ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
............................................................
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้ อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง สมัยสามัญที่
3 /2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และนายอาเภอบ้านเขว้า ได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหนังสือ อาเภอบ้านเขว้า ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๕/2720
ลงวันที่ 10 กันยายน ๒๕๖3 นั้น
อาศัย อานาจตามมาตรา 87 แห่ งพระราชบัญญัติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ ว นตาบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. ๒๕63
ลงชื่อ
( นายโกฎ โลมบุตร )
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง
อา ภอ บาน วา จัง วัดชัยภมิ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,056,700 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,709,300 บาท

รวม

2,225,520 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ปน าตอบ ทนราย ดือนนาย อง ารบริ าร วนตาบล
ละรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ย รายละ อียด ดังนี้
1. งิน ดือนนาย อง ารบริ าร วนตาบล อัตรา ดือน
ละ 20,400 บาท จานวน 12 ดือน
2. งิน ดือนรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล อัตรา ดือน
ละ 11,220 บาท/ นจานวน 2 น จานวน 12 ดือน
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน ละ า
ตอบ ทนผบริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบล ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 ละ นัง ือตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
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งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนประจาตา นง องนาย อง ารบริ าร
วนตาบล ละรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ย ราย
ละ อียด ดังนี้
1. าตอบ ทนประจาตา นงนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล อัตรา ดือนละ1,750 บาท จานวน 12 ดือน
2. าตอบ ทนประจาตา นงรองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล อัตร ดือนละ 880 บาท จานวน 2 น จานวน 12 ดือน
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน ละ า
ตอบ ทนผบริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบล ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 ละ นัง ือตาง ๆ ที่ ี่ยว อง
งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ปน าตอบ ทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วนตาบล
ละรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ย รายละ อียด ดังนี้
1. าตอบ ทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วนตาบล อัตรา ดือน
ละ 1,750บาท จานวน 12 ดือน
2. าตอบ ทนพิ ศษรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล อัตรา
ดือนละ 880 บาท จานวน 2 น จานวน 12 ดือน
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน ละ า
ตอบ ทนผบริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบล ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
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งิน าตอบ ทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตาบล

จานวน

86,400 บาท

จานวน

1,540,800 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ดังนี้
- าตอบ ทน ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล อัตรา
ดือนละ 7,200 บาท จานวน 12 ดือน ปนไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน ละ าตอบ ทนผบริ าร ละ
มาชิ ภาอง ารบริ าร วนจัง วัด ทศบาล ละอง าร
บริ าร วนตาบล ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน าตอบ ทน มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ย รายละ อียด ดังนี้
1. าตอบ ทนประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 1
อัตรา ในอัตรา ดือนละ 11,220 บาท จานวน 12 ดือน
2. าตอบ ทนรองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 9,180 บาท จานวน 12
ดือน
3. าตอบ ทน ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,200 บาท จานวน 12
ดือน
4. าตอบ ทน มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 14
อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,200 บาท จานวน 12 ดือน
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน ละ า
ตอบ ทนผบริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบล
ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

6,483,780 บาท

จานวน

4,162,320 บาท

จานวน

109,500 บาท

1. พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน องพนั งาน
วนตาบล ัง ัด านั ปลัด จานวน 3,346,920 บาท
2. พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน องพนั งาน
วนตาบล ัง ัด อง ลัง จานวน 815,400 บาท
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ปนรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559 ละ นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซอม
นวทาง าร านวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล อง
อง รป รอง วนทองถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
1. พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนราย ดือน ปลัดอง ารบริ าร วน
ตาบล ละ งิน พิ่มพิ ศษ า รับ าร รบ พ. .ร.) องพนั งาน
วนตาบล ัง ัด านั งานปลัดจานวน 99,720 บาท ปนไปตาม
ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด ลั ณฑ ารใ
าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่นไดรับ งิน าตอบ ทนนอ
นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22 มษายน 2547 ละ นัง ือ านั
งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
ุมภาพันธ 2548
2. พื่อจาย ปน า รองชีพชั่ว ราว ละ า ุณวุฒิ องพนั งาน
วนตาบล ัง ัด อง ลัง จานวน 9,780 บาท ปนไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ปนรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ.2559
ละ นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซอม นวทาง าร านวณ
ภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
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งินประจาตา นง

จานวน

168,000 บาท

จานวน

203,520 บาท

1. พื่อจาย ปน งินประจาตา นงราย ดือน องปลัดฯ ละ
พนั งาน วนตาบล ัง ัด านั งานปลัดอง ารบริ าร วนตาบล
นน ดงตามที่มี า ั่งใ ไดรับ งินประจา
ตา นง จานวน 126,000 บาท
2. พื่อจาย ปน งินประจาตา นง องพนั งาน วนตาบล ัง ัด
อง ลัง อง ารบริ าร วนตาบล นน ดงตามที่มี า ั่งใ ไดรับ
งินประจาตา นง จานวน 42,000 บาท ปนไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ปนรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.
2559 ละ นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซอม นวทาง าร
านวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
าจางล จางประจา
พื่อจาย ปน าจาง ละ งินปรับปรุง าจาง องล จางประจา
ององ ารบริ าร วนตาบล นน ดง ัง ัด อง ลัง ปนไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ปนรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559 ละ นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซอม นวทาง
าร านวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
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าตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

1,663,080 บาท

จานวน

177,360 บาท

1. พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจาง ัง ัด านั งานปลัด
อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง จานวน 1,482,840 บาท
2. พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจาง ัง ัด อง ลัง อง าร
บริ าร วนตาบล นน ดง จานวน 180,240 บาท
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ปนรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559 ละ นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซอม
นวทาง าร านวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล อง
อง รป รอง วนทองถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจาง านั งานปลัดอง าร
บริ าร วนตาบล นน ดง ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปนรายจายที่
อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 ละ นัง ือ
านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558 รื่องซั ซอม นวทาง าร านวณภาระ าใชจาย
ดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทองถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
1. าตอบ ทน ณะ รรม าร า นดรา า ลาง ณะ รรม าร
ตรวจ ารจาง ผ วบ ุมงาน ณะ รรม ารที่รับผิดชอบ ารจัดซื้อ
จัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ
- พื่อจาย ปน าตอบ ทน ณะ รรม าร า นดรา า ลาง ณะ
รรม ารตรวจ ารจาง ผ วบ ุมงาน ณะ รรม ารที่รับผิดชอบ
ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ องพนั งาน ัง ัด
อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง ปนไปตามพระราชบัญญัติ าร
จัดซื้อจัดจาง ละบริ ารพั ดุภา รัฐพ.ศ.2560 ละ ปนไปตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2561 ละตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ
บริ ารพั ดุภา รัฐพ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวง าร ลังที่
0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 ันยายน 2560 รื่อง ลั ณฑ าร
บิ จาย าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม าร
2. งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ
- พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ า รับ
พนั งาน ัง ัดอง ารบริ าร วนตาบล นน ดง ปนไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ปนรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด
งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งิน
รางวัลประจาป พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557
3. าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอา า มั รบริบาลทองถิ่น
- พื่อจาย ปน าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอา า มั รบริบาลทอง
ถิ่น จานวน 2 น อัตรา นละ 5,000 บาท จานวน 12 ดือน ปน
งิน 120,000 บาท ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2562

รวม

3,250,000 บาท

รวม

680,000 บาท

จานวน

520,000 บาท
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจางที่ไดรับ ารอนุมัติใ
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ซึ่ง ปนงาน รงดวนนอ วลาราช าร
ป ติ รืองานที่ไมอาจทาใน วลาราช าร ปนไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าตอบ ทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ.2559
นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 25
พฤษภา ม 2550
า ชาบาน
พื่อจาย ปน งิน า ชาบานใ พนั งาน วนตาบล ัง ัด านั
งานปลัด ละ อง ลัง ที่มี ิทธิ์ บิ า ชาบานตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558 ละที่ ไ พื่อ ติมถึง ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2 /ว5862 ลงวันที่ 12
ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ า ชา
บาน อง าราช าร วนทองถิ่น รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว
อง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ พนั งาน วนตาบล
ัง ัด านั ปลัด ละ อง ลัง ที่มี ิทธิ บิ งิน าชวย ลือ าร
ศึ ษาบุตรไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ
. 2541 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2549 ละ นัง ือ
รมบัญชี ลาง ที่ 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559 รื่องประ ภท ละอัตรา งินบารุง ารศึ ษา ละ
า ลา รียน นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบุตร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522
ลงวันที่ 9 ิง า ม 2559 รื่องประ ภท ละอัตรา งินบารุง าร
ศึ ษา ละ า ลา รียน
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ค่าใช้สอย

รวม

2,030,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ า
ซั ฟอ า าจัด ิ่งปฏิ ล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน
ย วน า ชาบาน) า ฆษณา ละ ผย พร าธรรม นียม
ตางๆ า บี้ยประ ัน าใชจายใน ารดา นิน ดีตาม า
พิพา ษา าจาง มาบริ าร าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา า
ติดตั้ง ทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ าธรรม นียม
ละ าใชจายใน ารดา นิน ดีที่ ี่ยว ับอานาจ ละ นาที่ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง
รป บบ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม
2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร อง
อง รป รอง วนทองถิ่น

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย ปน ารับรอง รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรอง
ององ รป รอง วนทองถิ่น) ใน ารตอนรับบุ ล รือ ณะ
บุ ลที่มาตรวจงาน นิ ทศงาน รือดงาน า ลี้ยงรับรองใน าร
ประชุม ภาทองถิ่น รือ ณะ รรม าร รือ ณะอนุ รรม ารที่ได
รับ ตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร
อง ระทรวงม าดไทย รืออง รป รอง วนทองถิ่น ับรัฐ
วิ า ิจ รือ อ ชน ชน าอา าร า รื่องดื่ม า อง วัญ า
พิมพ อ าร าใชจายที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรอง
รวมทั้ง าบริ าร ละ าใชจายอื่น ซึ่งจา ปนตองจาย ี่ยว ับ าร
รับรอง ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.4
/ว2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน า ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมมนาในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง
าธรรม นียม าพา นะ า ชาที่พั ละ าใชจายอื่นที่จา ปน
ละ ี่ยว อง องพนั งาน วนตาบล พนั งานจาง ณะผ
บริ ารฯ ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ปนไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

าพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวงมาลา
พื่อจาย ปน าพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวงมาลา
ชน าพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม พวงมาลา า อง
วัญ ฯลฯ ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่องรป บบ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
ประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
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รง ารจัด าร ลือ ตั้ง อง อบต. นน ดง
พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ลือ ตั้ง ององ ารบริ าร วน
ตาบล นน ดง ตาม รง ารจัด าร ลือ ตั้ง อง อบต. นน ดง
ละนาย อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง า รับ าร ลือ ตั้ง
ตามที่ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง า นด ชน าตอบ ทน ณะ
รรม าร าร ลือ ตั้ง นายอา ภอ นายทะ บียนอา ภอ ณะ
รรม าร ละ จา นาที่ประจา นวย ลือ ตั้ง ละ ณะ รรม าร
รือบุ ลที่มี า ั่งใ ปฏิบัติงาน ี่ยว ับ าร ลือ ตั้ง , าตอบ
ทนผปฏิบัติงานนอ วลาราช าร , าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร, ารับรอง ละ า ลี้ยงรับรอง, าจาง มาบริ ารตาง ๆ
, า ชาทรัพย ิน , าประชา ัมพันธ าร ลือ ตั้ง , าจางพิมพ
บัญชีรายชื่อผมี ิทธิ ลือ ตั้ง/ผ ีย ิทธิ ลือ ตั้ง นัง ือ จง จา
บาน ระ บียบ มือ บบพิมพ ละ อ ารอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง , าใช
จายใน ารประชุมอบรม ณะ รรม ารประจา นวย ลือ ตั้ง ณะ
รรม ารนับ ะ นน บุ ลา ร ละ จา นาที่ที่ปฏิบัติงาน ี่ยว ับ
าร ลือ ตั้ง , าจัดซื้อวั ดุ านั งาน , วั ดุ อมพิว ตอร , วั ดุ
ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น , าฝา งไปรษณีย าวั ดุอุป รณ
วชภัณฑที่จา ปนตองใชใน ารป้อง ัน าร พรระบาด อง ร
ติดตอไวรั รนา 2019 นา า อนามัย Face Shield จ
ลลางมือ อล อฮอล) ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง า รับใช
ใน าร ลือ ตั้ง ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 ร ฎา ม 2561 ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุดที่ มท 0818.2/ว4289 ลงวันที่ 22
ร ฏา ม 2563 ละ ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ฉบับที่ 3 นาที่ 22 อที่ 4

จานวน

500,000 บาท
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รง ารจัดงานรัฐพิธี ละงานพิธีตางๆ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อ ปน าใชจายใน ารดา นิน ารตาม รง ารจัดงานรัฐพิธี ละ
งานพิธีตาง ๆ ชน าวั ดุอุป รณใน ารจัดงาน า ชา รื่อง
ียง าต ตง ถานที่ าใชจายใน ารปล ป่าลดภาวะ ล รอน
ฉลิมพระ ียรติ ปลอยพันธปลา รวมถึง าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว
อง ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา
ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) ไ รั้งที่ 1/2563
นาที่ 110 อที่ 4
รง ารบริ ารจัด าร ยะในชุมชน
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารบริ ารจัด าร ยะใน
ชุมชน ชน าวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
ื่อประชา ัมพันธ าวั ดุอุป รณ ละ าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว ับ
ารดา นิน รง าร
1. ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
2.พระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาด ละ วาม ปนระ บียบ รียบ
รอย องบาน มือง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
3. ปนไปตามประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมล
ฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2560
4. ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 ม รา ม 2561
5. ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนา ม 2561
6. ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว485 ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ 2562
7. ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว698 ลงวันที่ 22 ุมภาพันธ 2562
8. ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0820.2/ว1031 ลงวันที่ 14 มีนา ม 2562
ปนไป ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง ฉบับ
ที่ 2 นาที่ 116 อที่ 1
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รง ารบรณา ารรวม ับ วนราช ารอื่น พื่อบริ ารประชาชน

จานวน

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารบรณา ารรวม ับ
วนราช ารอื่น พื่อบริ ารประชาชน ชน าจัด ตรียม ถาน
ที่ าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ ป้าย
ประชา ัมพันธ ละ าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว ับ ารดา นิน รง าร
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา า
รวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ละ ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3
นาที่ 21 อที่ 3
รง ารป้อง ัน ละ ไ ปัญ า ถาน ารณฝุ่น ละออง นาด ล็
PM 2.5
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร ไ ปัญ า
ถาน ารณฝุ่นละออง นาด ล็ PM 2.5 ชน า ื่อประชา
ัมพันธ าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ ละ าใชจาย
อื่นๆที่ ี่ยว ับ ารดา นิน รง าร
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0624/ว
7552 ลงวันที่ 13 ธันวา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0211.5
/ ว 0503 ลงวันที่ 24 ม รา ม 2563
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ ว 0533ลงวันที่ 27 ม รา ม 2563
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0804.5
/ ว 0924ลงวันที่ 12 ุมภาพันธ 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 นาที่ 20 อที่ 2
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รง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพ ารปฏิบัติงาน พัฒนา ุณธรรม
จริยธรรม ละศึ ษาดงาน อง ณะผบริ าร มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล พนั งานจาง ล จางอง ารบริ าร วนตาบล

จานวน

200,000 บาท

รง ารศนยชวย ลือทาง ฎ มาย ละไ ล ลี่ย อพิพาทชุมชน จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรมพัฒนา
ศั ยภาพ ารปฏิบัติงาน พัฒนา ุณธรรม จริยธรรม ละศึ ษาด
งาน อง ณะผบริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล พนั งานจาง ล จางอง ารบริ าร วนตาบล ชน า
อา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวิทยา ร า ชาที่พั า
ยานพา นะ า อง มนา ุณใน ารดงาน าวั ดุอุป รณใน าร
ฝึ อบรม ละ าใชจายอื่นที่จา ปน ละ ี่ยว อง ับ ารดา นิน
รง าร ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
) ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 นาที่ 118 อที่ 2

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารศนยชวย ลือทาง
ฎ มาย ละไ ล ลี่ย อพิพาทชุมชน ชน าวิทยา ร า
อา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ าใชจายอื่นๆ
ที่ ี่ยว ับ ารดา นิน รง าร ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ
อบรม อง จา นาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557 ละ ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 นาที่ 18 อที่ 1
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รง าร ง ริม ุณธรรม จริยธรรม า รับผบริ าร มาชิ ภา อบ จานวน
ต. พนั งาน วนตาบล พนั งานจาง ละประชาชน อบต. นน ดง
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร ง ริม
ุณธรรม จริยธรรม า รับผบริ าร มาชิ ภา อบต. พนั งาน
วนตาบล พนั งานจาง ละประชาชน อบต. นน ดง ชน า
อา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณใน ารฝึ
อบรม ละ าใชจายอื่นที่จา ปน ละ ี่ยว อง ับ ารดา นิน
รง ารถือปฏิบัติ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใช
จายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565) ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 นาที่ 118 อที่ 3
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน
พื่อจาย ปน าซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ รณี ปน ารจาง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน
ใ จายจา าใช อย วน รณีที่อง รป รอง วนทองถิ่น ปนผ
ดา นิน ารซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติดังนี้
1. าจาง มา รงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
2. า ิ่ง องที่ซื้อมาใชใน ารซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ จาย
จา าวั ดุ
ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่องรป
บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจาป
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20,000 บาท

100,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

540,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ านั งานประ ภทวั ดุ งทน ละวั ดุ ิ้น
ปลือง า รับใชในราช ารอง ารบริ าร วนตาบล นน
ดง ชน ระดาษ มึ ปา า ฟ้ม ็บ อ าร น้ายาลบ า
ผิด รื่อง ิด ล รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ น้าดื่ม า รับ
ประชาชนใน านั งาน ฯลฯ ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุประ ภทวั ดุ งทน
วั ดุ ิ้น ปลือง ละวั ดุประ อบ ละอะไ ล า รับใชในราช าร
อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง ชน ฟว ทปพัน าย
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า วิตชไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ็ม ัดรัด าย
ไฟฟ้า บร อร ลา พง ไม ร ฟน าตั้งไม ร ฟน รื่องวัด
ระ ไฟฟ้า รื่องประจุไฟ รื่อง ัญญาณ ตือนภัย ฯลฯ ปน
ไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุงานบานงาน รัว
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุงานบานงาน รัวประ ภทวั ดุ งทน
ละวั ดุ ิ้น ปลือง า รับใชในราช ารอง ารบริ าร วนตาบล
นน ดง ชน ปรง ไม วาด ถัง ยะ ผงซั ฟอ วน้า น้ายาลาง
จาน ระดาษชาระ า รับ อง ุ า น้ายาดับ ลิ่น ฯลฯ ปนไป
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดุ อ ราง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อ รางประ ภทวั ดุ งทน
วั ดุ ิ้น ปลือง ละวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน ไมตางๆ
จอบ ียม ลื่อย ี ปนซี มนต ทราย ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป
ทอน้า ละอุป รณ ทอตางๆ ฯลฯ ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุยานพา นะ ละ น ง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละ น งประ ภทวั ดุ ง
ทนวั ดุ ิ้น ปลือง ละวั ดุอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล ชน บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน น้ามัน บร ัว
ทียน น๊อต ร ระจ มอง างรถยนต ตลับล ปืน ีมล๊อ ฟล
ม รอง ง มอน้ารถยนต ฯลฯ ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน ๊ ุงตม
น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา
น้ามันจารบี น้ามัน รื่อง ถาน ๊า า รับรถยนต วน ลางรถ
บรรทุ รถจั รยานยนต รถ ็บ ยะ รื่องตัด ญา ององ าร
บริ าร วนตาบล นน ดง ชน น้ามัน บนซิน ๊ ุงตม น้ามัน
รื่อง ฯลฯ ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

