าบิ า
ต/ า

ทุ

นตาบ นาไ ไผ
ั

ัดน

ีธ

า

-----------------------------------------------------------------

110/2
ต/ า

ทุ

พื้นที่
ป ะ า ทั้

- ถนนั

/ตาบ นาไ ไผ
ัดน

ีธ

า 80110
123.40 ตา า ิโ

ด

9,754 น

ชาย

4,786 คน

หญิง

4,968 คน

ต

ู ณ ันที่ 24 ัน า น 2562

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บลน ม ผ่
ภ ท่งสง จง วดนครศรีธรรมร ช

า ถล บปร มา
. . 2563
ทานปร ธาน ภา

ล มา ิ ภา

ารบริ าร วน าบลนาไมไผ

..
2563
1. ถาน าร ลั
1.1
. .2562
1.1.1

23

. .2562

35,710,526.60

1.1.2

14,919,085.14

1.1.3

6,951,304.51

1.1.4

0

1.1.5

9

1.2

0.00
41,290.00

0.00

2. ารบริ าร บปร มา ในปี บปร มา 2562
1

วันที่ 23 ิ า ม พ.ศ.2562

47,950,343.39
ษ

219,578.75
19,024.60
70,518.27
183,224.00
็

็

18,050.00
0.00

ษ

21,166,765.77
26,273,182.00

2
3

469,799.00
36,098,550.89

13,956,840.00
10,914,687.25
6,284,471.64
3,165,552.00
ื

0.00
1,777,000.00

4
5

469,798.00
1,407,100.00

6
7

4,351,400.00
0.00

คาแถลงงบประมาณ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2563
รบร ร วนต บลน ไมไผ
ภท
วดน รศรธรรมร
รายรับจริง ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ

ร

150,947.43

310,000.00

310,000.00

11,970.60

147,000.00

147,000.00

157,681.55

160,000.00

160,000.00

175,425.00

210,000.00

210,000.00

83,420.00

110,000.00

110,000.00

579,444.58

937,000.00

937,000.00

24,314,763.62

22,563,000.00

22,563,000.00

24,314,763.62

22,563,000.00

22,563,000.00

25,250,150.00

29,500,000.00

31,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25,250,150.00

29,500,000.00

31,000,000.00

รวม

50,144,358.20

53,000,000.00

54,500,000.00

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ นญ ต
มวดร ยได

ทรพย น

มวดร ยได

ธ รณูปโภ แล

รพ ณ ย

มวดร ยได บ็ด ตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษ ด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มวด น ด นนท่วไป

ิ

1

งบกลาง

14,678,214.00

16,992,150.00

17,197,000.00

งบบุคลากร

12,602,370.00

14,297,720.00

14,836,100.00

งบดา นินงาน

7,337,024.24

11,751,430.00

13,457,200.00

งบลงทุน

5,933,833.00

7,123,700.00

6,395,700.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

100,000.00

55,000.00

งบ งินอุดหนุน

3,032,992.68

2,735,000.00

2,559,000.00

43,584,433.92

53,000,000.00

54,500,000.00

43,584,433.92

53,000,000.00

54,500,000.00

ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลนาไม้ไผ่
อาเภอท่งสง จัง วัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลนาไม้ไผ่
อา ภอท่ง ง จัง วัดนครศรีธรรมราช
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

16,384,220

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

325,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

8,789,900

แผนงาน าธารณ ข

599,900

แผนงาน ังคม ง คราะ

120,000

แผนงาน ค ะและชมชน

8,536,480

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชมชน

390,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,073,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการ กษตร

583,600

แผนงานการพาณิชย

500,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

17,197,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

54,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลนาไม้ไผ่
อาเภอทุ่งสง จัง วัดนครศรีธรรมราช
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

8,895,780

2,179,840

11,075,620

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

3,262,320

0

3,262,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,633,460

2,179,840

7,813,300

3,976,200

850,000

4,826,200

356,200

115,000

471,200

2,705,000

660,000

3,365,000

ค่าวัสดุ

480,000

75,000

555,000

ค่าสาธารณูปโภค

435,000

0

435,000

416,400

41,000

457,400

ค่าครุภัณฑ์

416,400

41,000

457,400

งบรายจ่ายอื่น

25,000

0

25,000

รายจ่ายอื่น

25,000

0

25,000

13,313,380

3,070,840

16,384,220

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งบ
งบดา นินงาน

รวม

295,000

295,000

40,000

40,000

225,000

225,000

30,000

30,000

10,900

10,900

ค่าครุภัณฑ์

10,900

10,900

งบ งินอุดหนุน

20,000

20,000

เงินอุด นุน

20,000

20,000

325,900

325,900

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ งานระดับก่อนวัย รียนและ
ศึกษา
ประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

2,276,700

0

2,276,700

2,276,700

0

2,276,700

2,743,000

1,453,000

4,196,000

185,600

0

185,600

2,493,400

0

2,493,400

0

1,453,000

1,453,000

64,000

0

64,000

0

132,200

132,200

ค่าครุภัณฑ์

0

132,200

132,200

งบ งินอุดหนุน

0

2,185,000

2,185,000

เงินอุด นุน

0

2,185,000

2,185,000

5,019,700

3,770,200

8,789,900

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
สาธารณสุข

รวม

งบดา นินงาน

300,000

300,000

ค่าใช้สอย

260,000

260,000

40,000

40,000

19,900

19,900

ค่าครุภัณฑ์

19,900

19,900

งบ งินอุดหนุน

280,000

280,000

เงินอุด นุน

280,000

280,000

599,900

599,900

ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
สังคมสง คราะห์

รวม

งบดา นินงาน

120,000

120,000

ค่าใช้สอย

120,000

120,000

120,000

120,000

รวม

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,483,780

0

1,483,780

1,483,780

0

1,483,780

1,345,000

0

1,345,000

ค่าตอบแทน

195,000

0

195,000

ค่าใช้สอย

480,000

0

480,000

ค่าวัสดุ

660,000

0

660,000

10,000

0

10,000

60,000

5,611,700

5,671,700

60,000

0

60,000

0

5,611,700

5,611,700

งบรายจ่ายอื่น

30,000

0

30,000

รายจ่ายอื่น

30,000

0

30,000

งบ งินอุดหนุน

0

6,000

6,000

เงินอุด นุน

0

6,000

6,000

2,918,780

5,617,700

8,536,480

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
สร้างความ ข้มแข็งของ
ชุมชน

รวม

งบดา นินงาน

390,000

390,000

ค่าใช้สอย

390,000

390,000

390,000

390,000

รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

660,000

345,000

1,005,000

ค่าใช้สอย

560,000

345,000

905,000

ค่าวัสดุ

100,000

0

100,000

งบ งินอุดหนุน

0

68,000

68,000

เงินอุด นุน

0

68,000

68,000

660,000

413,000

1,073,000

รวม

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

งานส่ง สริมการ กษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนาและ
ป่าไม้

รวม

425,000

125,000

550,000

25,000

0

25,000

390,000

125,000

515,000

10,000

0

10,000

33,600

0

33,600

33,600

0

33,600

458,600

125,000

583,600

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ

งานกิจการประปา

รวม

งบดา นินงาน

430,000

430,000

ค่าใช้สอย

100,000

100,000

30,000

30,000

300,000

300,000

70,000

70,000

70,000

70,000

500,000

500,000

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

17,197,000

17,197,000

17,197,000

17,197,000

17,197,000

17,197,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 25 3
องคการบริหารส่วนตาบลนาไม้ไผ่
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารสวนตาบลนาไม้ไผ และโดยอนุมัติของนายอาเภอทุงสง
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจานวนรวมทังสิน 54,500,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 54,500,000
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

16,384,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

325,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

8,789,900

แผนงานสาธารณสุข

599,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

120,000

แผนงานเคหะและชุมชน

8,536,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

390,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,073,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

583,600

แผนงานการพาณิชย์

500,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

17,197,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

54,500,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลนาไม้ไผปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของ
องค์การบริหารสวนตาบล

0

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลนาไม้ไผมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายชัยพิภัทร รัตนบุรี)
ตาแหนง นายกองค์การบริหารสวนตาบลนาไม้ไผ
อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................
(นายจิรโรจน์ สาแดง)
ตาแหนง นายอาเภอทุงสง

นา : 1/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
อง ารบริ าร วนตาบลนาไมไผ
อา ภอ ทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

13,313,380 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,895,780 บาท

รวม

3,262,320 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- พื่อจาย ปน งิน ดือนใ นาย อง ารบริ าร วนตาบล ละรองนาย
อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 น
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0809.7/ว 2084
ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งิน ดือน ละ าตอบ ทนผูบริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจา
นุ บ ษา

นา : 2/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย
- พื่อจาย ปน าตอบ ทนประจาตา นงใ นาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ละรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 น
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0809.7/ว 2084
ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งิน ดือน ละ าตอบ ทนผูบริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจา
นุ บ ษา

จานวน

42,120 บาท

นา : 3/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
- พื่อจาย ปน าตอบ ทนพิ ศษใ นาย อง ารบริ าร วนตาบล ละรอง
นาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 น ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวย งิน ดือน งิน าตอบ ทนฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0809.7/ว 2084
ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งิน ดือน ละ าตอบ ทนผูบริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจา
นุ บ ษา

จานวน

42,120 บาท

นา : 4/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

งิน าตอบ ทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง ารบริ าร วน
ตาบล
- พื่อจาย ปน าตอบ ทนใ ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0809.7/ว 2084
ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งิน ดือน ละ าตอบ ทนผูบริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจา
นุ บ ษา

จานวน

86,400 บาท

นา : 5/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถิ่น

จานวน

2,577,600 บาท

รวม

5,633,460 บาท

จานวน

3,595,732 บาท

- พื่อจาย ปน าตอบ ทน องประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รอง
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล านุ ารนาย
อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร
วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0809.7/ว 2084
ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย งิน ดือน ละ าตอบ ทนผูบริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554 ในราช ิจจา
นุ บ ษา
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ตา นงตางๆ ัง ัด านั งาน
ปลัด ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ป ององ ารบริ าร วนตาบลพรอมทั้ง งินปรับ
ปรุง งิน ดือน
- ปนไปพระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535

นา : 6/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

16,500 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน วนตาบล ัง ัด านั งาน
ปลัด ชน า รองชีพชั่ว ราว ฯลฯ
- ปนไปพระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2) ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด ลั ณฑ ารใ าราช าร
รือพนั งาน วนทองถิ่นไดรับ งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวัน
ที่ 22 มษายน 2547 ละ นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 ุมภาพันธ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร
บิ จาย งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร า นดใ าราช าร าร
รือพนั งาน วนทองถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ไดรับ งิน ดือน าตอบ ทน ปนราย
ดือน ทา ับอัตรา งินประจาตา นง)
งินประจาตา นง
จานวน

252,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นง ละ าตอบ ทนพิ ศษ องพนั งาน วนตาบล
ที่ วรไดรับตามระ บียบ ฏ มาย า นด
- ปนไปพระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2) ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด ลั ณฑ ารใ าราช าร
รือพนั งาน วนทองถิ่นไดรับ งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวัน
ที่ 22 มษายน 2547 ละ นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 ุมภาพันธ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร
บิ จาย งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร า นดใ าราช าร าร
รือพนั งาน วนทองถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ไดรับ งิน ดือน าตอบ ทน ปนราย
ดือน ทา ับอัตรา งินประจาตา นง)
าตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

1,603,228 บาท

- พื่อจาย ปน าจางพนั งานจาง ตา นงตางๆ ัง ัด านั งานปลัด ตาม ผน
อัตรา าลัง 3 ป ององ ารบริ าร วนตาบล พรอมทั้ง งินปรับปรุง าตอบ
ทน
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535

นา : 7/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง ัง ดั านั งานปลัด ชน า
รองชีพชั่ว ราว ฯลฯ
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535

