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายข้ามคลองวัง
ีบ มูที่ 6 ระยะทาง 37.00 มตร โดยทา าร อ ร้างถนนผิว
จราจรคอน รีต ริม ล็ ว้าง ฉลี่ย 4.00 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย วา 148.00 ตาราง มตร ไ ล
ทาง ินคลุ ว้างข้างละ 0.30 มตร พร้อมป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร จานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน แบบขององค ารบริ าร
วนตาบล นอง ง ลขที่ 820-63-45
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 66 ลาดับที่ 26
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานอุต า รรมและ าร
โยธา งาน อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน)
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299,200 บาท

91,000 บาท
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทุงขึง นัง มูที่ 13

จานวน

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทุงขึง
นัง มูที่ 13 ระยะทาง 163.00 มตร โดยทา าร อ ร้างถนน
ผิวจราจรคอน รีต ริม ล็ ว้าง ฉลี่ย 4.00 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย วา 652.00 ตาราง มตร ไ ล
ทาง ินคลุ ว้างข้างละ 0.30 มตร พร้อมป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร จานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน แบบขององค ารบริ าร
วนตาบล นอง ง ลขที่ 820-63-36
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 94 ลาดับที่ 56
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานอุต า รรมและ าร
โยธา งาน อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน)
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทุง ม้าย - ขต ต
จานวน
.ควน รด มูที่ 2
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายทุง
ม้าย - ขต ต.ควน รด มูที่ 2 ระยะทาง 180.00 มตร โดยทา
าร อ ร้างถนนผิวจราจรคอน รีต ริม ล็ ว้าง ฉลี่ย 4.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย วา 720.00
ตาราง มตร ไ ลทาง ินคลุ ว้างข้างละ 0.30 มตร พร้อมป้าย
ประชา ัมพันธโครง าร จานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน แบบของ
องค ารบริ าร วนตาบล นอง ง ลขที่ 820-63-43
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 48 ลาดับที่ 8
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานอุต า รรมและ าร
โยธา งาน อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน)

406,400 บาท

446,400 บาท

น้า : 89/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านทุงป่อง มูที่ 9

จานวน

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน ายทุง
ป่อง มูที่ 9 ระยะทาง 163.00 มตร โดยทา าร อ ร้างถนนผิว
จราจรคอน รีต ริม ล็ ว้าง ฉลี่ย 4.00 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย วา 652.00 ตาราง
มตร พร้อมป้ายประชา ัมพันธโครง าร จานวน 1 ป้าย ตามแบบ
แปลน แบบขององค ารบริ าร วนตาบล นอง ง ลขที่ 82063-37
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 น้าที่ 86 ลาดับที่ 44
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานอุต า รรมและ าร
โยธา งาน อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน)
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนาย จริญ
จานวน
ทอง ระจาง มูที่ 1
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนาย
จริญ ทอง ระจาง มูที่ 1 ระยะทาง 180.00 มตร โดยทา าร
อ ร้างถนนผิวจราจรคอน รีต ริม ล็ ว้าง ฉลี่ย 4.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย วา 720.00
ตาราง มตร ไ ลทาง ินคลุ ว้างข้างละ 0.30 มตร พร้อมป้าย
ประชา ัมพันธโครง าร จานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน แบบของ
องค ารบริ าร วนตาบล นอง ง ลขที่ 820-63-42
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 42 ลาดับที่ 2
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานอุต า รรมและ าร
โยธา งาน อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน)

407,700 บาท

446,400 บาท

น้า : 90/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนายชอบ ุด
ถนอม มูที่ 10

จานวน

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนาย
ชอบ ุดถนอม มูที่ 10 ระยะทาง 163.00 มตร โดยทา าร อ
ร้างถนนผิวจราจรคอน รีต ริม ล็ ว้าง ฉลี่ย 4.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย วา 652.00
ตาราง มตร ไ ลทาง ินคลุ ว้างข้างละ 0.30 มตร พร้อมป้าย
ประชา ัมพันธโครง าร จานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน แบบของ
องค ารบริ าร วนตาบล นอง ง ลขที่ 820-63-39
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 83 ลาดับที่ 44
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานอุต า รรมและ าร
โยธา งาน อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน)
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนายวิน แ ้ว นั่น จานวน
มูที่ 7
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนายวิน
แ ้ว นั่น มูที่ 7 ระยะทาง 190.00 มตร โดยทา าร อ ร้าง
ถนนผิวจราจรคอน รีต ริม ล็ ว้าง ฉลี่ย 4.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย วา 760.00
ตาราง มตร ไ ลทาง ินคลุ ว้างข้างละ 0.30
มตร จานวน 15.20 ลู บาศ มตร ( ลวม)พร้อม ลี่ยปรับ
แตง พร้อมป้ายประชา ัมพันธโครง าร จานวน 1 ป้าย ตามแบบ
แปลน แบบขององค ารบริ าร วนตาบล นอง ง ลขที่ 82063-30
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 69 ลาดับที่ 29
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานอุต า รรมและ าร
โยธา งาน อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน)