นา : 18/67

วันที่พิมพ : 11/9/2563 09:56:53

วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

42,400 บาท

รวม

42,400 บาท

จานวน

7,500 บาท

พื่อจาย ปน าจัด าวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร า รับ ิจ รรม
ฆษณา ละ ผย พร รือประชา ัมพันธ ององ ารบริ าร วน
ตาบล นน ดง ชน ป้ายไวทนิ้ว ระดาษ ียน ปร ตอร ฟล
ม ไลด ถบบันทึ ียง รือภาพรป ี รือ าวดาที่ไดจา
าร ลาง อัด ยาย ฯลฯ ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร า รับงานอง ารบริ าร
วนตาบล นน ดง ชน อุป รณบันทึ อมล ทปบันทึ
อมล ตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ
นื่อง าย บิล ป้นพิมพ มนบอรด มม มรี่ชิป มา รื่อง
อาน ละบันทึ อมล บบตางๆ รื่องอาน อมล บบซีดี
รอม ฯลฯ ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นดวน
ที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง
นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั
ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
1. ต๊ะ มบชา
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ต๊ะ มบชา จานวน 1 ชุด ๆ ละ 7,500
บาท พื่อใช า รับ ารดา นินงาน ององ ารบริ าร วนตาบล
นน ดง ตั้งงบประมาณตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ านั
งบประมาณ ธันวา ม 2562 ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ทาดวยไม ั
- มี ต๊ะ มบชา 9 ตัว วาม วางตัวละ 9 นิ้ว
- มีฐานรอง ต๊ะ ม
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2. ต๊ะ มบชา

จานวน

4,900 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ต๊ะ มบชา จานวน 1 ชุด ๆ ละ 4,900
บาท พื่อใช า รับ ารดา นินงาน ององ ารบริ าร วนตาบล
นน ดง ตั้งตามรา าทองตลาด นื่องจา ไมมีในมาตรฐาน
รุภัณฑ ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ทาดวยไม ั
- มี ต๊ะ มบชา 5 ตัว วาม วางตัวละ 4 นิ้ว
- มีฐานรอง ต๊ะ ม
รุภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบที่ 2
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล บบที่ 2 * จอ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว) า รับใช
ใน ารปฏิบัติงานในอง ารบริ าร วนตาบล นน ดง จานวน 1
รื่อง ๆ ละ 30,000 บาท ตั้งงบประมาณตาม ณฑรา า ลาง
ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง CPU) ไมนอย วา 6 น
ลั 6 core) ดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 3.0 GHz ละมี ท น ลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่
ตองใช วาม ามารถใน ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง CPU) มี นวย วามจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ Level) ดียว ัน นาดไม
นอย วา 12 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ ดยมี ุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ปน ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวย
วามจา นาดไมนอย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวลผล ลาง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช
นวย วามจา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช
นวย วามจา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB
- มี นวย วามจา ลั RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
นอย วา 8 GB
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- มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไม
นอย วา 2 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมนอย
วา 480 GB จานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน ไมนอย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย

งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

นับ นุน รง ารบริ ารงาน อง ถานที่ ลางศนยปฏิบัติ ารรวมใน จานวน
ารชวย ลือประชาชน ององ รป รอง วนทองถิ่น อ.บาน วา
จ.ชัยภมิ

35,000 บาท

รายจายอื่น
รง าร าจางประ มินผล วามพึงพอใจ
พื่อจาย ปน า ารวจ วามพึงพอใจ องประชาชนใน ารใ
บริ าร าธารณะ ชน าจัดจาง ถาบัน ารศึ ษาระดับอุดมศึ ษา
องรัฐที่มี าร อนในระดับปริญญาตรี ึ้นไปภายใน ตจัง วัด
ชัยภมิ พื่อ ารวจ วามพึงพอใจ องผรับบริ ารใน ตตาบล นน
ดง ปนไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. , .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.3/ว 141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 รื่อง ซั ซอม นว
ทางปฏิบัติ าร า นดประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ า
ราช าร พนั งาน ละล จาง ององ รป รอง วนทองถิ่น

งินอุด นุน วนราช าร
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พื่อจาย ปน าใชจาย นับ นุน รง าร ารบริ ารงาน อง ถาน
ที่ ลางศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่นอา ภอบาน วา จัง วัดชัยภมิ ปนไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
2. ประ าศ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น รื่อง ลั ณฑ ละ
วิธี ารปฏิบัติงานศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน
ตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น
3. ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นาที่ 119
อที่ 4
งานบริหารงานคลัง

รวม

656,900 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

630,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

240,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ
าซั ฟอ า าจัด ิ่งปฏิ ล าระวางบรรทุ า ชา
ทรัพย ิน ย วน า ชาบาน) า ฆษณา ละ ผย พร า
ธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน าใชจายใน าร
ดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจาง มาบริ าร าติดตั้งไฟฟ้า า
ติดตั้งประปา าติดตั้ง ทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ ปนไปตาม มือ ารปฏิบัติงาน ารจัดทางบประมาณ
รายจายประจาปในระบบบัญชี อมพิว ตอร อง รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น e-LAAS)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน า ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมมนาในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง า
ธรรม นียม าพา นะ า ชาที่พั ละ าใชจายอื่นที่จา ปน ละ
ี่ยว อง ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
รง ารปรับปรุง อมล ผนที่ภาษี ละทะ บียน ทรัพย ิน
จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารปรับปรุง อมล ผนที่
ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด ็บรายได
- ปนไปตามพระราชบัญญัติที่ดิน ละ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2550
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารดา นิน าร
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3
/ว 0107 ลงวันที่ 8 ม รา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 นาที่ 23 อที่ 5
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ินที่อยใน วามรับผิด
ชอบ ององ ารบริ าร วนตาบล นน ดง พื่อใ ามารถใชงาน
ไดตามป ติ รณี ปน ารจาง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงานใ
จายจา าใช อย วน รณีที่อง รป รอง วนทองถิ่น ปนผ
ดา นิน ารซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติดังนี้
1. าจาง มา รงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
2. า ิ่ง องที่ซื้อมาใชใน ารซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ จาย
จา าวั ดุ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป
บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจา
ป
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

80,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

310,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ านั งานประ ภทวั ดุ งทน ละวั ดุ ิ้น
ปลือง า รับใชในราช ารอง ารบริ าร วนตาบล นน
ดง ชน ระดาษ มึ ปา า ฟ้ม ็บ อ าร น้ายาลบ า
ผิด รื่อง ิด ล รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
จา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอรประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง ละวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน อุป รณบันทึ
อมล ทปบันทึ อมล ตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพ บบ
ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิล ป้นพิมพ มนบอรด มม ม
รี่ชิป มา รื่องอาน ละบันทึ อมล บบตางๆ รื่องอาน
อมล บบซีดีรอม ฯลฯ ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
พื่อจาย ปน า ระ ไฟฟ้าที่ ปนทรัพย ิน ององ ารบริ าร
วนตาบล นน ดง ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละ าร
ตรวจ งิน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2547 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ละ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่นที่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562
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าน้าประปา าน้าบาดาล

จานวน

48,000 บาท

พื่อจาย ปน าน้าประปา า รับที่ทา ารอง ารบริ าร วน
ตาบล นน ดง/อา าร/ ถานที่ ซึ่งอยใน วามด ละ ละ รอบ
รอง ององ ารบริ าร วนตาบล นน ดง ปนไประ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา
งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561 ละ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562
าบริ าร ทรศัพท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าบริ าร ทรศัพท ได า ทรศัพทพื้นฐาน
า ทรศัพท ลื่อนที่ ละรั ษา าย ฯลฯ ดยใ มาย วาม
รวมถึง าใชจาย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ลาว ละ าใชจายที่ ิด
ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน า ชา รื่อง า ชา มาย ล
ทรศัพท าบารุง ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละ
ารตรวจ งิน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2547 ละที่
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
มีนา ม 2562
าบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ปน าบริ ารไปรษณีย ได าไปรษณีย าธนาณัติ
าดวงตราไปรษณีย ร าธรรม นียม าร อน งินในระบบบริ าร
าร งิน าร ลังภา รัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ GFMIS) ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ งิน าร บิ
จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2547 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562
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าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม

จานวน

72,000 บาท

รวม

26,900 บาท

รวม

26,900 บาท

จานวน

4,900 บาท

พื่อจาย ปน าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม ได าวิทยุ ื่อ
าร า ื่อ ารผานดาว ทียม าจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ตอร
น็ต รวมถึงอิน ตอร น็ต ารด ละ า ื่อ ารอื่น ๆ ชน า บิ้ล
ทีวี า ชาชอง ัญญาณดาว ทียม า ชาอุป รณ Access Point
า ชาพื้นที่บริ ารอิน ตอร น็ต ปนตน ละใ รวมถึง าใชจาย พื่อ
ใ ไดมาซึ่งบริ ารดัง ลาว ละ าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช
บริ ารฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
ต๊ะทางาน
พื่อจัดซื้อ ต๊ะทางานใ ับพนั งาน ัง ัด อง ลัง อง ารบริ าร
วนตาบล นน ดง จานวน 1 ตัวๆ ละ 4,900 บาท ดยจัดซื้อ
ตามรา าทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑตาม
รายละ อียด ดังนี้
- ต๊ะทางาน รือ ต๊ะ าราช าร นาด วาง 80 x 150 x 75
ซนติ มตร
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รุภัณฑ อมพิว ตอร
รื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer บบ ร ั้น