จานวน

166,000 บาท

นา : 8/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ปน าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อปท
. ได พนั งาน วนตาบล พนั งานจาง อง านั งานปลัด ละ รือบุ ล
อื่นตามที่ไดรับ าร ตงตั้ง พื่อปฏิบัติภาร ิจตามอานาจ นาที่ ละที่ไดรับมอบ
มาย ชน งินตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ งินตอบ ทน จา นาที่ใน าร ลือ
ตั้ง งินรางวัล ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น
ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาป พนั งาน วนทองถิ่นใ
ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร า นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งิน
รางวัลประจาป พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต
. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นด
งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาป
า รับพนั งาน วนทองถิ่น ลู จาง ละพนั งานจาง ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
5) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นดประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาป

รวม

3,976,200 บาท

รวม

356,200 บาท

จานวน

38,000 บาท

นา : 9/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

40,000 บาท

จานวน

218,200 บาท

- พื่อจาย ปน งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ พนั งาน วน
ตาบล ละพนั งานจาง อง านั งานปลัดที่ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารตาม
า ั่งที่ไดรับมอบ มายใ ปฏิบัติ ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบวาดวย ารนั้น
า นด
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบาน
- พื่อจาย ปน า ชาบานใ ับพนั งาน วนตาบล อง านั งานปลัด ซึ่งมี ิทธิ
บิ ไดตามระ บียบวาดวย ารนั้น า นด
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน า ชาบาน
อง าราช าร วนทองถิ่น

นา : 10/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วนตาบล อง านั งาน
ปลัด ละ อง ณะผูบริ าร ตามระ บียบวาดวย ารนั้น า นด
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2523 ละที่
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
องพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
องพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

จานวน

60,000 บาท

นา : 11/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

ค่าใช้สอย

รวม

2,705,000 บาท

จานวน

740,000 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 ชาทรัพย ิน (ย วน า ชา
บาน) าโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา ละ ผย
พร าวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) า
ธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน าใชจายใน ารดา นิน ดีตาม า
พิพา ษา าจาง มาบริ าร รือ าจาง มาบริ ารอื่นๆ ที่ าลั ษณะราย
จายประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ าติดตั้งโทรศัพท าติดตั้ง
รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปในลั ษณะ าใช อย ละ า
าธารณูปโภ

นา : 12/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย ปน ารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรอง ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น)
โดย ย ปน
(1) ารับรองใน ารตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ล พื่อจาย ปน าอา าร า
รื่องดื่ม าพิมพ อ าร าใชจาย ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรอง ณะบุ ล
รวมทั้ง าบริ าร ละ าใชจายอื่นซึ่งจา ปนตองจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ฯลฯ
จานวน 20,000 บาท
(2) า ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาทองถิ่น รือ ณะ รรม าร รือ ณะ
อนุ รรม าร พื่อจาย ปน าอา าร รื่องดื่มซึ่งจา ปนตองจาย ี่ยว ับ าร
รับรองประชุม ภา รือ ณะ รรม าร อนุ ณะ รรม ารที่ไดรับ าร ตงตั้ง
ตาม ฎ มาย รือตามระ บียบรวมถึงผู าประชุมอื่นๆ จานวน 20,000 บาท
(3)พิธี ปดอา ารตางๆ จานวน 5,000 บาท
(4) าใชจายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี จานวน 5,000 บาท
พื่อจาย ปน าใชจายในพิธีทางศา นา รัฐพิธี พระราชพิธี รือวัน า ัญ
ตาง องชาติ าจัดงาน ิจ รรมตาง ตามนโยบาย รือ า ั่ง อง
อา ภอ จัง วัด รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ระทรวง
ม าดไทย รัฐบาล รือตามภาร ิจอานาจ นาที่ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
ร ฎา ม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณ ละ าร บิ จาย งิน ารับรอง
รือ า ลี้ยงรับรอง ององ รป รอง วนทองถิ่น

จานวน

50,000 บาท

นา : 13/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร
- พื่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ าร
จอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน าร
ใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จา ปนใน าร ดินทางไปราช าร อง
ณะผูบริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วน
ตาบล ละพนั งานจาง รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติ
ใ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือ
ไปติดตอราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
าพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวงมาลา า รับพิธี าร
ตามวาระโอ า จา ปน
- พื่อจาย ปน าพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวงมาลา ฯลฯ
า รับพิธี าร ตามวาระโอ า จา ปน
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน าร ง ัน ีฬา ละ งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
พฤศจิ ายน 2530 รื่อง าร บิ จาย าดอ ไม พื่อมอบใ บุ ล
ตางๆ าพวงมาลา ละพานประดับพุมดอ ไม
3) นัง ือ ระทรวง าร ลัง ที่ 0514/36272 ลงวันที่ 11
ิง า ม 2530 รื่อง าร บิ จาย า

จานวน

360,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

นา : 14/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

โ รง าร อบต. ัญจรพบประชาชน อา ภอ จัง วัด ลื่อนที่

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารออ พบปะประชาชน รือ ง ริม ารมี วน
รวม องประชาชนใน ารพัฒนาตาบลนาไมไผ ารจัด นวย ลื่อนที่
บริ ารตางๆ ละภาร ิจอื่นๆ ฯลฯ ตามอานาจ นาที่
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 310 ลาดับที่ 2
โ รง ารงานรัฐพิธี

จานวน

150,000 บาท

จานวน

670,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดงออ ถึง วามจงรั ภั ดีตออง พระม า
ษัตริย ละ ม ด็จพระราชินี ารป ป้อง ถาบันพระม า ษัตริย ละพระ
บรมวงศศานุวงศ ละวัน า ัญตางๆ ฯลฯ ( 23 ตุลา ม, 12 ิง า ม, 5
ธันวา ม ฯลฯ)
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22
มษายน 2552
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 313 ลาดับที่ 18
โ รง ารจัด าร ลือ ตั้งนาย อง ารบริ าร วนตาบล ละ มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล
- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดทาโ รง าร ลือ ตั้ง ององ ารบริ าร
วนตาบลนาไมไผ ตามที่ ฎ มาย า นด อี ทั้งใ วามรวมมือใน าร
ประชา ัมพันธ ารณรง รือ ารใ อมูล าว าร ประชาชนใ ทราบ
ถึง ิทธิ ละ นาที่ ละ ารมี วนรวมทาง าร มืองใน าร ลือ ตั้ง ภาผู
ทนราษฎร ละ รือ มาชิ วุฒิ ภา โดยจาย ปน าใชจาย ี่ยว ับ ารจัด
ถานที่ าวั ดุ รื่อง ียน ละอุป รณ าถาย อ าร าพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ า นัง ือ าใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชา
อุป รณตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ อ าร า อง มนา ุณ า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายาน
พา นะ าป้ายโ รง าร าป้ายประชา ัมพันธ าตอบ ทน ณะ
รรม าร าใชจายอื่นที่จา ปน า รับ ารจัดทาโ รง าร
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537
ละ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 310 ลาดับที่ 3
โ รง ารจัดประชุมประชา ม ละจัดทา ผนพัฒนาทองถิ่น

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดทา ผนพัฒนา ารจัดทา ผนดา นินงาน
อง ารบริ าร วนตาบล ละดา นิน ารอื่นๆรวมถึง าร ับ ลื่อน ผน
ชุมชน บบบูรณา าร
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537
ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจัดทา ผนพัฒนา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจัดทา ผนพัฒนา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที่ 29 ม รา ม 2558 รื่อง นวทาง ละ ลั ณฑ ารจัดทา ผน ละ
ประ าน ผนพัฒนาทองถิ่น ององ รป รอง วนทองถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที่ 10 ตุลา ม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทา ละประ าน ผน
พัฒนาทองถิ่น ี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย ารจัดทา ผน ององ รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.3/ว 22938 ลงวันที่ 26
ธันวา ม 2559 รื่อง ตอบ อ ารือ ารปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ารจัดทา ผน ององ รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2559
8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว
1617 ลงวันที่ 16 ิง า ม 2560 รื่อง ผย พร อ ารประ ด็น ??า
ถาม- นวทางปฏิบัติใน ารจัดทา ผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป (พ.ศ. 25612564) ององ รป รอง วนทองถิ่น ชุดที่ 1
9) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวัน

นา : 15/96

นา : 16/96
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ที่ 3 พฤศจิ ายน 2560 รื่อง นวทาง ารดา นิน าร ผนพัฒนาทองถิ่น
ี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ององ รป รอง วนทองถิ่น
10) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลง
วันที่ 19 ม รา ม 2561 รื่อง นวทาง ารดา นิน าร ผนพัฒนาทอง
ถิ่น ี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ององ รป รอง วนทองถิ่น
11) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจัดทา ผนพัฒนา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)
โ รง ารจัด วทีประชา มรับฟัง วาม ิด ็น

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัด วทีประชา มรับฟัง วาม ิด ็น จัด
ิจ รรมอบรมประชุม ชี้ จงทา วาม าใจ พื่อ รางทัศน ติ ละจิต านึ
ที่ดีงามใน ารอยูรวม ันอยาง มานฉันทโดย นน ารมี วนรวม อง
ประชาชนในชุมชน ละ ิจ รรม ดงผลงานที่ผานมา รือภาร ิจอื่นใดที่
ี่ยว นื่อง
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 311 ลาดับที่ 5
โ รง ารจัดอบรม ารพัฒนาบุ ลา ร

จานวน

40,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน ารพัฒนาบุ ลา ร พิ่ม ติมศั ยภาพใน ารปฏิบัติ
นาที่ราช าร ผูบริ าร ผูชวยผูบริ าร ละ มาชิ อบต. พื่อบริ าร
ประชาชน าร ปน จาภาพจัดโ รง ารประชุม อบรม ัมนา รือโ รง าร
ที่มี ารบูรณา ารรวม ับ นวยงานอื่น ๆ ทั้งภา รัฐ ละภา อ ชน โดย
อง ารบริ าร วนตาบลนาไมไผ ปน นวย บิ จาย รือ นวยงานอื่น
ปน นวย บิ จายทั้งนี้ตามโ รง าร พิ่มประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติ
ราช าร พื่อบริ ารประชาชน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 312 ลาดับที่ 15
โ รง ารอบรมจริยธรรมพนั งาน พนั งานจาง

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง ารอบรมจริยธรรม พนั งาน
จาง ชน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าตอบ ทนวิทยา ร าวั ดุ
อุป รณ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 313 ลาดับที่ 19

นา : 17/96
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โ รง ารอบรมศึ ษาดูงานนอ ถานที่

จานวน

450,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจายโ รง าร ดินทางไปอบรม ละศึ ษาดูงานในภาร ิจ
ตามอานาจ นาที่ ตามโ รง าร า รับพนั งานพนั งานจาง ผู
บริ าร มาชิ อบต. ผูนาชุมชน ลุม ตรี ประชา ม รรม ารอง ร
ชุมชนตางๆ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537
ละ ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ ารบาน มือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 311 ลาดับที่ 7
โ รง ารอบรม ริม ราง ลั ธรรมาภิบาลที่ดี

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง าร ริม ราง ลั ธรรมาภิบาลที่
ดี ชน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าตอบ ทนวิทยา ร าวั ดุอุป รณ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 314 ลาดับที่ 21
โ รง ารอบรมใ วามรู ละ ง ริม ารป้อง ัน ารทุจริต
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารโ รง ารอบรมใ วามรู ละ ง ริม ารป้อง ัน
ารทุจริต ชน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าตอบ ทนวิทยา ร าวั ดุ
อุป รณ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 314 ลาดับที่ 22
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าบารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ปน าซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ปน ารจาง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ใ จายจา าใช
อย วน รณีที่อง รป รอง วนทองถิ่น ปนผูดา นิน ารซอม ซมบารุง
รั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจาง มา รงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใชใน ารบารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา าวั ดุ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ
ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
ิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปในลั ษณะ าใช อย ละ า
าธารณูปโภ

จานวน

50,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

480,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุตางๆ ที่จา ปนตองใชใน านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไมบรรทัด ยางลบ ลิป ุญ จ น้าดื่ม
า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ฯลฯ วั ดุอื่นๆ ที่จา ปนใน ารปฏิบัติ
งาน
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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 าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุที่จา ปน ชน ไมโ รโฟน าตั้ง
ไมโ รโฟน ายอา าศ รือ าอา าศ า รับวิทยุ จานรับ ัญญาณดาว
ทียม ดอ ลาโพง ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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