401,500 บาท

446,400 บาท

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนายแ วง มูที่ จานวน
8
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนาย
แ วง มูที่ 8 ระยะทาง 163.00 มตร โดยทา าร อ ร้างถนนผิว
จราจรคอน รีต ริม ล็ ว้าง ฉลี่ย 4.00 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย วา 652.00 ตาราง มตร ไ ล
ทาง ินคลุ ว้างข้างละ 0.30 มตร พร้อมป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร จานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน แบบขององค ารบริ าร
วนตาบล นอง ง ลขที่ 820-63-38
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 71 ลาดับที่ 31
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานอุต า รรมและ าร
โยธา งาน อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน)
โครง ารซอม ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ าย ลัง มูบ้าน มิตร จานวน
- โรงประชุม มูที่ 6
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ าย ลัง มูบ้าน
มิตร - โรงประชุม มูที่ 6 ระยะทาง 140.00 มตร โดยทา าร
อ ร้างถนนผิวจราจรคอน รีต ริม ล็ ว้าง ฉลี่ย 4.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย วา 560.00
ตาราง มตร ไ ลทาง ินคลุ ว้างข้างละ 0.30 มตร พร้อมป้าย
ประชา ัมพันธโครง าร จานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน แบบของ
องค ารบริ าร วนตาบล นอง ง ลขที่ 820-63-44
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 65 ลาดับที่ 25
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานอุต า รรมและ าร
โยธา งาน อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน)

น้า : 91/101

401,500 บาท

347,100 บาท

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

โครง ารซอม ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติ คอน รีต าย น้าโรง จานวน
ประชุม - ขตตาบลนาโพธิ์ มูที่ 11
พื่อจาย ป็นโครง ารซอม ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลทติ
คอน รีต าย น้าโรงประชุม - ขตตาบลนาโพธิ์ มูที่ 11 ริ่มต้น
จา ม.0+430.00 - ม.0+680.00 ระยะทาง 250.00 มตร ผิว
จราจร ว้าง ฉลี่ย 4.00 มตร โดย อ ร้างผิวจราจรลาดยางแบบ
แอ ฟัลทติ คอน รีต นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
น้อย วา 1,000.00 ตาราง มตร พร้อมป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร จานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน แบบขององค ารบริ าร
วนตาบล นอง ง ลขที่ 820-63-32
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 86 ลาดับที่ 47
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานอุต า รรมและ าร
โยธา งาน อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน)
โครง ารซอม ร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอ ฟัลทติ คอน รีต าย จานวน
บ้านนางพัด มูที่ 4
พื่อจาย ป็นคาซอม ร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอ ฟัลทติ
คอน รีต ายบ้านนางพัด มูที่ 4 ริ่มต้นจา ม.0+750 - ม
.0+000 ระยะทาง 250.00 มตร ผิวจราจร ว้าง ฉลี่ย 4.00
มตร รือมีพื้นที่ผิวจราจรไมีน้อย วา 1,000.00 ตาราง
มตร โดย อ ร้างผิวจราจรลาดยางแอ ฟัลทติ
คอน รีต นา 0.05 มตร พร้อมป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร จานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน แบบขององค ารบริ าร
วนตาบล นอง ง ลขที่ 820-63-29
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 น้าที่ 60 ลาดับที่ 17
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานอุต า รรมและ าร
โยธา งาน อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน)