จานวน

22,000 บาท

รวม

382,000 บาท

รวม

382,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer บบ
ร ั้น จานวน 1 รื่อง ๆ ละ 22,000 พื่อใชใน ารปฏิบัติ
ราช ารในอง ารบริ าร วนตาบล นน ดง ตั้งงบประมาณตาม
ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ ละ
ระบบ อมพิว ตอร อง ระทรวง
ดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีจานวน ัวพิมพไมนอย วา 24 ็ม
- มี วาม วางใน ารพิมพไมนอย วา 80 อลัมน Column)
- มี วาม ร็ว ณะพิมพราง วาม ร็ว ง นาด 10 ตัวอั ษร ตอ
นิ้ว ไดไมนอย วา 400 ตัวอั ษรตอวินาที
- มี วามละ อียดใน ารพิมพ บบ Enhanced Graphics ไมนอย
วา 360x360 dpi
- มี นวย วามจา บบ Input Buffer ไมนอย วา 128 KB
- มีชอง ชื่อมตอ Interface) บบ Parallet รือ USB 1.1 รือดี
วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน าป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ
นุน ารปฏิบัติ นาที่ องอา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน า
ตอบ ทนอปพร.) ององ รป รอง วนทองถิ่นที่ไดรับ า ั่ง
ชวย นับ นุน ารปฏิบัติ นาที่จา ผบริ ารทองถิ่น ละ อา า
มั ร ององ รป รอง วนทองถิ่นพื้นที่อื่นที่มา นับ นุน าร
ปฏิบัติ นาที่ตาม ารอง อจา ผบริ ารทองถิ่นนั้น ปนไปตาม
ระ บียบ ณะ รรม ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ง
ชาติ วาดวย าใชจาย องอา า มั รใน ารป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย

รวม

285,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารตั้งจุดบริ ารประชาชนลดอุบัติ ตุในชวง ทศ าลปใ ม
ละ ทศ าล ง รานต
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารป้อง ัน ละลด
อุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล ชน ทศ าลปใ ม ทศ าล
ง รานต ละงานประ พณีชุมชนตางๆ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 22 ธันวา ม 2561
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นาที่ 106
อที่ 3
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รง ารฝึ อบรม ชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ

จานวน

150,000 บาท

รง ารฝึ อบรมจัดตั้ง ละ ฝึ อบรม พื่อ พิ่มศั ยภาพ มาชิ อา า จานวน
มั รป้อง ันภัย ฝ่ายพล รือน อง าร บริ าร วนตาบล นน ดง

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ
ารจิตอา าภัยพิบัติ ชน าวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม ายานพา นะ าวั ดุอุป รณ ละ าใชจายอื่นที่
จา ปน ละ ี่ยว อง ับ ารดา นิน รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0229
/ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329
ลงวันที่ 26 ธันวา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่
ุดที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 ุมภาพันธ 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 นาที่ 13 อที่ 2

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรมจัดตั้ง ละ
ฝึ อบรม พื่อ พิ่มศั ยภาพ มาชิ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง ชน าวิทยา ร า
อา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม ายานพา นะ าวั ดุ
อุป รณ ละ าใชจายอื่นที่จา ปน ละ ี่ยว อง ับ ารดา นิน
รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา า
รวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 นาที่ 11 อที่ 1
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รง ารฝึ อบรมอา า มั ร ป้อง ันไฟป่ารั ษา ิ่ง วดลอม

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรมอา า มั ร
ป้อง ันไฟป่ารั ษา ิ่ง วดลอมรวม ับ านันผใ ญบาน ละ
มาชิ อปพร. อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง ชน า
วิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม ายานพา นะ า
วั ดุอุป รณ ละ าใชจายอื่นที่จา ปน ละ ี่ยว อง ับ าร
ดา นิน รง าร ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย า
ใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา า
รวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 นาที่ 16 อที่ 4
รง าร ราง วามปรองดอง มานฉันท อง นในชาติ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร ราง วามปรองดอง
มานฉันท อง นในชาติ ชน ารจัดฝึ อบรม ประชุม ชี้ จงทา
วาม าใจ พื่อ รางทัศน ติ ละจิต านึ ที่ดีงามใน ารอยรวม
ันอยาง มานฉันท รือ ิจ รรมอัน ปน ารพิทั ษรั ษาไวซึ่ง
ชาติ ศา นา พระม า ษัตริย อัน ปนที่ยึด นี่ยว ละ ปนศนย
รวมจิตใจ องประชาชนชาวไทยทั้งชาติ าอา าร อา ารวาง ละ
รื่องดื่ม ป้้าย รง าร ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ับ าร
ดา นิน รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา า
รวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นาที่ 106
อที่ 1
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ค่าวัสดุ

รวม

57,000 บาท

จานวน

57,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

วั ดุ รื่อง ตง าย
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ รื่อง ตง าย ชน รื่อง
บบ ื้อ าง ง ผา รื่อง มายยศ ละ ัง ัดถุง
ทา รอง ทา ็ม ัด มว ผาผ อ ฯลฯ ปนไปตาม นัง ือ รม
ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

วั ดุ รื่องดับ พลิง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ รื่องดับ พลิง ชน รื่องดับ พลง ถัง
ดับ พลง ล บอลดับ พลิง ายดับ พลิง นาดตางๆ ฯลฯ ปนไป
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

881,800 บาท

รวม

853,800 บาท

รวม

853,800 บาท

จานวน

307,320 บาท

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือน อง ร ัง ัดศนย
พัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง
- ปนไปตามประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ลื่อน งิน งินพนั งาน ร ละ
บุ ลา รทาง ารศึ ษาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2562 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภา ม 2562
- ปนไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งานอง ารบริ าร วน
ตาบลจัง วัดชัยภมิ รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับ าร ลื่อน
งิน ดือนพนั งาน ร ละบุ ลา รทาง ารศึ ษาอง ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ.2562 ประ าศ ณ วันที่ 3 ร ฎา ม 2562
งินวิทยฐานะ
พื่อจาย ปน งินวิทยฐานะ า รับ ร ัง ัดศนยพัฒนา ด็
ล็ อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท
จานวน 12 ดือน
- ปนไปตามประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ลื่อน งิน งินพนั งาน ร ละ
บุ ลา รทาง ารศึ ษาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2562 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภา ม 2562
- ปนไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งานอง ารบริ าร วน
ตาบลจัง วัดชัยภมิ รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับ าร ลื่อน
งิน ดือนพนั งาน ร ละบุ ลา รทาง ารศึ ษาอง ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ.2562 ประ าศ ณ วันที่ 3 ร ฎา ม 2562
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าตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

504,480 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

28,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

8,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจาง ศนยพัฒนา ด็ ล็
ัง ัดอง ารบริ าร วนตาบล นน ดง
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ปนรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559
- ปนไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่องซั ซอม นวทาง
าร านวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารพัฒนาบุ ลา รทาง ารศึ ษา
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารพัฒนาบุ ลา รศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด
ดอนไผ ชน าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนตางๆ ปนตน ปนไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นาที่ 108 อที่ 4
ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ีฬา ชน ล ฟุตบอล ล วอล ลยบอล
ล ตระ รอ ชือ ระ ดด น วีด ฯลฯ ปนไปตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

1,957,644 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

957,644 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

357,850 บาท

จานวน

10,000 บาท

รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา าจัด าร รียน จานวน
าร อนราย ัว)

76,500 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารจัดงานวัน ด็

งชาติ

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารจัดงานวัน ด็ ง
ชาติ ชน าป้าย รง าร าวั ดุอุป รณ ฯลฯ ละ าใชจาย
อื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ับ ารจัดงาน รง ารจัดงานวัน ด็ ง
ชาติ ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา
ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ละ ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) ไ รั้งที่ 1/2563
นาที่ 109 อที่ 7

พื่อจาย ปน า นับ นุนวั ดุ ื่อ าร รียน าร อน ด็ ในศนย
พัฒนา ด็ ล็ วัดดอนไผ จานวน 45 นๆละ 1,700 บาท
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3274ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ
ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ปน
ไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นาที่ 108 อที่ 2
รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา อา าร ลางวัน จานวน
ศพด.)
พื่อจาย ปน าอา าร ลางวัน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดดอน
ไผจานวน 45 นๆละ 20 บาท จานวน 245 วัน ปนไป
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3274ลงวันที่ 19 มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ
ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ละ
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นาที่ 108 อที่ 1

220,500 บาท

นา : 34/67

วันที่พิมพ : 11/9/2563 09:56:53

รง าร นับ นุน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา
ด็ ล็ า ิจ รรมพัฒนา ุณภาพผ รียน

จานวน

19,350 บาท

จานวน

13,500 บาท

จานวน

9,000 บาท

พื่อจาย ปน า ิจ รรมพัฒนา ุณภาพผ รียน อง ด็ ในศนย
พัฒนา ด็ ล็ วัดดอนไผ จานวน 45 นๆละ 430 บาท
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ
ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ละ
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นาที่ 109 อที่ 5
รง าร นับ นุน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา
ด็ ล็ า รื่อง บบนั รียน)
พื่อจาย ปน า รื่อง บบนั รียน อง ด็ ในศนยพัฒนา ด็ ล็
วัดดอนไผ จานวน 45 นๆละ 300 บาท ถือปฏิบัติตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบ
ประมาณจา รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ปนไปตามพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นาที่ 109 อที่ 5
รง าร นับ นุน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา
ด็ ล็ า นัง ือ รียน)

พื่อจาย ปน า นัง ือ รียน อง ด็ ในศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดดอน
ไผ จานวน 45 นๆละ 200 บาทถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบ
ประมาณจา รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นาที่ 109 อที่ 5
รง าร นับ นุน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา จานวน
ด็ ล็ าอุป รณ าร รียน)
พื่อจาย ปน าอุป รณ าร รียน อง ด็ ในศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด
ดอนไผ จานวน 45 นๆละ 200 บาท ปนไปตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวัน
ที่ 19มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบ
ประมาณจา รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ละ ผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565) นาที่ 109 อที่ 5