นา : 20/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

วั ดุงานบานงาน รัว

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุงานบานงาน รัว ชน น้ายาลางจาน ละ
อุป รณ น้ายาลาง องน้า ละอุป รณ ไม วาด พรม ช็ด ทา ผา ช็ด
มือ จาน ชอน ระติ น้า ็ง น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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 ง ชน บต ตอรี่ น้ามัน
บร ยางนอ ยางใน รวยจราจร ฯลฯ ที่ ี่ยว นื่อง จา รถ ูชีพ รถยนต วน
ลาง รถจั รยานยนต รถยนตบรรทุ น้า ละยานพา นะอื่นๆ องทาง
ราช าร
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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

นา : 21/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

200,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน บนซิน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน รื่อง จารบี
ุงตม ถาน ละอุป รณที่ ี่ยว นื่อง า รับ
ยานพา นะ อง อบต. ละ นับ นุน ใ ับ รื่องจั ร ล อง นวยงาน
อื่นๆ ที่ อบต. อรับ าร นับ นุน
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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 ดุโฆษณา ละ ผย พร
- พื่อจาย ปน าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ชน ระดาษ ียน
โป ตอร ติ อร ี พู ัน ปรง ผา าวดิบ าตั้ง ลอง รูป ี รือ าวดาที่ได
จา ารลาง อัด ยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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

นา : 22/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

90,000 บาท

รวม

435,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผา มึ ละตลับ มึ ี- าว
ดา ผนซีดีบันทึ อมูล าย บิล มนบอรด โปร รม อมพิว ตอร รือ
ซอฟต วรที่มีรา า นวย นึ่งไม ิน 20,000 บาท ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
- พื่อจาย ปน าไฟฟ้าที่ อบต.จา ปนตองจาย ชน าไฟฟ้า านั งาน าไฟฟ้า
องศูนย ICT ประจาตาบล ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
าน้าประปา าน้าบาดาล
- พื่อจาย ปน าน้าประปาที่ อบต.จา ปนตองจาย รวมถึง าใช
จาย อื่นๆ ชน ติดตั้งมิ ตอรน้า ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น

นา : 23/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

าบริ ารโทรศัพท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าโทรศัพทที่ใชใน ารติดตอราช าร าโทรศัพท ลื่อนที่ ตาม
อัตราที่ระ บียบ ฏ มาย า นด ละ าใชจายใน าร ชื่อมตอระบบ อิน ตอร
น็ต วาม ร็ว ูง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น

าบริ ารไปรษณีย
- พื่อจาย ปน าไปรษณีย าโทร ล าธนาณัติ าซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร ละอุป รณที่ ี่ยว นื่อง
- ปนไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น

าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม
- พื่อจาย ปน าใชจาย ี่ยว ับ า าร ียนปรับปรุง อมูล ารดู ลระบบ าร
พัฒนา ว็บประจา านั งานตลอดถึง าธรรม นียม าร ชาใชพื้นที่ ารใ
บริ าร ตลอดถึง าธรรม นียม าร ชาใชพื้นที่ ารใ บริ ารอิน ตอร น็ตฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น

นา : 24/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

งบลงทุน

รวม

416,400 บาท

รวม

416,400 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ าอี้ทางาน ( ัว นา วน
ราช าร) จานวน 1 ตัว พรอมรายละ อียดอื่นตามที่ อบต. า นด ตั้งตาม
รา าทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ
รื่องถาย อ าร ระบบดิจิตอล ( าว-ดา)
จานวน

120,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
ลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 1
รื่อง โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. วามละ อียด 24 ลานพิ ซล ึ้นไป
2. ปน ลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล บบ DSLR
3. วามละ อียดที่ า นด ปน วามละ อียดที่ ซ็น ซอรภาพ (Image Sensor)
4. มีระบบ ฟลชในตัว
5. ามารถถอด ปลี่ยน ื่อบันทึ อมูลไดอยาง ะดว มื่อ อมูล ต็ม รือ มื่อ
ตอง าร ปลี่ยน
6. ามารถโอนถาย อมูลจา ลองไปยัง รื่อง อมพิว ตอรได
7. มี ระ ป๋าบรรจุ ลอง
พรอมรายละ อียดอื่นตามที่ อบต. า นด ตั้งตามรา าทองตลาด
าอี้ทางานพนั งาน

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องถาย อ าร ระบบดิจิตอล ( าว – ดา) วาม
ร็ว 30 ผนตอนาที จานวน 1 รื่อง โดยมีรายละ อียดดังนี้
1. นาดที่ า นด ปน นาด วาม ร็ว ั้นต่า
2. ปนระบบมัลติฟัง ชั่น
3. ปนระบบ ระดาษธรรมดา ชนิด มึ ผง ยอ – ยายได
พรอมรายละ อียดอื่นตามที่ อบต. า นด ตั้งตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ
ตู ็บ อ าร
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อตู ็บ อ าร บบบาน ลื่อน ระจ นาดไมนอย วา 4
ฟุต จานวน 1 ตู โดยใชรา าตามทองตลาด

จานวน

4,500 บาท

นา : 25/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

ตู ล็ ็บ อ าร (มาตรฐาน มอ .)

จานวน

5,500 บาท

จานวน

7,500 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อโตะทางาน ( ัว นา วน
ราช าร) จานวน 1 ตัว พรอมรายละ อียดอื่นตามที่ อบต. า นด ตั้งตาม
รา าทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ
โตะ มูบูชา
จานวน

25,500 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อตู ล็ ็บ อ าร (มาตรฐาน มอ .) บบ 2
บาน จานวน 1 ใบ โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
พรอมรายละ อียดอื่นตามที่ อบต. า นด ตั้งตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ
โตะทางานพนั งาน

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อโตะ มูบูชา จานวน 3 ชุด โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. ทาดวยไม ั
2. มีโตะ มูบูชา 9 ตัว วาม วางตัวละ 9 นิ้ว
3. มีฐานรองโตะ มู
พรอมรายละ อียดอื่นตามที่ อบต. า นด ตั้งตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ
รุภัณฑ อมพิว ตอร

นา : 26/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบที่ 1
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบที่ 1
(จอภาพ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จานวน 1 รื่อง โดยมีราย
ละ อียดดังนี้
1. มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั (4 core) โดย
มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 2.8 GHz ละมี ท โนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช วาม ามารถใน ารประมวลผล
ูง จานวน 1 นวย
2. นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา บบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมนอย วา 8 MB
3. มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ โดย ุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้
- ปน ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา วงจร ลั ที่มี นวย วามจา นาดไม
นอย วา 2 GB รือ
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวยประมวลผล
ลาง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช นวย วามจา ลั ใน
าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB รือ
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช นวย วาม
จา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB
4. มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดีวา มี นาดไมนอย
วา 4 GB
5. มี นวยจัด ็บ อมูล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วามจุไมนอย
วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมนอย วา 120 GB
จานวน 1 นวย
6. มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
7. มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
8. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ
USB.2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3 ชอง
9. มี ป้นพิมพ ละ มา
10. มีจอ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
ตั้งตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ
ดือน มีนา ม 2562

จานวน

22,000 บาท

นา : 27/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

รื่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA

จานวน

2,400 บาท

จานวน

190,000 บาท

รวม

25,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

3,070,840 บาท

รวม

2,179,840 บาท

รวม

2,179,840 บาท

จานวน

1,760,400 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA จานวน 1
รื่อง โดยมีรายละ อียดดังนี้
1. มี าลังไฟดานนอ ไมนอย วา 800 VA (480 Watts
2. ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที ตั้งตาม ณฑรา า ลาง
ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือน มีนา ม 2562
าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
1. าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
- พื่อจาย ปน าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ ชน รถยนตบรรทุ น้า รถ
ยนต วน ลาง ฯลฯ (รายจาย พื่อซอม ซมบารุงรั ษาโ รง ราง อง รุภัณฑ
นาดใ ญซึ่งไมรวมถึง าซอมบารุงตามป ติ รือ าซอม ลาง)
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
าจางที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช
พื่อ ารจัด า รือปรับปรุง รุภัณฑที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง พื่อ ปน า
จางบริ ารใน ารจัดทารายงานผล ารประ มิน วามพึงพอใจ องผูรับ
บริ ารที่มีตอ ารใ บริ าร ององ ารบริ าร วนตาบล
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ตา นงตางๆ ัง ัด อง ลัง ตาม
ผนอัตรา าลัง 3 ป ององ ารบริ าร วนตาบล พรอมทั้ง งินปรับปรุง งิน
ดือน
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535

นา : 28/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

24,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประจาตา นง ละ าตอบ ทนพิ ศษ องพนั งาน วนตาบล
ที่ วรไดรับตามระ บียบ ฏ มาย า นด
- ปนไปพระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2) ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด ลั ณฑ ารใ าราช าร
รือพนั งาน วนทองถิ่นไดรับ งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวัน
ที่ 22 มษายน 2547 ละ นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 ุมภาพันธ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร
บิ จาย งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร า นดใ าราช าร าร
รือพนั งาน วนทองถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ไดรับ งิน ดือน าตอบ ทน ปนราย
ดือน ทา ับอัตรา งินประจาตา นง)
าตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

319,440 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน วนตาบล ัง ัด อง ลัง ชน า
รองชีพชั่ว ราว ฯลฯ
- ปนไปพระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2) ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด ลั ณฑ ารใ าราช าร
รือพนั งาน วนทองถิ่นไดรับ งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวัน
ที่ 22 มษายน 2547 ละ นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 ุมภาพันธ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร
บิ จาย งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร า นดใ าราช าร าร
รือพนั งาน วนทองถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ไดรับ งิน ดือน าตอบ ทน ปนราย
ดือน ทา ับอัตรา งินประจาตา นง)
งินประจาตา นง

- พื่อจาย ปน าจางพนั งานจาง ตา นงตางๆ ัง ัด อง ลัง ตาม ผนอัตรา
าลัง 3 ป ององ ารบริ าร วนตาบล พรอมทั้ง งินปรับปรุง าตอบ ทน
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535

นา : 29/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง ัง ดั อง ลัง ชน า รองชีพ
ชั่ว ราว ฯลฯ
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535

จานวน

34,000 บาท

นา : 30/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ปน าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อปท
. ได พนั งาน วนตาบล พนั งานจาง อง อง ลัง ละ รือบุ ลอื่นตามที่
ไดรับ าร ตงตั้ง พื่อปฏิบัติภาร ิจตามอานาจ นาที่ ละที่ไดรับมอบ
มาย ชน งินตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ งินตอบ ทน จา นาที่ใน าร ลือ
ตั้ง งินรางวัล ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น
ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาป พนั งาน วนทองถิ่นใ
ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร า นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งิน
รางวัลประจาป พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต
. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นด
งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาป
า รับพนั งาน วนทองถิ่น ลู จาง ละพนั งานจาง ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
5) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นดประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาป

รวม

850,000 บาท

รวม

115,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

นา : 31/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

- พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ พนั งาน วน
ตาบล ละพนั งานจางที่ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ตาม า ั่งที่ไดรับมอบ
มายใ ปฏิบัติ ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบวาดวย ารนั้น า นด
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบาน
- พื่อจาย ปน า ชาบานใ ับพนั งาน วนตาบล อง วน าร ลัง ซึ่งมี ิทธิ
บิ ไดตามระ บียบวาดวย ารนั้น า นด
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน า ชาบาน
อง าราช าร วนทองถิ่น

นา : 32/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

ค่าใช้สอย

รวม

660,000 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 าซั
ฟอ า าจัด ิ่งปฏิ ูล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย วน า ชา
บาน) าโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา ละ ผย
พร าวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) า
ธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน าใชจายใน ารดา นิน ดีตาม า
พิพา ษา าจาง มาบริ าร รือ าจาง มาบริ ารอื่นๆ ที่ าลั ษณะราย
จายประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ าติดตั้งโทรศัพท าติดตั้ง
รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปในลั ษณะ าใช อย ละ า
าธารณูปโภ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
1. าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร

จานวน

100,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง ารจัดทา ละปรับปรุง ผนที่ภาษี
ละทะ บียนทรัพย ิน โดยจาย ปน าใชจาย ี่ยว ับ า ัดลอ อมูล
ที่ดิน า นระวาง าถาย อ าร าวั ดุ านั งาน าจางลู จาง ละ า
ใชจายอื่นๆ ที่จา ปนใน ารจัดทา ผนที่ภาษี
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว462 ลง
วันที่ 29 ุมภาพันธ 2551 ( ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น)
2. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 ม รา ม 2555
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 311 ลาดับที่ 9
3. โ รง ารจัดทาป้ายประชา ัมพันธ ารจัด ็บภาษี
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จา ปนใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน
วนตาบล ละพนั งานจาง รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับอนุญาต รือ
อนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดู
งาน รือไปติดตอราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2. โ รง ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน

- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง ารจัดทาป้ายประชา ัมพันธ ารจัด
็บภาษี โดยจาย ปน าใชจาย ี่ยว ับ ารจัดทาป้ายประชา ัมพันธ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 312 ลาดับที่ 10
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าบารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ปน าซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ปน ารจาง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ใ จายจา าใช
อย วน รณีที่อง รป รอง วนทองถิ่น ปนผูดา นิน ารซอม ซมบารุง
รั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจาง มา รงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใชใน ารบารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา าวั ดุ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ
ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
ิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปในลั ษณะ าใช อย ละ า
าธารณูปโภ

จานวน

20,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

75,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปน าวั ดุตางๆ ที่จา ปนตองใชใน านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไมบรรทัด ยางลบ ลิป ฯลฯ วั ดุ
อื่นๆที่จา ปนใน ารปฏิบัติงาน
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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 าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน บนซิน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน รื่อง จารบี
ุงตม ถาน ละอุป รณที่ ี่ยว นื่อง า รับ
ยานพา นะ อง อบต. ละ นับ นุน ใ ับ รื่องจั ร ล อง นวยงาน
อื่นๆ ที่ อบต. อรับ าร นับ นุน
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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
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วั ดุ อมพิว ตอร
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผา มึ ละตลับ มึ ี- าว
ดา ผนซีดีบันทึ อมูล าย บิล มนบอรด ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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

จานวน

30,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

41,000 บาท

รวม

41,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รุภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอรโนตบุ า รับงานจัดทา ผนที่ภาษี จานวน 1 รื่อง
- พื่อจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโนตบุ า รับงานจัดทา ผนที่ภาษี จานวน 1
รื่อง งบประมาณ 30,000.ุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 น ลั (6 core) จานวน 1
นวย โดยมี ุณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1. ใน รณีที่มี นวย วามจา บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน นาดไมนอย วา 4 MB ตองมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม
นอย วา 2.2 GHz ละมี นวยประมวลผลดาน
ราฟ (Graphics Processing Unit) ไมนอย วา 10 น รือ
2. ใน รณีที่มี นวย วามจา บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน นาดไมนอย วา 6 MB ตองมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม
นอย วา 1.6 GHz ละมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช
วาม ามารถใน ารประมวลผล ูง
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช นวย วาม
จา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB
-มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไมนอย วา 8 GB
-มี นวยจัด ็บ อมูล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไมนอย วา 1 TB
รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมนอย วา 120 GB จานวน 1
นวย
-มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมนอย วา 1,366 x 768 Pixel ละมี นาด
ไมนอย วา 12 นิ้ว
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จานวนไมนอย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
-ตั้งตามรา าทองตลาด
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ตู ็บ อ าร (มาตรฐาน มอ .)

จานวน

11,000 บาท

รวม

325,900 บาท

รวม

295,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อตู ล็ ็บ อ าร (มาตรฐาน มอ .) บบ 2
บาน จานวน 2 ใบ โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
พรอมรายละ อียดอื่นตามที่ อบต. า นด ตั้งตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน าป่วย ารใ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.) รือ
าใชจายในลั ษณะ ดียว ัน ับ าตอบ ทน รือ าป่วย ารใ ับผูปฏิบัติ
ราช ารอัน ปนประโยชน อง ารบริ าร วนตาบล
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระ บียบ ณะ รรม ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย งชาติ วาดวย า
ใชจาย องอา มั รใน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจายใ อา า มั ร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2560
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
ธันวา ม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจาย
ใ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
ุมภาพันธ 2560 รื่อง ลั ณฑวิธี ารปฏิบัติ า รับอง รป รอง วน
ทองถิ่นใน ารชวย ลืออง รป รอง วนทองถิ่นอื่น ละจัง วัดที่ประ บ
าธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550
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ค่าใช้สอย

รวม

225,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อ ปน าใชจายใน ารฝึ อบรม าอุป รณ าวิทยา ร ใน ารฝึ พื่อ พิ่ม
ศั ยภาพใ
มาชิ อปพร.ไดมีทั ษะใน ารปฏิบัติ นาที่ไดอยางถู วิธี ละ
ปลอดภัย ตลอดจน ิจ รรมอื่นๆ ที่ อบต.นาไมไผ า นด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 297 ลาดับที่ 13
2. โ รง ารอบรมทั ษะ ี่ยว ับ ารชวย ลือผูประ บภัย
จานวน

20,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน ารฝึ ทบทวน ละ าวั ดุ อุป รณ า รับใชใน าร
ฝึ พื่อใ มาชิ ูชีพ ูภัย ละ นนาชวย ลือผูประ บภัยมี วามรู ี่ยว
ับ ารใช รื่องมือตางๆ ใน ารชวย ลือผูประ บภัยตางๆ ไดอยางรวด ร็ว
ละปลอดภัย ตลอดจน ิจ รรมอื่นๆ ที่ อบต.นาไมไผ า นด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 298 ลาดับที่ 16
3. โ รง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุชวง ทศ าลปใ ม ละ ง รานต

จานวน

80,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุชวง ทศ าลปใ ม ละ
ง รานตโดย ปน าใชจาย ี่ยว ับวั ดุอุป รณที่ใชใน ารตั้งจุด
บริ าร ตลอดจน าใชจายอื่นๆ ตาม ทศ าลตางๆ ละ ิจ รรมอื่นๆ ที่ อบต
. า นด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 297 ลาดับที่ 10
4. โ รง ารอบรม ลั ูตรอา า มั รป้อง ันไฟป่า
จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
1. โ รง ารอบรม อปพร.

- พื่อ ปน าใชจายใน ารอบรม พื่อ พิ่มทั ษะ วามรู ี่ยว ับ ารพรอมรับภัย
ธรรมชาติ (ไฟป่า) ไดอยางถู ตอง ละมีประ ิทธิผล พื่อใ ประชาชน ละผูนา
ชุมชนได าใจใน าร วบ ุมภัยป่าที่ ิด ึ้นในชุมชน ตลอดจน ิจ รรม
อื่นๆ ที่ อบต.นาไมไผ า นด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 298 ลาดับที่ 14
5.โ รง ารป้อง ัน ละบรร ทา วาม ดือดรอน องประชาชนที่ ิดจา าธารณ จานวน
ภัยตางๆ
- พื่อ ปน าใชจายใน ารจัด ิจ รรมป้อง ัน ละบรร ทา วาม ดือดรอน อง
ประชาชนที่ ิดจา าธารณภัยตางๆ ชน อุท ภัย วาตภัย ภัยจา อุบัติ ตุ
ทางถนน ละภัยอื่นๆ ตลอดจน ิจ รรมอื่นๆ ที่ อบต.นาไมไผ า นด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 297 ลาดับที่ 9

5,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ รื่อง ตง าย

รวม

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน าวั ดุ รื่อง ตง าย ชน รื่อง บบ ื้อ าง ง รื่อง มาย
ยศ ละ ัง ัด ถุง ทา รอง ทา ็ม ัด มว ผาผู อ ฯลฯ วั ดุอื่นๆ ที่จา ปน
ใน ารปฏิบัติงาน
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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 รื่องดับ พลิง
- พื่อจาย ปน าวั ดุ รื่องดับ พลิง ชน รื่องดับ พลิง าย งน้าดับ
พลิง ฯลฯ วั ดุอื่นๆ ที่จา ปนใน ารปฏิบัติงาน
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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
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งบลงทุน

รวม

10,900 บาท

รวม

10,900 บาท

จานวน

7,900 บาท

จานวน

3,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

โ รง ารบริ ารจัด ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ ร จานวน
ป รอง วนทองถิ่น

20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
ตู ล็ บบ 4 ลิ้นชั
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อตู ล็ บบ 4 ลิ้นชั จานวน 1 ใบ โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
1) มี ูลิ้นชั
2) ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
พรอมรายละ อียดอื่นตามที่ อบต. า นด ตั้งตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ
มอ ปลงไฟฟ้า
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ มอ ปลงไฟฟ้า นาดไมนอย วา 30
อมป จานวน 1 รื่อง
พรอมรายละ อียดอื่นตามที่ อบต. า นด ตั้งตามรา าทองตลาด

งินอุด นุน วนราช าร

- พื่อจาย ปน งินอุด นุนอง ารบริ าร วนตาบลนา ลวง น า รับ าร
ดา นินงานตาม นวทางจัด ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน
ององ รป รอง วนทองถิ่น
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 299 ลาดับที่ 19
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

5,019,700 บาท

รวม

2,276,700 บาท

รวม

2,276,700 บาท

จานวน

1,405,680 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ตา นงตางๆ ัง ัด อง ารศึ ษา
ศา นา ละวัฒนธรรม ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ป ององ ารบริ าร วนตาบล
พรอมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน
- ปนไปพระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประจาตา นง ละ าตอบ ทนพิ ศษ องพนั งาน วนตาบล
ที่ วรไดรับตามระ บียบ ฏ มาย า นด
- ปนไปพระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2) ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด ลั ณฑ ารใ าราช าร
รือพนั งาน วนทองถิ่นไดรับ งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวัน
ที่ 22 มษายน 2547 ละ นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 ุมภาพันธ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร
บิ จาย งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร า นดใ าราช าร าร
รือพนั งาน วนทองถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ไดรับ งิน ดือน าตอบ ทน ปนราย
ดือน ทา ับอัตรา งินประจาตา นง)
งินวิทยฐานะ
จานวน

84,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนวิทยฐานะ อง รู .ศ.1 .ศ 2 ละ ตา นง
อื่นๆ ตาม ผน รอบอัตรา าลัง 3 ป
- ปนไปพระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
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าตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

672,720 บาท

- พื่อจาย ปน าจางพนั งานจาง ตา นงตางๆ งั ัด อง ารศึ ษาศา นา
ละวัฒนธรรม ตาม ผนอัตรา าลัง 3 ป ององ ารบริ าร วนตาบล พรอม
ทั้ง งินปรับปรุง าตอบ ทน
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จานวน

72,300 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง ัง ดั อง ารศึ ษา ศา นา ละ
วัฒนธรรม ชน า รองชีพชั่ว ราว ฯลฯ
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น

รวม

2,743,000 บาท

รวม

185,600 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ณะ รรม าร รือบุ ลผูปฏิบัติราช ารอัน ปน
ประโยชน อปท.
ชน ณะ รรม าร อบ ัด ลือ ปนตน งินรางวัลประจาป( งิน พิ่ม
พิ ศษ) ใ พนั งาน วนตาบลตา นง
ผูอานวย อง ารศึ ษา(นั บริ าร ารศึ ษา), นั วิชา ารศึ ษา, รูผูดู ล
ด็ , รู .ศ.1, รู .ศ.2
ละตา นงอื่นๆ ตาม รอบอัตรา าลัง 3 ป
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย งิน ปน งิน าตอบ ทนปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ
พนั งาน วนตาบลตา นง ผูอานวย อง ารศึ ษา ,นั วิชา ารศึ ษา, จา
พนั งานธุร าร, รู, รู .ศ.1, รู .ศ.2, รูผูดู ล ด็ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ ฯลฯ
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า ชาบาน
พื่อจาย ปน า ชาบานใ
ศึ ษา
นั วิชา ารศึ ษา ฯลฯ