น้า : 92/101

356,900 บาท

436,200 บาท

น้า : 93/101

วันที่พิมพ : 22/1/2564 10:05:04

โครง ารบุ บิ ถนนผิวจราจร ินคลุ ายบ้านทวดฉ่า มูที่ 11

จานวน

พื่อจาย ป็นคาบุ บิ ถนน ินคลุ ายบ้านทวดฉ่า มูที่ 11
ระยะทาง 90.00 มตร ผิวจราจร ว้าง ฉลี่ย 3.00 มตร รือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อย วา 270.00 ตาราง มตร โดย ารถมดินย
ระดับ จานวน 61.20 ลู บาศ มตร ( ลวม) พร้อม รด ลี่ยบด
อัด รียบ ลง ินคลุ ปูผิวจราจรจานวน 50.62 ลู บาศ
มตร ( ลวม)พร้อม รด ลี่ยบดอัด รียบ พร้อมป้ายประชา
ัมพันธโครง าร จานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน แบบของ
องค ารบริ าร วนตาบล นอง ง ลขที่ 820-63-31
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 น้าที่ 95 ลาดับที่ 53
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานอุต า รรมและ าร
โยธา งาน อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน)
โครง ารบุ บิ ถนนผิวจราจร ินคลุ าย ลียบ มืองปา คู - บ้าน จานวน
นายชัยชนะ รัตนคม มูที่ 3
พื่อจาย ป็นคาบุ บิ ถนนผิวจราจร ินคลุ าย ลียบ มืองปา
คู - บ้านนายชัยชนะ รัตนคม มูที่ 3 ระยะทาง 175.00
มตร ผิวจราจร ินคลุ ว้าง ฉลี่ย 5.00 มตร รือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อย วา 874.00 ตาราง มตร และวางทอระบาย
น้า ค ล. จานวน 6 จุด งานดินถมย ระดับถนนจานวน 722
ลบ.ม.( ลวม) พร้อมทาผิวจราจรด้วยวั ดุ ินคลุ 124 ลบ.ม
.( ลวม)พร้อมป้ายประชา ัมพันธโครง าร จานวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลน แบบขององค ารบริ าร วนตาบล นอง ง ลข
ที่ 820-62-33
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 52 ลาดับที่ 12
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานอุต า รรมและ าร
โยธา งาน อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน)

62,000 บาท

274,800 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

1,173,560 บาท

รวม

382,560 บาท

รวม

382,560 บาท

จานวน

382,560 บาท

รวม

791,000 บาท

รวม

119,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ลู จ้างประจา ที่ได้รับคา ั่งใ ้
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร รือในวัน ยุดราช าร ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
คา ชาบ้าน
จานวน

66,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบลของ านั
ปลัด พร้อม งินปรับปรุงประจาปีตามตาแ นงและอัตรา าลัง ที่
.ท. า นด ตาม รอบแผนอัตรา าลัง 3 ปี
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนแ ผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตาบล นอง ง ตามภาร ิจ ตาม ฎ มาย
ขององค ารบริ าร วนตาบล ชน งินรางวัล งินคาตอบแทน
คณะ รรม ารฯ งินทาขวัญฝาอันตราย ป็นครั้งคราว ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ าร คา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบล ที่มี
ิทธิ บิ จายได้ตามระ บียบของทางราช าร
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

20,000 บาท

รวม

580,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโฆษณาและ ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย
ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ คาทาแผน
พับ โป ตอร ปฏิทิน มุด นัง ือประชา ัมพันธและงานตางๆ ที่
จะต้องดา นิน ารในอานาจ น้าที ป็นต้น
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
คาจ้าง มาบริ าร
จานวน

7,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร ชน คาประชา ัมพันธ คาจ้าง
มาแบ าม ัมภาระ คาบริ าร าจัดปลว คาขุด ลุม คาวาง
แนว คา าจัดวัชพืช และคาใช้จายตางๆ ที่ต้องดา นิน ารและอยู
ในอานาจ น้าที่ ป็นต้น
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
คาซั ฟอ คาระวางบรรทุ คาล้างรูป
จานวน

1,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซั ฟอ คาระวางรถบรรทุ คาล้างรูป ป็นต้น
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
คาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ

4,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ ารชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
วนตาบล ที่มี ิทธิ บิ จาย ได้ตามระ บียบของทางราช าร
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาโฆษณาและ ผยแพร

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือและ
ข้อบังคับตางๆ คารับวาร าร อ าร และระ บียบตางๆ ที่ ี่ยว
ับงานในความรับผิดชอบ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)