9,000 บาท
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ค่าวัสดุ
าอา าร ริม นม)
พื่อจาย ปน าอา าร ริม นม) า รับนั รียนใน รง รียน
ัง ัด พฐ.ใน ตตาบล นน ดง ละ า รับ ด็ ล็ องศนย
พัฒนา ด็ ล็ ดังนี้
1. าอา าร ริม นม) า รับนั รียนใน รง รียน ัง ัด พฐ.ใน
ตตาบล นน ดง จานวน 250 น รัฐอุด นุน นละ 7.37
บาท จานวน 260 วัน
ซื้อจริงรา า ึ้นลงตามตลาด า นด จึง อตั้ง 7.82 บาท)
2. าอา าร ริม นม) า รับ ด็ ล็ องศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด
ดอนไผ อบต. นน ดง จานวน 45 น รัฐอุด นุน นละ 7.37
บาท จานวน 260 วัน ซื้อจริงรา า ึ้นลงตามตลาด า นด จึง อ
ตั้ง 7.82 บาท) ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะ บิ
จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ละ ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
) นาที่ 108 อที่ 3
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

599,794 บาท

จานวน

599,794 บาท

รวม

1,000,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนอา าร ลางวัน า รับ รง รียนใน ัง ัด พฐ.
พื่ออุด นุน าอา าร ลางวัน า รับนั รียนใน รง รียน
ัง ัด พฐ.ใน ตตาบล นน ดง จานวน 250 นๆละ 20
บาท จานวน 200 วัน ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวันที่ 19มิถุนายน2561 “ทั้งนี้
จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ละ ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
) นาที่ 109 อที่ 6
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

376,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

196,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

166,000 บาท

รง าร รางพื้นที่ปลอด ร พิษ ุนั บา ภายใตยุทธศา ตร าร
จานวน
ดา นิน รง าร ัตวปลอด ร นปลอดภัยจา ร พิษ ุนั บา
ตามพระปณิธาน ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง
ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วาง
วัฒน วร ัตติยราชนารี

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ับ ลื่อน รางพื้นที่ปลอด ร พิษ
ุนั บา ภายใตยุทธศา ตร ารดา นิน รง าร ัตวปลอด ร น
ปลอดภัยจา ร พิษ ุนั บา ตามพระปณิธานปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณอั รราช ุมารี รมพระศรี วาง วัฒนวร ัตติย
ราชนารี
ชน าวั ซีน ร พิษ ุนั บา าวั ดุอุป รณตางๆที่ ี่ยว องใน
ารดา นินตาม รง าร ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าใชจายใน ารจัด วั ดิภาพ ัตว ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว อง ละ ผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 101 อ 3
รง ารบริ ารจัด ารระบบ าร พทยฉุ ฉิน
พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ง ริม ารบริ ารจัด ารระบบ
พทยฉุ ฉิน ององ ารบริ าร วนตาบล ชน าร ง ริม ละ
พัฒนาศั ยภาพผปฏิบัติงานในพื้นที่ ละ ารดา นินงาน ละ
บริ ารจัด ารระบบ าร พทยฉุ ฉินตามที่ ณะ รรม าร พทย
ฉุ ฉิน รือ ถาบัน าร พทยฉุ ฉิน งชาติ ปนไปตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทยที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
ันยายน 2553ประ าศ ณะ รรม าร าร พทยฉุ ฉินฯ ลงวัน
ที่ 16 ตุลา ม 2560 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
ละ ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 100 อ 2

จานวน

20,000 บาท
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รง ารป้อง ัน ร ติดตอ ละ ร ไมติดตอ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร วบ ุม ร ติดตอ
ละ ร ไมติดตอ ชน ารป้อง ัน ละระงับ ร ติดตอ ชื้อไวรั
รนา 2019 วิด-19) ารป้อง ัน ละ วบ ุม ร ไ ลือด
ออ ร มือ ทาปา ละ ร ติดตอตาง ๆ ชน าวิทยา ร า
อา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม ื่อประชา ัมพันธ น้ามัน ชื่อ
พลิง า าร มี าจัดยุงลาย าทรายอะ บท า าร มี าจัด
ยุง า ื่อประชา ัมพันธ รง าร าใชจายใน าร ดินรณรง
ป้อง ัน าป้าย รง าร า ผนพับใบปลิว าวั ดุอุป รณฯลฯ
ละ าใชจายอื่นที่ ี่ยว อง
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 2120 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0819.3/ว1375ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2563
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภา ม 2563
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภา ม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
ปลง ฉบับที่ 2 นา 101 อ 4

จานวน

100,000 บาท
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รง ารฝึ อบรมอา า มั รบริบาลทองถิ่น

จานวน

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรมอา า มั ร
บริบาลทองถิ่น ชน าวิทยา ร าอา าร อา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม าวั ดุอุป รณ ละ าใชจายอื่น ี่ยว ับ ารดา นิน รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มั ร
บริบาลทองถิ่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290
ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803
ลงวันที่ 6 ุมภาพันธ 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 นาที่ 10 อที่ 1
รง าร ารวจ อมล ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตว ตาม รง าร ัตว จานวน
ปลอด ร นปลอดภัยจา พิษ ุนั บาตามพระปณิธาน ศา ตราจารย
ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช
ุมารี รมพระศรี วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี
พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ารวจ อมลจานวน ัตว ละ ึ้น
ทะ บียน ัตวตาม รง าร ัตวปลอด ร นปลอดภัยจา พิษ ุนั
บาตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง
ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วาง
วัฒน วร ัตติยราชนารี ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าใชจายใน ารจัด วั ดิภาพ ัตว ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว อง ละ ผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 102 อ5

10,000 บาท

6,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

180,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

180,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทยที่ ปนวั ดุ ง
ทน ละ ปนวั ดุ ิ้น ปลือง ชน อล อฮอล วชภัณฑ มี
ภัณฑ าร าจัดล น้ายุงลายน้ายาตาง ๆ ถุงมือ ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

งินอุด นุน อ ชน
นับ นุน ารดา นินงานตาม นวทาง รง ารพระราชดาริดาน
าธารณ ุ
พื่ออุด นุน ณะ รรม าร มบาน มที่ 1-9 ใน ารดา นินงาน
ตาม รง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุ มบานละ 20,000
บาท ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด
นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละ ผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 100 อ 1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารพัฒนา ุณภาพ ศั ยภาพ ลุมผ งอายุ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารพัฒนา ุณภาพ
ศั ยภาพ ลุมผ งอายุ ชน าวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ าใชจายตางๆที่จา ปน ละ ี่ยว
อง ับ ารดา นิน รง าร ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ
อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร
ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
อง ละ ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) ไ รั้ง
ที่ 1/2563 นา 104 อ 5
รง ารพัฒนา ุณภาพ ศั ยภาพผพิ าร
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารพัฒนา
ุณภาพ ศั ยภาพผพิ าร ชน าวิทยา ร าอา าร าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ าใชจายตางๆที่จา ปน ละ
ี่ยว อง ับ ารดา นิน รง าร ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ
อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร
ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่นพ.ศ.2559 ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว อง ละ
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) ไ รั้งที่ 1/2563
นา 104 อ 6
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รง าร ง ริม ภา ด็ ละ ยาวชน

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,515,720 บาท

รวม

995,820 บาท

รวม

995,820 บาท

จานวน

625,200 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร ง ริม ิจ รรม ภา
ด็ ละ ยาวชนตาบล นน ดง ชน าวิทยา ร าอา าร า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ าใชจายตางๆที่จา ปน
ละ ี่ยว อง ับ ารดา นิน รง าร ปนไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร า
รับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติ
ง ริม ภา ด็ ละ ยาวชน งชาติ พ.ศ.2550 ละที่ ไ พิ่ม
ติม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.5/ว4676
ลงวันที่ 21 ิง า ม 2560 ละ ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.25612565) ไ รั้งที่ 1/2563 นา 103 อ 2
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ัง ัด องชาง
อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปนราย
จายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 ละ
นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร านวณภาระ
าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

9,780 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

298,560 บาท

พื่อจาย ปน า รองชีพชั่ว ราว ละ า ุณวุฒิ องพนั งาน วน
ตาบล ัง ัด องชาง อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง ปนไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ปนรายจายที่อง รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 ละ นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง
าร านวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
งินประจาตา นง
พื่อจาย ปน งินประจาตา นง องพนั งาน วนตาบล ัง ัด อง
ชางอง ารบริ าร วนตาบล นน ดง ปนไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ปนรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 ละ นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง
าร านวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
าตอบ ทนพนั งานจาง
พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจาง ัง ัด องชางอง าร
บริ าร วนตาบล นน ดง ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปนรายจายที่
อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 ละ นัง ือ
านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร านวณภาระ าใชจาย
ดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทองถิ่น
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ปน า งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจาง ัง ัด องชาง
อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปนราย
จายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.255 ละ
นัง ือ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอม นวทาง าร านวณภาระ
าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
1. พื่อจาย ปน าตอบ ทน ณะ รรม าร า นดรา า ลาง
ณะ รรม ารตรวจ ารจางผ วบ ุมงาน ององ ารบริ าร
วนตาบล นน ดง ละ ณะ รรม ารที่รับผิดชอบ ารจัดซื้อจัด
จาง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ ปนไปตามพระราชบัญญัติ ารจัด
ซื้อจัดจาง ละบริ ารพั ดุภา รัฐพ.ศ.2560 ละ ปนไปตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2561 ละตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละ
บริ ารพั ดุภา รัฐพ.ศ.2560 ละ นัง ือ ระทรวง าร ลังที่
0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 ันยายน 2560 รื่อง ลั ณฑ าร
บิ จาย าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม าร
2. พื่อจาย ปน งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ า รับ
พนั งาน วนทองถิ่น ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปนรายจายที่อง ร
ป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 ละระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาป พนั งาน วนทองถิ่น
ใ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557