จานวน

96,000 บาท

จานวน

34,600 บาท

รวม

2,493,400 บาท

จานวน

350,000 บาท

พนั งาน วนตาบลตา นง ผูอานวย อง าร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ปน า ารศึ ษาบุตร า รับ าราช ารตา นงผูอานวย าร อง าร
ศึ ษา นั วิชา ารศึ ษา รูผูดู ล ด็ , รู ละพนั งาน วนทองถิ่น
ค่าใช้สอย
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 ชาทรัพย ิน (ย วน า
ชาบาน) าโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา
ละ ผย พร าวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตางๆ) าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน าใชจายใน ารดา นิน
ดีตาม าพิพา ษา าจาง มาบริ าร รือ าจาง มาบริ ารอื่นๆ ที่ า
ลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ าติดตั้ง
โทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537
ละ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง
วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายใน ารประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปในลั ษณะ าใช อย ละ า
าธารณูปโภ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
01. าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร

จานวน

100,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จา ปนใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผู
บริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจาง รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไป
ราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอ
ราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
02. โ รง าร ง ริมพัฒนา ารศึ ษา นื่องในวัน ด็

งชาติ

- พื่อ ปน าใชจายใน ารจัด ิจ รรมวัน ด็ งชาติ ประจาป 2563 ชน า
ชา วที ตนท โตะ าอี้ รื่อง ียง า อง วัญรางวัล าอา าร า รื่อง
ดื่ม ละรายจายอื่นๆ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 257 ลาดับที่ 2
03. โ รง าร ง ริม ุณธรรม จริยธรรม า รับยุวชน รองรับ าร า ู
จานวน
ประชา มอา ซียน
- พื่อ ปน าใชจายใน ารจัดโ รง าร ชน าวั ดุอุป รณ าตอบ ทน
วิทยา ร า องที่ระลึ าอา าร ละ รื่องดื่ม ละรายจายอื่นๆ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 259 ลาดับที่ 14

50,000 บาท
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04.โ รง ารพัฒนาศั ยภาพบุ ลา ร

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายตามโ รง าร ชน ารถโดย ารประจาทาง าอา าร ละ
รื่องดื่ม าจัดทาป้ายไวนิล ละ าใชจายอื่น ๆ ฯลฯ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 258 ลาดับที่ 6
07. โ รง าร ยี่ยมบาน
จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน ารจัด ิจ รรมตามโ รง ารฯ ชน า อ าร
ประ มิน ฯลฯ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 265 ลาดับที่ 41
08.โ รง าร ง ริมพัฒนาทั ษะ นูนอย น ง

จานวน

50,000 บาท

- พื่อ ปน าร าใชจายใน ารจัดโ รง าร ชน า ชา ตนท โตะ วที รื่อง
ียง องรางวัล าอา าร ละ รื่องดื่ม ละรายจายอื่นๆ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 264 ลาดับที่ 35
09. โ รง ารวัน า ัญ

จานวน

5,000 บาท

- พื่อ ปน าดา นิน ารฝึ อบรม ัมมนา ศึ ษาดูงาน พัฒนาศั ยภาพ อง
พนั งาน อง ารศึ ษา ดาน ารดู ล ด็ , ื่อ าร อน, อมพิว ตอร, ุณธรรม
จริยธรรม ารจัดทา ผนพัฒนา ารศึ ษา, ารจัดทา ผน าร อน ละดาน
อื่นๆที่ ี่ยว อง พื่อจาย ปน าที่พั าอา าร าอา ารวาง าตอบ ทน
วิทยา ร าป้ายประชา ัมพันธ าวั ดุอุป รณ ละ าใชจายอื่นๆ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 264 ลาดับที่ 33
05.โ รง าร ฒ.ผู ฒา ลา รื่องชวนฟัง
- พื่อ ปน าร าใชจายใน ารจัดโ รง าร ชน าวิทยา ร วั ดุอุป รณ ละ
รายจายอื่นๆ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 264 ลาดับที่ 34
06. โ รง ารศึ ษา ลง รียนรูนอ ถานที่

- พื่อ ปน าใชจายใน ารจัด ิจ รรมวัน ม วัน ึ้นปใ ม วัน าพรรษา ละ
ิจ รรมอื่น ๆ ที่อบต.นาไมไผ า นด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 261 ลาดับที่ 24
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10.โ รง าร นับ นุน าใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา ( าจัด าร รียน าร
อนศูนยพัฒนา ด็ ล็ )

จานวน

338,300 บาท

จานวน

975,100 บาท

จานวน

225,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน าจัด าร รียน าร อนศูนยพัฒนา ด็ ล็
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 264 ลาดับที่ 36
11.โ รง าร นับ นุน าใชจาย นับ นุน ถานศึ ษา(อา าร ลางวัน)
- พื่อ ปน าใชจายตามโ รง าร นับ นุน าใชจาย นับ นุน ถาน
ศึ ษา(อา าร ลางวัน)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 265 ลาดับที่ 37
12.โ รง ารอุด นุน า รับ นับ นุน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนย
พัฒนา ด็ ล็ (ศพด.)
- พื่อ ปน าใชจายตามโ รง ารอุด นุน า รับ นับ นุน าใชจายใน าร
จัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ (ศพด.)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 265 ลาดับที่ 38
13.โ รง ารอุด นุน า รับพัฒนาผูประ อบวิชาชีพ รูที่ ัง ัดศูนยพัฒนา ด็
ล็
- พื่อ ปน าใชจายตามโ รง ารอุด นุน า รับพัฒนาผูประ อบวิชาชีพ รูที่
ัง ัดศูนยพัฒนา ด็ ล็
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 265 ลาดับที่ 39
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าบารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ปน าซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ปน ารจาง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ใ จายจา าใช
อย วน รณีที่อง รป รอง วนทองถิ่น ปนผูดา นิน ารซอม ซมบารุง
รั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจาง มา รงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใชใน ารบารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา าวั ดุ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ
ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
ิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปในลั ษณะ าใช อย ละ า
าธารณูปโภ

จานวน

50,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

64,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

14,000 บาท

รวม

3,770,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,453,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

1,453,000 บาท

จานวน

61,000 บาท

าไฟฟ้า
- พื่อจาย ปน าไฟฟ้าที่ อบต.จา ปนตองจาย ชน าไฟฟ้าศูนยพัฒนา ด็
ล็ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
าบริ ารโทรศัพท
- พื่อจาย ปน าโทรศัพทที่ใชใน ารติดตอราช าร าโทรศัพท ลื่อนที่ ตาม
อัตราที่ระ บียบ ฏ มาย า นด ละ าใชจายใน าร ชื่อมตอระบบ อิน ตอร
น็ต วาม ร็ว ูง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ปน าวั ดุตางๆ ที่จา ปนตองใชใน อง ารศึ ษาศา นา ละ
วัฒนธรรม ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม
บรรทัด ยางลบ ลิป ุญ จ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ฯลฯ
วั ดุอื่นๆ ที่จา ปนใน ารปฏิบัติงาน
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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

นา : 50/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุที่จา ปน ชน ไมโ รโฟน าตั้ง
ไมโ รโฟน ายอา าศ รือ าอา าศ า รับวิทยุ จานรับ ัญญาณดาว
ทียม ดอ ลาโพง ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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 ดุงานบานงาน รัว
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุงานบานงาน รัว ชน น้ายาลางจาน ละ
อุป รณ น้ายาลาง องน้า ละอุป รณ ไม วาด พรม ช็ด ทา ผา ช็ด
มือ จาน ชอน ระติ น้า ็ง น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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
าอา าร ริม (นม)
- พื่อ ปน าใชจายใน ารจัด าอา าร ริม(นม) า รับ
โรง รียน จานวน 4 โรง รียน ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด จานวน 3 ศูนย

จานวน

1,302,000 บาท

นา : 51/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

วั ดุ อ ราง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อ ราง ชน ไมตาง ๆ
อน ีม จอบ ลื่อย ทิน นอร ปูนซิ
มนต อิฐ ระ บื้อง ัง ะ ี ทราย ิน ยางมะตอย ทอน้า ละอุป รณ
ประปา ทอน้าบาดาล ทอตางๆ ฯลฯ ละวั ดุอื่นๆ ที่จา ปนใน ารปฏิบัติ
บริ าร ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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 าร ษตร
- พื่อ ปน าวั ดุ าร ษตร ชน าร มีป้อง ัน ละ าจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธ
พืช พันธุ ัตว ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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

นา : 52/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

30,000 บาท

รวม

132,200 บาท

รวม

132,200 บาท

จานวน

18,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผา มึ ละตลับ มึ ี- าว
ดา ผนซีดีบันทึ อมูล าย บิล มนบอรด โปร รม อมพิว ตอร รือ
ซอฟต วรที่มีรา า นวย นึ่งไม ิน 20,000 บาท ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียน นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
จัดซื้อตู ็บ อ าร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อตู ็บ อ าร บบบาน ลื่อน ระจ นาดไมนอย วา 4
ฟุต จานวน 4 ตู า รับ องศึ ษา 2 ตัว ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานทุง าน
2 ตัว โดยใชรา าตามทองตลาด
จัดซื้อตู ล็
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อตู ล็ ็บ อ าร (มาตรฐาน มอ .) บบ 2
บาน จานวน 4 ใบ า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ละ อง ารศึ ษา โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
พรอมรายละ อียดอื่นตามที่ อบต. า นด ตั้งตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ

นา : 53/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

โตะวาง รื่อง อมพิว ตอร

จานวน

7,500 บาท

จานวน

18,700 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อโตะวาง รื่อง อมพิว ตอร จานวน 3 ตัว
รุภัณฑโฆษณา ละ ผย พร
โทรทัศน
- พื่อจัดซื้อโทรทัศน อล อี ดี (LED TV) บบ Smart TV จานวน 1
รื่อง รายละ อียดดังนี้
1) ระดับ วามละ อียดจอภาพ 1920 x 1080 พิ ซล
บบ Smart TV
2) นาดที่ า นด ปน นาดจอภาพ ั้นต่า 48 นิ้ว
3) ดงภาพดวย ลอดภาพ บบ LED Backlight
4) ามารถ ชื่อมตออิน ตอร น็ตได (Smart TV)
4) ชองตอ HDMI ไมนอย วา 2 ชอง พื่อ าร ชื่อมตอ ัญญาณภาพ ละ ียง
5) ชองตอ USB ไมนอย วา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ พลง ละภาพยนตร
6) มีตัวรับ ัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
พรอมรายละ อียดอื่นตามที่ อบต. า นด ตั้งตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ

นา : 54/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

รุภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอร All In One า รับงาน านั งาน
- พื่อจัดซื้อ รุภัณฑ อมพิว ตอร ( รื่อง อมพิว ตอร All In One า รับงาน
านั งาน)
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 2 น ลั (2 core) โดย มี
วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 2.2 GHz จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา บบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมนอย วา 3 MB
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไมนอย
วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ อมูล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไมนอย วา 1 TB
รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมนอย วา 120 GB จานวน 1
นวย
-มี DVD-RW รือดี วา บบติดตั้งภายใน (Internal) รือภาย
นอ (External) จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพในตัว ละมี นาดไมนอย วา 21 นิ้ว วามละ อียด
บบ FHD (1920x1080)
- ามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) ละ Bluetooth
ตั้งตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน มีนา ม 2562

จานวน

17,000 บาท

นา : 55/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

รื่อง อมพิว ตอรโนตบุ า รับงานประมวลผล
- พื่อจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโนตบุ า รับงานประมวลผล จานวน 1
รื่อง
ุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั (4 core) จานวน 1
นวย โดยมี ุณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1. ใน รณีที่มี นวย วามจา บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน นาดไมนอย วา 4 MB ตองมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม
นอย วา 2.2 GHz ละมี นวยประมวลผลดาน
ราฟ (Graphics Processing Unit) ไมนอย วา 10 น รือ
2. ใน รณีที่มี นวย วามจา บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน นาดไมนอย วา 6 MB ตองมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม
นอย วา 1.6 GHz ละมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช
วาม ามารถใน ารประมวลผล ูง
-มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไมนอย วา 8 GB
-มี นวยจัด ็บ อมูล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไมนอย วา 1 TB
รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมนอย วา 120 GB จานวน 1
นวย
-มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมนอย วา 1,366 x 768 Pixel ละมี นาด
ไมนอย วา 12 นิ้ว
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จานวนไมนอย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
ตั้งตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน มีนา ม 2562