จานวน
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คาธรรม นียมตางๆ

จานวน

4,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารตามคา ั่งของผู้
บังคับบัญชา โดยมีคาใช้จายประ อบด้วยคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
ชาที่พั คาพา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะ คาระวางบรรทุ คาจ้างคน าบ
าม และอื่นๆ คาใช้จายอื่นที่จา ป็นต้องจาย นื่องใน าร ดินทาง
ไปราช าร คาใช้จายที่ ป็นคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้
จายทานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของข้าราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ประ อบ ับระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
โครง ารแปลง าธิต ารทา ษตรปลอดภัย( ิจ รรมแปลงนา าธิต) จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตางๆ ขององค ารบริ าร วนตาบล
นอง ง ชน คาธรรม นียมศาล คาอา รแ ตมปใน ารทา
ัญญา คาธรรม นียม ี่ยว ับที่ดิน และ ารทาประโยชนที่ดิน คา
ธรรม นียม ารโอน งิน ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารแปลง าธิต ารทา ษตร
ปลอดภัย( ิจ รรมแปลงนา าธิต)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 36 ลาดับที่ 1
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
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โครง าร ง ริม ารใช้ชีวิตตามแนวพระราชดาริ ศรษฐ ิจพอ พียง จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง าร ง ริม ารใช้ชีวิตตามแนวพระ
ราชดาริ ศรษฐ ิจพอ พียง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 82
ลาดับที่ 7
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบ้าฯ

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา
โรคพิษ ุนัขบ้าฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 95
ลาดับที่ 20
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
โครง ารอบรม พาะและขยายพันธุพืช

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารอบรม พาะและขยายพันธุพืช
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 37 ลาดับที่ 2
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
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โครง ารอบรม ัมมนาและทัศนศึ ษาดูงาน พิ่มศั ยภาพคณะ
รรม ารศูนยบริ ารฯ/ผู้นา ษตร

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารอบรม ัมมนาและทัศนศึ ษาดูงาน
พิ่มศั ยภาพคณะ รรม ารศูนยบริ ารฯ/ผู้นา ษตร)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 201
ลาดับที่ 3
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ ชน คาซอมครุภัณฑตางๆ คาบารุงรั ษา
ทรัพย ิน ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
ค่าวัสดุ

รวม

90,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานตางๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
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วั ดุ าร ษตร

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ าร ษตรประ ภทตางๆ ดังนี้
-วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ปุย ยาป้อง ันและ าจัดศรัตรูพืชและ
ัตว อา าร ัตว พืชและ ัตว ฯลฯ
-ประ ภทวั ดุคงทน ชน คียว ปิง ลอร จอบ
มุน จานพรวน ผานไถ ระทะ คาดซี่พรวนดิน ครื่องดั
แมลง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน มึ ี-ขาวดา แผนซีดี
บันทึ ข้อมูล มนบอรด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร)
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

2,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

รวม

20,399,590 บาท

รวม

20,399,590 บาท

รวม

20,399,590 บาท

จานวน

500,000 บาท

พื่อจาย มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งาน
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง)
งิน มทบ องทุน งินทดแทน
จานวน

30,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทน
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง)
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

จานวน

15,000,000 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพใ ้แ ผู้ ูงอายุในพื้นที่ตาบล นอง ง
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานงบ ลาง งานงบ
ลาง)
บี้ยยังชีพคนพิ าร

จานวน

3,500,000 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพคนพิ ารในพื้นที่ตาบล นอง ง
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานงบ ลาง งานงบ
ลาง)
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ในพื้นที่ตาบล นอง ง
ตั้งจายจา งินอุด นุน (ปรา ฎตามแผนงานงบ ลาง งานงบ
ลาง)
ารองจาย

จานวน

450,000 บาท

งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ตาบล จานวน
นอง ง ( ป ช.)

250,000 บาท

พื่อใช้จาย รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รือบรร ทาปัญ า
ความ ดือดร้อนของประชาชน ป็น วนรวม ทานั้น ตั้งจายจา งิน
รายได้ (ปรา ฎตามแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง)
รายจายตามข้อผู พัน

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น
รือพื้นที่ตาบล นอง ง ( ป ช.)
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง)
งิน มทบ งิน ู้ ศรษฐ ิจชุมชน
จานวน

65,570 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ งิน ู้ ศรษฐ ิจชุมชน
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง)
ทุน ารศึ ษา
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาทุน ารศึ ษาปริญญาตรี ปริญญาโท า รับคณะผู้
บริ าร มาชิ อบต. พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง)
รายจายอา า มัครดูแลผู้ ูงอายุที่บ้าน
จานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารายจายอา า มัครดูแลผู้ ูงอายุที่บ้าน
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง)
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งินชวยพิ ศษ

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษ
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง)
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
จานวน

372,020 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง)
งินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
จานวน

6,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ(ชคบ.)
ตั้งจายจา งินรายได้ (ปรา ฎตามแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง)