จานวน

20,280 บาท

รวม

515,000 บาท

รวม

185,000 บาท

จานวน

150,000 บาท
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจาง ัง ัด องชาง ที่ไดรับ าร
อนุมัติใ ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ซึ่ง ปนงาน รงดวนนอ วลา
ราช ารป ติ รืองานที่ไมอาจทาใน วลาราช าร ปนไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าตอบ ทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ
.2559 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.4/ว 4562 ลง
วันที่ 25 พฤษภา ม 2550
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ พนั งาน วนตาบล
ัง ัด ัง ัด องชาง ที่มี ิทธิ บิ งิน าชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2549 ละ นัง ือ รมบัญชี
ลาง ที่ 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง
ประ ภท ละอัตรา งินบารุง ารศึ ษา ละ า ลา รียน นัง ือ
ระทรวงม าดไทยที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
ุมภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บุตร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
ิง า ม 2559 รื่องประ ภท ละอัตรา งินบารุง ารศึ ษา ละ า
ลา รียน
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ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ า
ซั ฟอ า าจัด ิ่งปฏิ ล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน ย
วน า ชาบาน) า ฆษณา ละ ผย พร าธรรม นียมตางๆ า
บี้ยประ ัน าใชจายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจาง
มาบริ าร าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา าติดตั้ง ทรศัพท า
ติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ ปนไปตาม มือ ารปฏิบัติงาน
ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปในระบบบัญชี อมพิว ตอร
อง รม ง ริม ารป รองทองถิ่น e-LAAS) ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง
มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปน า ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมมนาในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง า
ธรรม นียม าพา นะ า ชาที่พั ละ าใชจายอื่นที่จา ปน ละ
ี่ยว อง องพนั งาน วนตาบล พนั งานจาง ัง ัด องชาง
อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ
อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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าบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

190,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ปน าซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ รณี ปน ารจาง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน
ใ จายจา าใช อย วน รณีที่อง รป รอง วนทองถิ่น ปนผ
ดา นิน ารซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติดังนี้
1. าจาง มา รงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
2. า ิ่ง องที่ซื้อมาใชใน ารซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ินใ จาย
จา าวั ดุ ปนไปตาม มือรป บบ ารจา น ประ ภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วน
ทองถิ่น
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ านั งานประ ภทวั ดุ งทน ละวั ดุ ิ้น
ปลือง า รับใชในราช ารอง ารบริ าร วนตาบล นน
ดง ชน ระดาษ มึ ปา า ฟ้ม ็บ อ าร น้ายาลบ า
ผิด รื่อง ิด ล รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ฯลฯ ปนไปตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุประ ภทวั ดุ งทน
วั ดุ ิ้น ปลือง ละวั ดุประ อบ ละอะไ ล า รับใชในราช าร
อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง ชน ฟว ทปพัน าย
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า วิตชไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ็ม ัดรัด าย
ไฟฟ้า บร อร ลา พง ไม ร ฟน าตั้งไม ร ฟน รื่องวัด
ระ ไฟฟ้า รื่องประจุไฟ รื่อง ัญญาณ ตือนภัย ฯลฯ ปน
ไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดุ อ ราง

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

4,900 บาท

รวม

4,900 บาท

จานวน

4,900 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อ รางประ ภทวั ดุ งทนวั ดุ ิ้น
ปลือง ละวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน ไม
ตางๆ จอบ ียม ลื่อย ี ปน
ซี มนต ทราย ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ทอน้า ละอุป รณ ทอ
ตางๆ ฯลฯ ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม
ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร า รับงานอง ารบริ าร
วนตาบล นน ดง ชน อุป รณบันทึ อมล ทปบันทึ
อมล ตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ
นื่อง าย บิล ป้นพิมพ มนบอรด มม มรี่ชิป มา รื่อง
อาน ละบันทึ อมล บบตางๆ รื่องอาน อมล บบซีดี
รอม ฯลฯ ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นดวน
ที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง
นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั
ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
ต๊ะทางาน
พื่อจัดซื้อ ต๊ะทางานใ ับพนั งาน ัง ัด องชาง อง ารบริ าร
วนตาบล นน ดงจานวน 1 ตัวๆละ 4,900 บาท ดยจัดซื้อตาม
รา าทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑตามราย
ละ อียดดังนี้
- ต๊ะทางาน รือ ต๊ะ าราช าร นาด วาง 80 x 150 x 75
ซนติ มตร
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งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

63,000 บาท

รวม

63,000 บาท

รวม

63,000 บาท

จานวน

63,000 บาท

าบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
รง ารปรับพื้นที่ นาม นาที่ทา ารอบต. นน ดง
พื่อจาย ปน าปรับพื้นที่ นาม นาที่ทา ารอง ารบริ าร วน
ตาบล นน ดง ดยมีรายละ อียดปริมาณงาน ดังนี้
1.ทา ารปรับพื้นที่ A วาง 50.00 มตร ยาว 80.00 มตร รือ
พื้นที่ตองปรับไมนอย วา 4,000 ตาราง มตร
2. ทา ารปรับพื้นที่ B วาง 50.00 มตร ยาว 85 มตร รือ
พื้นที่ตองปรับไมนอย วา 4,250ตาราง มตร
3. ทา ารปรับพื้นที่ C วาง 40.00 มตร ยาว 54.00 มตร รือ
พื้นที่ตองปรับไมนอย วา 2,160.00 ตาราง มตร
4. ทา ารปรับพื้นที่ D วาง 100.00 มตร ยาว 118.00
มตร รือพื้นที่ตองปรับไมนอย วา 5,900.00 ตาราง มตร
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 นา 9 อ 2
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

15,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

15,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารประชา มทองถิ่นอง ารบริ าร วนตาบล นน ดง
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารประชา มทอง
ถิ่น อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง พื่อ ง ริม นับ นุน าร
จัดทา ผนชุมชน ารประชา ม มบาน ารจัดประชุมประชา ม
ทองถิ่น พื่อจัดทาราง ผนพัฒนาทองถิ่น ององ ารบริ าร วน
ตาบล นน ดง ชน าป้าย รง าร าอา ารวาง อา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ับ
ารดา นิน รง าร
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0891.4/ว856
ลงวันที่ 12 มีนา ม 2553
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.3/ว179ลงวันที่ 15 ม รา ม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563
- ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลงฉบับที่ 2
นา 104 อ 7
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

45,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

45,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

45,000 บาท

รง ารพัฒนา ุณภาพ ศั ยภาพ ลุมผดอย อ า ละประชาชนทั่ว จานวน
ไป

15,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารพัฒนา
ุณภาพ ศั ยภาพ ลุมผดอย อ า ละประชาชนทั่วไป พื่อ ง
ริม ละพัฒนาอาชีพใ ผดอย อ า ละประชาชนทั่วไป รือผที่
นใจ ชน าป้าย รง าร าวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ าใชจายตางๆที่จา ปน ละ ี่ยว
อง ับ ารดา นิน รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 104 อ 4

นา : 51/67

วันที่พิมพ : 11/9/2563 09:56:53

รง ารพัฒนา ุณภาพ ศั ยภาพ ลุม ตรี
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารพัฒนา
ุณภาพ ศั ยภาพ ตรี พื่อ ง ริม ารดา นินงาน ได าร ง
ริมภาวะผนา ตรีในชุมชน ละพัฒนา ตรีในดานตางๆ าร
ง ริมพัฒนา วามร ารใ วามร พื่อ ารพัฒนา รอบ รัว
ประชาชนในพื้นที่ าร ริม ราง ัมพันธภาพที่ดีระ วาง มาชิ
ใน รอบ รัว ปนตน ชน าวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ าใชจายตางๆที่จา ปน ละ ี่ยว
อง ับ ารดา นิน รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 103 อ 3

จานวน

10,000 บาท

นา : 52/67

วันที่พิมพ : 11/9/2563 09:56:53

รง ารรณรง ป้อง ัน ละ ไ ปัญ ายา พติดในชุมชน
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารรณรง ป้อง ัน ละ
ไ ปัญ ายา พติด ชน า ื่อประชา ัมพันธ ารรณรง
ป้อง ัน ละ ไ ปัญ ายา พติด าป้าย าวิทยา ร า
อา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณที่จา ปน ละ
ี่ยว อง ับ ารดา นิน รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา า
รวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นที่ มท
0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2560
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0810.6/ว1463 ลงวันที่ 18 พฤษภา ม 2561
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2561
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0810.6/ว3188
ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.3/ว1331
ลงวันที่ 1 พฤษภา ม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นาที่ 105
อที่ 8

จานวน

10,000 บาท

นา : 53/67

วันที่พิมพ : 11/9/2563 09:56:53

รง าร ง ริม ละ ับ ลื่อนตลาดประชารัฐตาบล นน ดง

จานวน

10,000 บาท

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร ง ริม ละ ับ
ลื่อนตลาดประชารัฐตาบล นน ดง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาด ละ วาม ปน
ระ บียบ รียบรอย องบาน มือง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว629 ลงวันที่ 7 มีนา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว1570 ลงวันที่ 17 มษายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว1320 ลงวันที่ 30 มษายน 2563
- ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นาที่ 105 อที่ 9
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร ง ัน ีฬาทองถิ่น ัมพันธระดับอา ภอ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัด งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา
ทองถิ่น ัมพันธระดับอา ภอ พื่อ ราง วามปรองดอง ชน า
อา าร า รื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึง าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว อง ปนไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 112 อ 7

นา : 54/67

วันที่พิมพ : 11/9/2563 09:56:53

รง ารจัด าร ง ัน ีฬา ยาวชน ละประชาชนตานยา พติด
ตาบล นน ดง

จานวน

20,000 บาท

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารจัด าร ง ัน ีฬา
ยาวชนประชาชนตานยา พติด ชน า ชา รื่อง ียง าจัด
ถานที่ าอา าร า รื่องดื่ม า รรม ารตัด ิน าถวย
รางวัล ฯลฯ รวมถึง าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว อง ปนไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 112 อ 6
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร ืบ านประ พณี ง รานต รือวันผ งอายุ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร ืบ านประ พณี
ง รานต รือวันผ งอายุ ชน าอา าร าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม าป้าย ละ าใชจายอื่นที่จา ปน ละ ี่ยว อง ับ าร
ดา นิน รง าร ปนไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าร บิ จาย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ
าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละ ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565) นา 110 อ 1

พ์ : 27/8/2563
09:17:33
27/8/2563
09:17:33
วัวันนทีที่พวั่พิมนิมพทีพ์่พ: :ิม11/9/2563
09:56:53