จานวน

22,000 บาท

นา : 56/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

รื่อง อมพิว ตอร า รับประมวลผล บบที่ 1
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบ
ที่ 1 (จอภาพ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จานวน 1
รื่อง โดยมีรายละ อียดดังนี้
1. มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น
ลั (4 core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 2.8 GHz ละมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช
วาม ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1 นวย
2. นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมนอย
วา 8 MB
3. มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ โดย ุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้
- ปน ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา วงจร ลั ที่มี นวย วามจา นาด
ไมนอย วา 2 GB รือ
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวยประมวลผล
ลาง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช นวย วาม
จา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB รือ
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช นวย
วามจา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB
4. มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดีวา มี นาดไมนอย
วา 4 GB
5. มี นวยจัด ็บ อมูล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วามจุไมนอย
วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมนอย
วา 120 GB จานวน 1 นวย
6. มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
7. มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
8. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ
USB.2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3 ชอง
9. มี ป้นพิมพ ละ มา
10. มีจอ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
ตั้งตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน มีนา ม 2562

จานวน

22,000 บาท
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จัดซื้อ รื่อง ารองไฟ

จานวน

5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,185,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,185,000 บาท

1. าอา าร ลางวัน

จานวน

1,920,000 บาท

- พื่อ ปน าอา าร ลางวันใ ับโรง รียน จานวน 4 โรง รียน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 261 ลาดับที่ 20
2.โ รง ารพัฒนา าร รียนรู

จานวน

265,000 บาท

รวม

599,900 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

260,000 บาท

1.โ รง ารป้อง ันไ ลือดออ าจัดยุงลาย ละ าร พรระบาด องโร ไ ลือด จานวน
ออ

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA จานวน 2 ตัวตาม
มาตรฐาน ละรา า ลาง ระทรวง ICT

งินอุด นุน วนราช าร

- พื่อ ปน าใชจายตามโ รง ารพัฒนา าร รียนรู โรง รียน จานวน 4
โรง รียน ศูนย ศน. 1 ง
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 262 ลาดับที่ 26-30
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง ารป้อง ันไ ลือดออ าจัดยุงลาย
ละ าร พรระบาด องโร ไ ลือดออ ชน าวิทยา ร า อ าร า
อา าร าป้ายประชา ัมพันธ ละ าใชจายอื่น ๆที่ ี่ยว อง ับ
โ รง าร ฯลฯ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 305 ลาดับที่ 22)
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2.โ รง าร วบ ุม ละป้อง ันโร พิษ ุนั บา(ตามโ รง าร ัตวปลอดโร น
ปลอดภัยจา โร พิษ ุนั บา ตามพระปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จา
ลู ธอ จาฟ้าจุฬาภรณ วลัยลั ษณ อั รราช ุมารี

จานวน

140,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง าร วบ ุม ละป้อง ันโร พิษ ุนั
บา(ตามโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ ุนั บา ตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาลู ธอ จาฟ้าจุฬาภรณ วลัย
ลั ษณ อั รราช ุมารี ประจาปงบประมาณ 2562 ชน าวั ดุวิทยา
ศา ตร ละ าร พทย าซื้อ วชภัณฑวั ซีน ยา ุม า นิด าวิทยา ร า
อ าร าอา าร าป้ายประชา ัมพันธ า าร ารวจจานวน ุนั ละ
มว า รับ ารป้อง ัน าร พรระบาดในโร อง ุนั มว ัตวอื่น ๆ ละ
ิจ รรมอื่น ๆที่ ี่ยว อง ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลง
วันที่ 12 ม รา ม 2561
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0810.5/1745 ลงวันที่ 31 ิง า ม 2560
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 306 ลาดับที่ 27
3.โ รง ารอบรมใ วามรู ารจัด าร ยะชุมชน
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง ารอบรมใ วามรู ารจัด าร ยะ
ชุมชน ชน าวิทยา ร า อ าร าอา าร าป้ายประชา ัมพันธ า
จัดซื้อถัง ยะ ละ าใชจายอื่น ๆที่ ี่ยว อง ับโ รง าร ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาด ละ วาม ปนระ บียบ รียบรอย
องบาน มือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 301 ลาดับที่ 1
4.โ รง าร นับ นุน ารดู ลชุมชนป้อง ันโร อด
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง าร นับ นุน ารดู ลชุมชนป้อง ัน
โร อด ชน าวิทยา ร า อ าร าอา าร าป้ายไวนิล ละ าใช
จายอื่น ๆที่ ี่ยว อง ับโ รง าร ฯลฯ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 303 ลาดับที่ 14
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5.โ รง ารอนามัย จริญพันธ
- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารโ รง ารอนามัย จริญพันธ ชน าวิทยา ร า
อ าร าอา าร าป้ายไวนิล ละ าใชจายอื่น ๆที่ ี่ยว อง ับ
โ รง าร ฯลฯ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 309 ลาดับที่ 37
ค่าวัสดุ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

10,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน บนซิน ดี ซล ละ
น้ามันอื่นๆ พื่อใชในภาร ิจ ารฉีดพน มอ วัน
ละ ิจ รรมอื่นๆ ดาน าธารณ ุ "
- ปนไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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 ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
- พื่อจาย ปน าวั ดุวิทยาศา ตร ละ าร พทย ยาฉีดพน มอ วัน าจัด
ยุง ยารั ษาโร ระบาดอื่นๆ าลี ถุงมือ
น้ายาฆา ชื้อโร บบน้า รือ จล ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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
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งบลงทุน

รวม

19,900 บาท

รวม

19,900 บาท

จานวน

1,500 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว พรอมรายละ อียดอื่นตาม
ที่ อบต. า นด ตั้ง
ตามรา าทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ
ตู ล็ ็บ อ าร (มาตรฐาน มอ )

จานวน

5,500 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อตู ล็ ็บ อ าร (มาตรฐาน มอ .) บบ 2
บาน จานวน 1 ใบ โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
พรอมรายละ อียดอื่นตามที่ อบต. า นด ตั้งตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ
ตู ล็ ็บ อ าร 4 ลิ้นชั (มาตรฐาน มอ .)

จานวน

7,900 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อตู ล็ บบ 4 ลิ้นชั จานวน 1 ใบ โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
1) มี ูลิ้นชั
2) ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
พรอมรายละ อียดอื่นตามที่ อบต. า นด ตั้งตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ
โตะทางานพนั งาน

จานวน

5,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
าอี้ทางานพนั งาน

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อโตะทางานพนั งาน จานวน 1 ตัว พรอมรายละ อียด
อื่นตามที่ อบต. า นด ตั้งตามรา าทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีมาตรฐาน
รุภัณฑ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

1.โ รง ารบานทองถิ่นไทย ฉลิมพระ ียรติ นื่องในโอ า ม ามง ลพระราชพิธี จานวน
บรมราชาภิ ษ

100,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน
อุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม นวทางโ รง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุ
- พื่อจาย ปน งินอุด นุน ณะ รรม าร มูบาน า รับ ารดา นินงานตาม นว
ทางโ รง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุ จานวน 14 มูบานๆ ละ 20,000
บาท
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- พื่อจาย ปน าใชจาย โ รง ารบานทองถิ่นไทย ฉลิมพระ ียรติ นื่องใน
โอ า ม ามง ลพระราชพิธีบรมราชาภิ ษ ซึ่ง ปนผูยา ไร ละมีรายไดไม
พียงพอตอ าร ลี้ยงชีพ รือผูซึ่งไดรับ าร ัด ลือ ละพิจารณา ลว ็นวา
ม วรไดรับ ารอนุ ราะ ตาม นัง ือ ั่ง าร า นด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 283 ลาดับที่ 3
2. โ รง ารอบรมพัฒนาอา า มั รดู ลผู ูงอายุ ,ผูพิ าร ที่บาน
- พื่อ ปน าใชจายใน ารจัด ิจ รรม ง ริมพัฒนา อผ ใน ารอบรมใ
วามรู ทัศนศึ ษาดูงาน รือ ิจ รรมอื่นๆ ที่อง ารบริ าร วนตาบลนาไม
ไผ า นด ชน าอา าร น้าดื่ม อา ารวาง วั ดุอุป รณ รื่อง
ียน มนา ุณวิทยา ร ป้ายโ รง าร ละ าใชจายอื่นที่จา ปน า รับ าร
จัดโ รง ารฯ
- ปนไปตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 ง พ.ร.บ. า นด ผน ละ ั้นตอน
าร ระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 , นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท.0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 ม รา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 283 ลาดับที่ 2

จานวน

20,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

2,918,780 บาท

รวม

1,483,780 บาท

รวม

1,483,780 บาท

จานวน

749,100 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ตา นงตางๆ ัง ัด องชาง ตาม
ผนอัตรา าลัง 3 ป ององ ารบริ าร วนตาบล พรอมทั้ง งินปรับปรุง งิน
ดือน
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน วนตาบล ัง ัด องชาง ชน า
รองชีพชั่ว ราว ฯลฯ
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535

งินประจาตา นง
- พื่อจาย ปน งินประจาตา นง ละ าตอบ ทนพิ ศษ องพนั งาน วนตาบล
ที่ วรไดรับตามระ บียบ ฏ มาย า นด
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535

นา : 63/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

าตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

590,280 บาท

จานวน

78,400 บาท

- พื่อจาย ปน าจางพนั งานจาง ตา นงตางๆ ัง ัด องชาง ตาม ผนอัตรา
าลัง 3 ป ององ ารบริ าร วนตาบล พรอมทั้ง งินปรับปรุง าตอบ ทน
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจาง ัง ัด องชาง ชน า รองชีพชั่ว
ราว ฯลฯ
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินป บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535

นา : 64/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ปน าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อปท
. ได พนั งาน วนตาบล ลู จางประจา พนั งานจาง องชาง ละ รือ
บุ ลอื่นตามที่ไดรับ าร ตงตั้ง พื่อปฏิบัติภาร ิจตามอานาจ นาที่ ละที่ได
รับมอบ มาย ชน งินตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ งินตอบ ทน จา นาที่ใน
าร ลือ ตั้ง รรม ารตรวจ ารจาง/ตรวจรับพั ดุ/ ปดซอง ารจัดซื้อจัด
จาง ณะ รรม าร า นดรา า ลาง ฯลฯ ตามระ บียบวาดวย ารพั ดุ/ ณะ
รรม ารตามระ บียบ ฎ มายวาดวย ารบริ ารงานบุ ล รือ รรม าร
อื่นๆ
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น
ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาป พนั งาน วนทองถิ่นใ
ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร า นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งิน
รางวัลประจาป พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต
. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นด
งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาป
า รับพนั งาน วนทองถิ่น ลู จาง ละพนั งานจาง ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซอม นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นดประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาป

รวม

1,345,000 บาท

รวม

195,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

นา : 65/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

25,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ พนั งาน วน
ตาบล ลู จางประจา ละพนั งานจาง อง องชางที่ปฏิบัติงานนอ วลา
ราช ารตาม า ั่งที่ไดรับมอบ มายใ ปฏิบัติ ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบวา
ดวย ารนั้น า นด
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบาน
- พื่อจาย ปน า ชาบานใ ับพนั งาน วนตาบล อง องชางซึ่งมี ิทธิ บิ ได
ตามระ บียบวาดวย ารนั้น า นด
- ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน า ชาบาน
อง าราช าร วนทองถิ่น

นา : 66/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วนตาบล อง องชาง ตาม
ระ บียบวาดวย ารนั้น า นด
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2523 ละที่
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
องพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
องพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

จานวน

20,000 บาท

นา : 67/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

ค่าใช้สอย

รวม

480,000 บาท

จานวน

350,000 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 ชาทรัพย ิน (ย วน า ชา
บาน) าโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา ละ ผย
พร าวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) า
ธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน าใชจายใน ารดา นิน ดีตาม า
พิพา ษา าจาง มาบริ าร รือ าจาง มาบริ ารอื่นๆ ที่ าลั ษณะราย
จายประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ าติดตั้งโทรศัพท าติดตั้ง
รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปในลั ษณะ าใช อย ละ า
าธารณูปโภ

นา : 68/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
1. าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร
- พื่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จา ปนใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน
วนตาบล ละพนั งานจาง รือบุ ล ณะบุ ลที่ไดรับอนุญาต รือ
อนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดู
งาน รือไปติดตอราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