รง าร ลอ ทียน ละถวาย ทียนจานาพรรษา

นา : 55/67

จานวน

20,000 บาท

งานประ พณีบวง รวงอนุ าวรีย จาพอพระยา ล ประจาอา ภอบาน จานวน
วา ละงานบุญลอม าวใ ญไ มมัด มี่ องดีบาน วา

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร ลอ ทียน ละถวาย
ทียนจานาพรรษา ชน าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
ป้าย รง าร าวั ดุอุป รณ ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ับ
ารดา นิน รง าร ปนไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา
ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละ ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
) ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 นา 110 อ 3

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดงานประ พณีบวง รวงอนุ าวรีย
จาพอพระยา ลประจาอา ภอบาน วา ละงานบุญลอม าวใ ญ
ไ มมัด มี่ องดีบาน วา ชน าอา าร าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม าป้าย รง าร าวั ดุอุป รณ ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว
อง ับ ารดา นิน รง าร ปนไปตาม ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด าร
ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละ ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565) ไ รั้งที่ 1/2563 นา 111 อ 5

นา : 56/67

วันวัทีน่พที่พิมพิมพ์: 11/9/2563
: 27/8/256309:56:53
09:17:33

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

3,570,000 บาท

รวม

3,570,000 บาท

รวม

3,570,000 บาท

จานวน

143,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

า อ ราง ิ่ง าธารณป ภ
รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ละรางระบายน้า
อน รีต ริม ล็ พรอมฝาปด ายบานนางวา นา ป้อง ันธ ถึง
บานนาง วย ชมชอย มที่ 9 บานทรัพย จริญ
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต
ริม ล็ ละรางระบายน้า อน รีต
ริม ล็ พรอมฝาปด ายบานนางวา นา ป้อง ันธ ถึงบานนาง
วย ชมชอย มที่ 9 บานทรัพย จริญ รายละ อียดดังนี้
1.ถนน อน รีต ริม ล็ นาด วาง 3.00 มตร ยาว 44.00
มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่ อ รางไมนอย วา 132.00
ตาราง มตร
2.รางระบายน้าพรอมฝาปด นาด วาง 0.30 มตร ยาว 44.00
มตร ลึ 0.30 มตร นา 0.10 มตร พรอมติดป้าย รง าร
จานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามประมาณ ารรา า อบต. นน
ดง) ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
ปลง ฉบับที่ 2 นาที่ 60 อที่ 39
รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายจา รง ีชุมชน ถึง
ถนนชลประทานชีบน มที่ 1 บาน นน ดง
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต
ริม ล็ ายจา รง ีชุมชน ถึงถนนชลประทานชีบน มที่ 1
บาน นน ดง นาด วาง 5.00 มตร ยาว 140.00
มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่ อน รีตไมนอย วา 700.00
ตาราง มตร ลงล รังไ ลทาง างละ 0.10 มตร พรอมติดป้าย
รง ารจานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามประมาณ ารรา าอบต
. นน ดง) ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
) ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 นาที่ 49 อที่ 4

: 27/8/256309:56:53
09:17:33
วันวัทีน่พทีิม่พพิมพ์: 11/9/2563

รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายจา าม ย าวง ถึง จานวน
ถนน อน รีต ดิม มที่ 7 บานซับชอง มว
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต
ริม ล็ ายจา าม ย าวง ถึงถนน อน รีต ดิม มที่ 7
บานซับชอง มว นาด วาง 5.00 มตร ยาว 140.00
มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่ อน รีตไมนอย วา 700.00
ตาราง มตร ลงล รังไ ลทาง างละ 0.10 มตร พรอมติดป้าย
รง ารจานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามประมาณ ารรา า อบต
. นน ดง) ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
) ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 นาที่ 57 อที่ 28
รง าร อ รางรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ พรอมฝาปด าย จานวน
บานนางศรัญญา ซลี้ ถึง บานนางฉวี บุญ ต็ม มที่ 6 บาน นองบอ
พื่อจาย ปน า อ รางรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ พรอมฝา
ปด ายบานนางศรัญญา ซลี้ ถึงบานนางฉวี บุญ ต็ม ม
ที่ 6 บาน นองบอ นาด
วาง 0.30 มตร ยาว 92.00 มตร ลึ 0.30 มตร นา 0.10 ม
ตร พรอมติดป้าย รง ารจานวน 1 ป้าย รายละ อียดตาม
ประมาณ ารรา า อบต. นน ดง) ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 นาที่ 70 อที่ 69
รง าร อ รางรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ พรอมฝาปด าย จานวน
บานนาง นลิตร นนทวิวาทษ ถึง บาน มทัศ ชัยทน มที่ 8 บาน
นอง มง นือ
พื่อจาย ปน า อ รางรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ พรอมฝา
ปด ายบานนาง นลิตร นนทวิวาทษ ถึงบาน มทัศ ชัยทน ม
ที่ 8 บาน นอง มง นือ นาด
วาง 0.30 มตร ยาว 309.00 มตร ลึ 0.30 มตร นา 0.10 ม
ตร พรอมติดป้ายจานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามประมาณ าร
รา า อบต. นน ดง) ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565) ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 นาที่ 73 อที่ 76

นา : 57/67

355,000 บาท

149,000 บาท

474,000 บาท

: 27/8/2563
09:17:33
วันทีวั่พนิมทีพ่พิม: พ์11/9/2563
09:56:53

รง าร อ รางรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ พรอมฝาปด าย จานวน
บานนายธวัช มัตชัย ถึงบานนาย ุนทร ชา ุทธศรี มที่ 6 บาน
นองบอ
พื่อจาย ปน า อ รางรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ พรอมฝา
ปด ายบานนายธวัช มัตชัย ถึง บานนาย ุนทร ชา ุทธศรี ม
ที่ 6 บาน นองบอ นาด
วาง 0.30 มตร ยาว 143.00 มตร ลึ 0.30 มตร นา 0.10 ม
ตร พรอมติดป้าย รง ารจานวน 1 ป้าย รายละ อียดตาม
ประมาณ ารรา า อบต. นน ดง) ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 นาที่ 70 อที่ 68
รง าร อ รางรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ พรอมฝาปด าย จานวน
บานนาย ม มาย ประภาวงษ ถึง บานนายตา จันทรพรม มที่ 5
บาน นอง วง
พื่อจาย ปน า อ รางรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ พรอมฝา
ปด ายบานนาย ม มาย ประภาวงษ ถึงบานนายตา จันทร
พรม มที่ 5 บาน นอง วง นาด
วาง 0.30 มตร ยาว 236.00 มตร ลึ 0.30 มตร นา 0.10 ม
ตร พรอมติดป้าย รง ารจานวน 1 ป้าย รายละ อียดตาม
ประมาณ ารรา า อบต. นน ดง) ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 นาที่ 68 อที่ 63
รง าร อ รางรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ พรอมฝาปด าย จานวน
บานนาย ุตา ถึง บานนายประพันธ บุญทา มที่ 2 บาน นน ดง
พื่อจาย ปน า อ รางรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ พรอมฝา
ปด ายบานนาย ุตา ถึงบานนายประพันธ บุญทา มที่ 2 บาน
นน ดง นาด
วาง 0.30 มตร ยาว 208.00 มตร ลึ 0.30 มตร นา 0.10 ม
ตร พรอมติดป้าย รง าร จานวน 1 ป้าย รายละ อียดตาม
ประมาณ ารรา า อบต. นน ดง) ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 นาที่ 65 อที่ 53

นา : 58/67

226,000 บาท

368,000 บาท

322,000 บาท

นา : 59/67

วันทีวั่พนวัิมทีนพ่พที่พิม: พ์ิม11/9/2563
09:56:53
พ์: 27/8/2563
: 27/8/2563
09:17:33
09:17:33

รง าร ยายถนน อน รีต ริม ล็ ละปรับปรุงรางระบายน้า
อน รีต ริม ล็ ายบานนายไพฑรฒ นันทะพล ถึง าม ย
ศาลาประชา ม มที่ 9 บานทรัพย จริญ

จานวน

100,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

พื่อจาย ปน า ยายถนน อน รีต
ริม ล็ ละปรับปรุงรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ ายบาน
นายไพฑรย นันทะพล ถึง าม ย ศาลาประชา ม มที่ 9 บาน
ทรัพย จริญ นาด วาง ฉลี่ย 0.25-0.50 มตร ยาว 340.00
มตร นา 0.15 มตร พรอมติดป้าย รง ารจานวน 1
ป้าย รายละ อียดตามประมาณ ารรา า อบต. นน ดง) ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2
นาที่ 61 อที่ 42
าบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
รง ารปรับปรุงซอม ซมถนนล รัง ายบานนาย วิน ถึง
งั้ มที่ 4 บาน จริญผล

ปลา

พื่อจาย ปน าปรับปรุงซอม ซมถนนล รัง ายบานนาย วิน ถึง
ปลา ั้ง มที่ 4 บาน จริญผล นาด
วาง 3.00 มตร ยาว 900.00 มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร รือ
ปริมาตรล รังไมนอย วา 270.00 ล บาศ มตร รายละ อียด
ตามประมาณ ารรา า อบต. นน ดง) ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 นาที่ 95 อที่ 17

นา : 60/67

วันวัทีน่พทีิม่พพิมพ์: 11/9/2563
: 27/8/256309:56:53
09:17:33

รง ารปรับปรุงซอม ซมถนนล รัง ายมลนิธิชัยพัฒนา ถึง
ประด ถึง ผั วาน มที่ 3 บาน นน า ลา