จานวน

100,000 บาท

นา : 69/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

าบารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ปน าซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ปน ารจาง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ใ จายจา าใช
อย วน รณีที่อง รป รอง วนทองถิ่น ปนผูดา นิน ารซอม ซมบารุง
รั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจาง มา รงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใชใน ารบารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา าวั ดุ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ
ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
ิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปในลั ษณะ าใช อย ละ า
าธารณูปโภ

จานวน

30,000 บาท

นา : 70/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

660,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ปน าวั ดุตางๆ ที่จา ปนตองใชใน านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไมบรรทัด ยางลบ ลิป ฯลฯ วั ดุ
อื่นๆที่จา ปนใน ารปฏิบัติงาน
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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 าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุที่จา ปน ชน ฟว ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า โ มไฟพรอม า รือ าน ลาโพง ไมโ รโฟน าตั้งไมโ รโฟน ัว รง
ไฟฟ้า ละอุป รณที่ ี่ยว องโ มไฟ าธารณะ ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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

นา : 71/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

วั ดุ อ ราง

จานวน

300,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อ ราง ชน ไมตาง ๆ
อน ีม จอบ ลื่อย ทิน นอร ปูนซิ
มนต อิฐ ระ บื้อง ัง ะ ี ทราย ิน ยางมะตอย ทอน้า ละอุป รณ
ประปา ทอน้าบาดาล ทอตางๆ ฯลฯ ละวั ดุอื่นๆ ที่จา ปนใน ารปฏิบัติ
บริ าร ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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 ง ชน บต ตอรี่ น้ามัน
บร ยางนอ ยางใน ละวั ดุอื่นๆ ที่ ี่ยว นื่อง จา รถ ระ ชาไฟฟ้า ละ
ยานพา นะอื่นๆ องทางราช าร
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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

นา : 72/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:20

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน บนซิน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน รื่อง จารบี
ุงตม ถาน ละอุป รณที่ ี่ยว นื่อง า รับ
ยานพา นะ อง อบต. ละ นับ นุน ใ ับ รื่องจั ร ล อง นวยงานอื่นๆ
ที่ อบต. อรับ าร นับ นุน
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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 อมพิว ตอร
จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผา มึ ละตลับ มึ ี- าว
ดา ผนซีดีบันทึ อมูล าย บิล มนบอรด ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

าบริ ารโทรศัพท
- พื่อจาย ปน าโทรศัพทที่ใชใน ารติดตอราช าร ตามอัตราที่ระ บียบ
ฏ มาย า นด ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

60,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รุภัณฑ อ ราง
วานไฟฟ้าโรตารี
- พื่อจาย ปน าจัด วานไฟฟ้าโรตารี จานวน 1 รื่อง โดยมีรายละ อียดดัง
นี้ มี าลังไฟไมนอย วา 820 วัตต ( า รับใชใน ารปฏิบัติงานตางๆ ทางดาน
าร จาะ บบ ระ ท ใน อน รีต) พรอมรายละ อียดอื่นตามที่ อบต
. า นด ตั้ง
ตามรา าทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ
าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
1. าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
- พื่อจาย ปน าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ (รายจาย พื่อซอม ซมบารุง
รั ษาโ รง ราง อง รุภัณฑ นาดใ ญซึ่งไมรวมถึง าซอมบารุงตามป ติ รือ
าซอม ลาง)
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
าชด ชย า อ รางตาม ัญญา บบปรับรา า ( าK)
- พื่อจาย ปน าชด ชย า อ รางตาม ัญญา บบปรับรา า ( า K) รือ าใช
จายอื่นๆที่ ี่ยว นื่อง ับ าที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
- ปนไปตามมติ ณะรัฐมนตรี นัง ือ านั ล าธิ าร ณะรัฐมนตรี ที่ นร
0203/ว109 ลงวันที่ 24 ิง า ม 2532
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

5,617,700 บาท

งบลงทุน

รวม

5,611,700 บาท

รวม

5,611,700 บาท

จานวน

397,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณูปโภ
01.โ รง าร อ รางถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต ายชลประทาน
(ตอนที่ 4) มูที่ 1 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช

- พื่อจาย ปน า อ รางถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต ายชล
ประทาน(ตอนที่ 4) มูที่ 1 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรี
ธรรมราช โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
ผิวจราจร วาง 5.00 มตร ยาว 180 มตร นา 0.04 มตร รือพื้นที่ผิว
จราจรไมนอย วา 900 ตาราง มตร พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร จานวน 2 ป้าย ตาม บบ ปลนที่ อบต.นาไมไผ า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ( องชาง)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 397 ลาดับที่ 1
02.โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ าย ลองนาวัง – ป่าไม ดง(ตอนที่ จานวน
2) มูที่ 2 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช
- พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ าย ลองนาวัง – ป่าไม
ดง (ตอนที่2) มูที่ 2 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรี
ธรรมราช โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
ผิวจราจร วาง 4.00 มตร ยาว 150 มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอย วา 600 ตาราง มตร พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร จานวน 2 ป้าย ตาม บบ ปลนที่ อบต.นาไมไผ า นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ( องชาง)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 172 ลาดับที่ 9

391,000 บาท

นา : 75/96
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03.โ รง าร อ รางรางระบายน้า ล.ถนน ายบาน ร (ตอนที่ 3) มูที่ 3
ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช

จานวน

- พื่อจาย ปน า อ รางรางระบายน้า ล.ถนน ายบาน ร (ตอน 3) มูที่ 3
ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช โดยมีรายละ อียด
ลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
อ รางรางระบายน้า วาง 1.00 ม. ยาว 100 ม. นา 0.12 ม.พรอมติดตั้ง
ป้ายประชา ัมพันธโ รง าร 2 ป้าย ตาม บบ ปลนที่ อบต.นาไมไผ า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 199 ลาดับที่ 44
04.โ รง าร อ รางถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต ายราชพั ดุ มูที่ จานวน
4 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช
- พื่อจาย ปน า อ รางถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต ายราช
พั ดุ มูที่ 4 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช โดยมีราย
ละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
ผิวจราจร วาง 4.00 มตร ยาว 225 มตร นา 0.04 มตร รือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอย วา 900 ตาราง มตร พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร จานวน 2 ป้าย ตาม บบ ปลนที่ อบต.นาไมไผ า นด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 120 ลาดับที่ 8

390,900 บาท

397,000 บาท

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:21

05.โ รง าร อ รางถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต าย ลองนาวัง- ต จานวน
มู 2 มูที่ 5 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช
- พื่อจาย ปน า อ รางถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต าย ลองนา
วัง - ต มู 2 มูที่
5 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช โดยมีรายละ อียด
ลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
ผิวจราจร วาง 4.00 มตร ยาว 225 มตร นา 0.04 มตร รือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอย วา 900
ตาราง มตร พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโ รง าร จานวน 2 ป้าย ตาม
บบ ปลนที่ อบต.นาไมไผ า นด งบประมาณตั้งไว 397,000 บาท
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 123 ลาดับที่ 16
06.โ รง าร อ รางถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต ายราษฎรนิยม
จานวน
(ตอนที่ 5) มูที่ 6 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช
- พื่อจาย ปน า อ รางถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต ายราษฎร
นิยม (ตอนที่ 5) มูที่ 6 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรี
ธรรมราช โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้ ผิวจราจร
วาง 5.00 มตร ยาว 180 มตร นา 0.04 มตร พื้นที่ไมนอย วา 900
ตาราง มตร พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโ รง าร จานวน 2 ป้าย ตาม
บบ ปลนที่ อบต.นาไมไผ า นด ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละ
ระ บียบ ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 124 ลาดับที่ 21

นา : 76/96

397,000 บาท

397,000 บาท

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:21

07.โ รง าร อ รางถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต ายบอ มไฟ (ตอน จานวน
ที่ 3) มูที่ 7 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช
- พื่อจาย ปน า อ รางถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต ายบอ ม
ไฟ (ตอนที่ 3) มูที่ 7 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรี
ธรรมราช โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
ผิวจราจร วาง 5.00 มตร ยาว 180 มตร นา 0.04 มตร รือพื้นที่ผิว
จราจรไมนอย วา 900 ตาราง มตร พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร จานวน 2 ป้าย ตาม บบ ปลนที่ อบต.นาไมไผ า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ( องชาง)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 127 ลาดับที่ 32
08.โ รง าร อ รางถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต ายตน รียง(ตอนที่ จานวน
3) มูที่ 8 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช
- พื่อจาย ปน า อ รางถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต ายตน รี
ยง (ตอนที่ 3) มูที่ 8 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรี
ธรรมราช โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
ผิวจราจร วาง 5.00 มตร ยาว 180 มตร นา 0.04 มตร รือพื้นที่ผิว
จราจรไมนอย วา 900
ตาราง มตรพรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโ รง าร จานวน 2 ป้าย ตาม บบ
ปลนที่ อบต.นาไมไผ า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 129 ลาดับที่ 37

นา : 77/96

397,000 บาท

397,000 บาท

นา : 78/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:21

09.โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายประชานอม ลา มูที่ 9
ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช

จานวน

- พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายประชานอม ลา มู
ที่ 9 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช โดยมีรายละ อียด
ลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
ผิวจราจร วาง 5.00 มตร ยาว 120 มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอย วา 600
ตาราง มตร พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโ รง าร จานวน 2 ป้าย ตาม
บบ ปลนที่ อบต.นาไมไผ า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ( องชาง)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 173 ลาดับที่ 12
10.โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ าย อุทิศ มูที่ 10 ตาบลนาไม จานวน
ไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช
- พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ าย อุทิศ มูที่ 10 ตาบล
นาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช โดยมีรายละ อียด
ลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
ผิวจราจร วาง 3.50 มตร ยาว 170 มตร นา 0.15 มตร พื้นที่ผิว
จราจรไมนอย วา 595
ตาราง มตร พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโ รง าร จานวน 2 ป้าย ตาม บบ
ปลนที่ อบต.นาไมไผ า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 174ลาดับที่ 13

412,000 บาท

381,300 บาท

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:21

11.โ รง ารปรับปรุง ริมผิวถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีตพรอมป้าย จานวน
ประชา ัมพันธโ รง าร จานวน 2 ป้าย ายปา ลอง-ไ ยูง มูที่ 11 ตาบลนา
ไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช
- พื่อจาย ปน าปรับปรุง ริมผิวถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีตพรอม
ป้ายประชา ัมพันธโ รง าร จานวน 2 ป้าย ายปา ลอง-ไ ยูง มูที่ 11
ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช โดยมีรายละ อียด
ลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
ปรับปรุง ริมผิวถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต ายปา
ลอง-ไ ยูง วาง 4.00 มตร ระยะทาง 325 มตร นา 0.04 มตร พื้นที่ไม
นอย วา 1,300 ตาราง มตร พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร จานวน 2 ป้าย ตาม บบ ปลนที่ อบต.นาไมไผ า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 163 ลาดับที่ 45
12.โ รง าร อ รางถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต ายประชาอุทิศ
จานวน
(ตอน 6) มูที่ 12 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช
- พื่อจาย ปน า อ รางถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต ายประชา
อุทิศ (ตอน 6) มูที่ 12 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรี
ธรรมราช โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
ผิวจราจร วาง 4.00 มตร ยาว 265 มตร นา 0.04 มตร พื้นที่ไม
นอย วา 1,060 ตาราง มตร พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโ รง าร
จานวน 2 ป้ายตาม บบ ปลนที่ อบต.นาไมไผ า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 163 ลาดับที่ 61