จานวน

427,000 บาท

รง ารปรับปรุงซอม ซมถนนล รัง พื่อ าร ษตร ายบาน นอง จานวน
วง มที่ 5 บาน นอง วง

149,000 บาท

พื่อจาย ปน าปรับปรุงซอม ซมถนนล รัง ายมลนิธิชัยพัฒนา
ถึง ประด ถึง ผั วาน มที่ 3 บาน นน า ลา จานวน 2
ชวง รายละ อียดดังนี้
ชวงที่ 1) 1. ถมดินถนน นาด วาง 4.50 มตร ยาว 900
มตร นา ฉลี่ย 0.50 มตร รือปริมาตรดินไมนอย
วา 2,025.00 ล บาศ มตร
2. ลงล รังถนน วาง 4.50 มตร ยาว 900
มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร รือปริมาตรล รังไมนอย
วา 405.00 ล บาศ มตร
ชวงที่ 2) 1. ถมดิน วาง 6.00 มตร ยาว 1,670 มตร นา
ฉลี่ย 0.50 มตร รือปริมาตรดินไมนอย วา 2,724 ล บาศ
มตร
2. ลงล รังถนน วาง 6.00 ม. ยาว 1,670
มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร รือปริมาตรล รังไมนอย วา 1,002
ล บาศ มตร ละติดป้าย รง ารจานวน 1 ป้าย รายละ อียด
ตามประมาณ ารรา า อบต. นน ดง) ปนไปตาม ผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 นาที่ 94 อที่ 15

พื่อจาย ปน าปรับปรุงซอม ซมถนนล รัง พื่อ าร ษตร าย
บาน นอง วง มที่ 5 บาน นอง วง ถึงซัม ฝ นาด
วาง 6.00 มตร ยาว 1,000 มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร รือ
ปริมาตรล รังไมนอย วา 600 ล บาศ มตร พรอมติดป้าย
รง ารจานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามประมาณ ารรา า อบต
. นน ดง) ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565) ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 นาที่ 96 อที่ 21

นา : 61/67

วัวันนทีที่พ่พิมิมพพ์: :11/9/2563
27/8/2563 09:56:53
09:17:33

รง ารปรับปรุงซอม ซมถนนล รัง าย รง รียนบาน นน า ลา
ถึง ลา วยปา าด มที่ 3 บาน นน า ลา

จานวน

พื่อจาย ปน าปรับปรุงซอม ซมถนนล รัง าย รง รียนบาน นน
า ลา ถึงลา วยปา าด มที่ 3 บาน นน า ลา นาด
วาง 5.00 มตร ยาว 1,000 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร ปริมาตร ล รังไมนอย วา 500.00 ล บาศ
มตร รายละ อียดตามประมาณ ารรา า อบต. นน ดง) ปนไป
ตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน ปลง ฉบับ
ที่ 2 นาที่ 93 อที่ 11
รง ารปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ายบานนาง จานวน
มจิตร ถึง บานนาย มน า วา มที่ 4 บาน จริญผล

81,000 บาท

128,000 บาท

พื่อจาย ปน าปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete าย
บานนาง มจิตร ถึงบานนาย มน า วา มที่ 4 บาน จริญ
ผล นาด
วาง 4.00 มตร ยาว 116.00 มตร นา 0.04 มตร พื้นที่ อ
รางไมนอย วา 507.80 พรอมตี นจราจร ตาราง มตร พรอม
ติดป้าย รง ารจานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามประมาณ าร
รา า อบต. นน ดง) ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565) ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2 นาที่ 53 อที่ 17
าออ บบ า วบ ุมงานที่จายใ อ ชน นิติบุ ล รือบุ ลภาย
นอ พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อ ราง
าออ บบ า วบ ุมงานที่จายใ
ภายนอ พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อ ราง

อ ชน นิติบุ ล รือบุ ล

พื่อจาย ปน าออ บบ ารับรอง บบ า วบ ุมงานที่จายใ
อ ชน นิติบุ ล รือบุ ลภายนอ พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อ
ราง ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565) นาที่ 81 อที่ 105

จานวน

250,000 บาท

นา : 62/67

วันที่พิมพ : 11/9/2563 09:56:53

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร ลอง วยน้าใ นไทยมี ุ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร ลอง วยน้าใ น
ไทยมี ุ ชน ิจ รรมอนุรั ษ ลงน้า าจัดวัชพืชใน ลงน้า า
ป้าย รง าร าอา าร าน้า ็ง น้าดื่ม าจาง รื่องจั ร ล า
วั ดุ ชื้อ พลิง า รับ รื่องจั ร ล ละ าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว ับ
ารดา นิน รง าร ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 ม รา ม 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470
ลงวันที่ 24 ร ฎา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว1425 ลงวันที่ 5 มษายน 2562
- ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 นา 7
อที่ 2

นา : 63/67

วันที่พิมพ : 11/9/2563 09:56:53

รง ารอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดลอม

จานวน

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารอนุรั ษทรัพยา ร
ธรรมชาติ ละ ิ่ง วดลอม ชน ิจ รรม ารปล ป่า รางฝายมี
ชีวิต อนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริฯ พื่อจาย
ปน า าวิทยา ร าอา าร าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุ
อุป รณ าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว ับ ารดา นิน รง าร ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 ม รา ม 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470
ลงวันที่ 24 ร ฎา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว1425 ลงวันที่ 5 มษายน 2562
- ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 115 อที่ 1
ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ าร ษตรซึ่ง ดย ภาพ มื่อใช ลวยอม
ิ้น ปลือง มดไป อง ปร ภาพ รือไม ง ภาพ อี ตอ
ไป ชน พันธุพืช พันธุ ัตว วั ดุ พาะชา อุป รณ าร ยาย
พันธุ ปุ๋ย ใบมีด ฯลฯ ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
วนทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ
ละ รุภัณฑตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

นา : 64/67

วันที่พิมพ : 11/9/2563 09:56:53

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

12,230,236 บาท

รวม

12,230,236 บาท

รวม

12,230,236 บาท

จานวน

133,188 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนประ ัน ัง มในอัตรารอยละ า อง
าจาง องพนั งานจาง ละพนั งานจางชั่ว ราวตาม ผนอัตรา
าลัง ปนไปตาม
1. พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533
2. พระราชบัญญัติ งินทด ทน ฉบับที่2) พ.ศ.2561
3. นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.
ดวนที่ ุดที่ มท.0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557
4. นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.
ดวนที่ ุดที่ มท.0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557
5. นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นดวนที่ ุดที่ มท0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
งิน มทบ องทุน งินทด ทน
จานวน

5,328 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน งินทด ทน ปนรายปในอัตรารอย
ละ0.2 อง าจาง ดยประมาณทั้งป องพนั งานจาง ละพนั งาน
จางชั่ว ราวตาม ผนอัตรา าลัง
ถือปฏิบัติตาม
1. พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533
2. พระราชบัญญัติ งินทด ทน ฉบับที่2) พ.ศ.2561
3. นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.
ดวนที่ ุดที่ มท.0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557
4. นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.
ดวนที่ ุดที่ มท.0809.5/ว81ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557
5. นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นดวนที่ ุดที่ มท0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
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บี้ยยังชีพผ งอายุ

จานวน

7,948,200 บาท

จานวน

3,571,200 บาท

พื่อจาย ปน บี้ยยังชีพใ ผ งอายุที่มีอายุ 60 ปบริบรณ ึ้น
ไป จานวน 1,023 น านวณตั้งจายไว 12 ดือน ปนไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ยยัง
ชีพผ งอายุ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2552 ไ พิ่ม
ติมถึง ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 ุมภาพันธ 2562
- ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นาที่ 113 อที่ 2

บี้ยยังชีพ นพิ าร
พื่อจาย ปน บี้ยยังชีพใ ผพิ ารที่มี ิทธิตาม ลั ณฑที่
า นดที่ได ดง วามจานง ดย อ ึ้นทะ บียน พื่อ อรับ งิน บี้ย
วามพิ ารไว ับอง รป รอง วนทองถิ่น ย รายละ อียดไว
ดังนี้
1. นพิ ารที่มีอายุ 18 ป ึ้นไป จานวน 367 น อัตรา นละ 800
บาท จานวน 12 ดือน
2. นพิ ารที่มีอายุนอย วา 18 ป จานวน 4 น อัตรา น
ละ 1,000 บาทจานวน 12 ดือน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ าร
จาย งิน บี้ย วามพิ ารใ นพิ าร ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 ไ พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ละที่ ไ พิ่ม ติม
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 ุมภาพันธ 2562
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6/ว 1994ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นาที่ 114
อที่ 3
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บี้ยยังชีพผป่วย อด

จานวน

30,000 บาท

จานวน

273,463 บาท

จานวน

85,000 บาท

พื่อจาย ปน บี้ยยังชีพใ ผป่วย อด นๆ ละ 500
บาท จานวน 12 ดือน ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21
ุมภาพันธ 2562 ละ ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 114 อที่ 4
ารองจาย
พื่อจาย ปน าใชจายใน รณีที่ไม ามารถ าด ารณไดลวง
นา ใน รณีจา ปนตอ าร ผชิญ ตุ าธารณภัยตลอดป รือ าร
บรร ทาปัญ า วาม ดือดรอน องประชาชน ปน วนรวม ทา
นั้น ชน ารป้อง ัน ละ ไ ปัญ าอุท ภัย น้าป่าไ ล
ลา ผนดินถลม ภัย ลง ภัย นาว วาตภัย อั ีภัย ไฟป่า ละ
มอ วัน ละ ร ติดตอถือปฏิบัติตาม ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ
นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ ไ พิ่ม
ติมถึง ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว อง

รายจายตาม อผ พัน
มทบทุน ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับทองถิ่น ป ช.)
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพตาบล นน
ดง ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบ
ประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ
.2561 ละ ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นาที่ 113 อ
ที่ 1
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งินชวยพิ ศษ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

153,857 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือพิ ศษ รณีพนั งาน วนตาบลผรับ
บานาญ ล จาง ละพนั งานจางถึง วามตาย ปนไปตาม
- ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัดชัยภมิ รื่อง
ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจาง ลงวันที่ 24
ตุลา ม 2545
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น
ปนรายจายที่อง รป รอง วนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น บท.)
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ อง าราช าร วน
ทองถิ่นในอัตรารอยละ 1 องประมาณ ารรายรับทุ ประ ภท
ประจาป ตามงบประมาณรายจายทั่วไป ย วนพันธบัตร งิน
งินที่มีผอุทิศใ / งินบริจา ละ งินอุด นุน) ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466
ลงวันที่ 29 ตุลา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305
ลงวันที่ 26 ร ฎา ม 2561