นา : 79/96

389,000 บาท

467,600 บาท

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:21

13.โ รง าร อ รางถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต ายตน าน - วังถ้า จานวน
(ตอนที่ 4) มูที่ 13 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช
- พื่อจาย ปน า อ ราง อ รางถนนลาดยาง บบ อ ฟัลทติ อน รีต าย
ตน าน - วังถ้า (ตอนที่ 4) มูที่ 13 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัด
น รศรีธรรมราช โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
ผิวจราจร วาง 5.00 มตร ยาว 180 มตร นา 0.04 มตร รือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอย วา 900 ตาราง มตร พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร จานวน 2 ป้าย ตาม บบ ปลนที่ อบต.นาไมไผ า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 163 ลาดับที่ 60
14.โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายดานทอนพัฒนา มูที่ 14
จานวน
ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช
พื่อจาย ปน า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายดานทอนพัฒนา (ตอน 3
) มูที่ 14 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช โดยมีราย
ละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพงาน ดังนี้
ผิวจราจร วาง 3.00 มตร ยาว 120 มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอย วา 360 ตาราง มตร พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร จานวน 2 ป้าย ตาม บบ ปลนที่ อบต.นาไมไผ า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 173ลาดับที่ 10

นา : 80/96

397,000 บาท

238,600 บาท

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:21

15.โ รง าร ยายทอ มนประปา มูบาน ถนน าย นา า มูที่ 14 ตาบลนาไม จานวน
ไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช
พื่อจาย ปน า ยายทอ มนประปา มูบาน ถนน าย นา า มูที่ 14 ตาบล
นาไมไผ อา ภอทุง
ง จัง วัดน รศรีธรรมราช โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพ
งาน ดังนี้
ยายทอ มนประปาระยะทาง 580 มตร โดยใชทอ PVC ชั้น 8.5
นาด นผาศูนย ลาง 2 นิ้ว จานวน 121 ทอน ตอทอ มนยอยจานวน 10
จุด ละติดตั้งประตูน้า 1 จุด ตาม บบ ปลนที่ อบต.นาไมไผ า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 222 ลาดับที่ 18
16.โ รง าร อ ราง อ ระจาย าวประจา มูบาน บาน วน นียง มูที่ 14
จานวน
ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง ง จัง วัดน รศรีธรรมราช
- พื่อจาย ปน า อ ราง อ ระจาย าวประจา มูบาน บาน วน นียง มู
ที่ 14 ตาบลนาไมไผ อา ภอทุง
ง จัง วัดน รศรีธรรมราช โดยมีรายละ อียดลั ษณะ ปริมาณ ุณภาพ
งาน ดังนี้
อ ราง อ ระจาย าวประจา มูบาน บาน วน นียง พรอมติดตั้งป้าย
ประชา ัมพันธโ รง าร จานวน 2 ป้าย ตาม บบ ปลนอบต.นาไม
ไผ า นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 256 ลาดับที่ 16

นา : 81/96

53,600 บาท

108,700 บาท

นา : 82/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:21

งบเงินอุดหนุน

รวม

6,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

6,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

รวม

390,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

390,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

390,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพ รือจัด ิจ รรม าร
ทัศนศึ ษาดูงาน ชน าอา าร น้าดื่ม อา ารวาง วั ดุอุป รณ รื่อง
ียน มนา ุณวิทยา ร ป้ายโ รง าร ละ าใชจายอื่นที่จา ปน า รับ าร
จัดโ รง ารฯ
- ปนไปตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 ง พ.ร.บ. า นด ผน ละ ั้นตอน
าร ระจายอานาจฯ พ.ศ.2542, นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
ที่ ุด ที่ มท.0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 ม รา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 281 ลาดับที่ 9
02.โ รง ารพัฒนา ุณภาพชีวิตผูพิ ารผูดอยโอ า ตาบลนาไมไผ
จานวน

30,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุน ารไฟฟ้า วนภูมิภา อา ภอทุง ง
อุด นุน ารไฟฟ้า วนภูมิภา อา ภอทุง ง
- พื่อ ปน าใชจายใน าร ยาย ตระบบจา นายไฟฟ้า พื่อใช ับโ รง าร
พัฒนา ลงน้าบาดาลบาน วยน้าดา ม.13 ตาบลนาไมไผ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 240 ลาดับที่ 14
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
01. โ รง าร ง ริม ละพัฒนาอาชีพใ ับประชาชน

- พื่อ ปน าใชจายใน ารอบรม รื่อศึ ษาดูงาน อง นพิ าร รือผูดู ล น
พิ าร ชน าอา าร น้าดื่ม อา ารวาง วั ดุอุป รณ รื่อง ียน มนา ุณ
วิทยา ร ป้ายโ รง าร ละ าใชจายอื่นที่จา ปน า รับ ารจัดโ รง ารฯ
- ปนไปตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 ง พ.ร.บ. า นด ผน ละ ั้นตอน
าร ระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 , นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
ที่ ุด ที่ มท.0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 ม รา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 284 ลาดับที่ 1

นา : 83/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:21

03. โ รง ารศูนยพัฒนา รอบ รัวในชุมชนตาบลนาไมไผ

จานวน

100,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน ารอบรม รือศึ ษาดูงาน อง มาชิ รอบ รัวใน
ชุมชนตาบลนาไมไผ ชน าอา าร น้าดื่ม อา ารวาง วั ดุอุป รณ รื่อง
ียน มนา ุณวิทยา ร ป้ายโ รง าร ละ าใชจายอื่นที่จา ปน า รับ าร
จัดโ รง ารฯ
- ปนไปตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 ง พ.ร.บ. า นด ผน ละ ั้นตอน
าร ระจายอานาจฯ พ.ศ.2542,ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย
พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 286 ลาดับที่ 9
04. โ รง ารพัฒนา ุณภาพชีวิตผู ูงอายุ
จานวน

100,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน ารจัด ิจ รรมพัฒนา ุณภาพชีวิตผู ูงอายุ ละวัย อน
ปนผู ูงอายุ (55 ป ึ้นไป) ชน าอา าร น้าดื่ม อา ารวาง วั ดุอุป รณ
รื่อง ียน มนา ุณวิทยา ร ป้ายโ รง าร ละ าใชจายอื่นที่จา ปน
า รับ ารจัดโ รง ารฯ
- ปนไปตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 ง พ.ร.บ. า นด ผน ละ ั้นตอน
าร ระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 , นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท.0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 ม รา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 285ลาดับที่ 6
05. โ รง ารอบรมพัฒนา ด็ ละ ยาวชน
จานวน

40,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน ารจัดอบรม รือศึ ษาดูงาน ารพัฒนา ด็
ยาวชน ชน าอา าร น้าดื่ม อา ารวาง วั ดุอุป รณ รื่อง
ียน มนา ุณวิทยา ร ป้ายโ รง าร ละ าใชจายอื่นที่จา ปน า รับ าร
จัดโ รง ารฯ
- ปนไปตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 ง พ.ร.บ. า นด ผน ละ ั้นตอน
าร ระจายอานาจฯ พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 285 ลาดับที่ 4

นา : 84/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:21

06.โ รง ารอบรม ง ริมพัฒนาศั ยภาพ รอบ รัว ลี้ยง ดี่ยวตาบลนาไมไผ

จานวน

30,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน ารจัด ิจ รรม ง ริมพัฒนาศั ยภาพ รอบ รัว ลี้ยง
ดี่ยว ใน ารอบรมใ วามรู ศึ ษาดูงาน รือ ิจ รรมอื่นๆ ชน า
อา าร น้าดื่ม อา ารวาง วั ดุอุป รณ รื่อง ียน มนา ุณวิทยา ร ป้าย
โ รง าร ละ าใชจายอื่นที่จา ปน า รับ ารจัดโ รง ารฯ
- ปนไปตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 ง พ.ร.บ. า นด ผน ละ ั้นตอน
าร ระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 , นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท.0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 ม รา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 284 ลาดับที่ 3)
07. โ รง ารอบรม ง ริมพัฒนา ลุมอง ร ตรี

จานวน

50,000 บาท

รวม

660,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

660,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

560,000 บาท

1. โ รง ารจัด าร ง ัน ีฬาภายในตาบล

จานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง ารจัด าร ง ัน ีฬาภายใน
ตาบล ชน งินรางวัล งิน าตอบ ทน รรม าร าต ตง ถานที่ ฯลฯ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 290 ลาดับที่ 1
2.โ รง ารจัด งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ับ นวยงานอื่น

จานวน

60,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน ารอบรม รือ ศึ ษาดูงาน พื่อ ง ริมพัฒนา
ตรี ชน าอา าร น้าดื่ม อา ารวาง วั ดุอุป รณ รื่อง ียน มนา ุณ
วิทยา ร ป้ายโ รง าร ละ าใชจายอื่นที่จา ปน า รับ ารจัดโ รง ารฯ
- ปนไปตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 ง พ.ร.บ. า นด ผน ละ ั้นตอน
าร ระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย
พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 281 ลาดับที่ 6
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- พื่อจาย ปน าใชจาย ง ริม ละ นับ นุนนั ีฬา ารวม าร ง ันใน
ระดับตางๆ รวมถึง ารรวม ง ัน ีฬาทองถิ่นทุง ง ัมพันธ ทุง ง
ม ฯลฯ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 293 ลาดับที่ 17

นา : 85/96

วันที่พิมพ : 24/9/2562 09:39:21

ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

413,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

345,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

345,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินงานโ รง ารจัดต ตง รือพนมพระรวม
งานประ พณีชั พระอา ภอทุง ง ชน าวั ดุอุป รณใน ารต ตง าอา าร
ละ รื่องดื่ม ฯลฯ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 267 ลาดับที่ 8
2.โ รง าร ง ริม นับ นุนพัฒนาศั ยภาพ มาชิ ปราชญชาวบาน
จานวน

30,000 บาท

วั ดุ ีฬา
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุอุป รณ ีฬา ชน ฟุตบอล ตะ รอ ฯลฯ
โรง รียน ละ มูบานในตาบลนาไมไผ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
1. โ รง ารจัดต ตง รือพนมพระรวมงานประ พณีชั พระอา ภอทุง ง

- พื่อ ปน าใชจายใน ารจัด ิจ รรม ง ริม นับ นุนพัฒนาศั ยภาพ
มาชิ ปราชญชาวบานในตาบล ชน าอา าร ละ รื่องดื่ม าตอบ ทน
วิทยา ร าวั ดุอุป รณ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 268 ลาดับที่ 12
3. โ รง ารจัดงานวันลอย ระทง

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินงานโ รง ารจัด ิจ รรมวันผู ูงอายุ ละ
วัน ง รานต ชน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ า อง วัญ อง
รางวัล าต ตง ถานที่ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด
ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม ง ัน ีฬา ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 267ลาดับที่ 7
4. โ รง ารจัด ิจ รรมวัน าพรรษา
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจาย ารดา นินโ รง ารจัด ิจ รรมวัน าพรรษา ชน า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณ ฯลฯ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 266 ลาดับที่ 3
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5.โ รง าร ง ริมภูมิปัญญา ละศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น อนุรั ษศิลป ารละ ลน จานวน
ทองถิ่น
- พื่อ ปน าใชจายใน ารจัด ิจ รรม ง ริมภูมิปัญญา ละศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น อนุรั ษศิลป ารละ ลนทองถิ่น ชน าอา าร ละ รื่องดื่ม า
ตอบ ทนวิทยา ร าวั ดุอุป รณ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 268 ลาดับที่ 11
งบเงินอุดหนุน

20,000 บาท

รวม

68,000 บาท

รวม

68,000 บาท

1. ารจัดงานประ พณี ดือน ิบ ประจาป 2563

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจายใ ับที่ทา ารป รองอา ภอทุง ง า รับใน ารจัด ิจ รรมตาม
โ รง าร
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 269 ลาดับที่ 17
2. ารจัดงาน ทศ าลประ พณีชั พระอา ภอทุง ง ประจาป 2563

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจายใ ับที่ทา ารป รองอา ภอทุง ง า รับใน ารจัด ิจ รรมตาม
โ รง าร
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 269 ลาดับที่ 16
3. ารจัดงานรัฐพิธี ประจาปงบประมาณ 2563

จานวน

5,000 บาท

เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร

- พื่อจายใ ับที่ทา ารป รองอา ภอทุง ง า รับใน ารจัด ิจ รรมตาม
โ รง าร
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 270 ลาดับที่ 18
4. โ รง าร ืบ านประ พณีวัฒนธรรมทองถิ่น "ประ พณีมาฆบูชา ผา ึ้นธาตุ" จานวน
ประจาป 2563
- พื่อจายใ บั ที่ทา ารป รองอา ภอทุง ง า รับใน ารจัด ิจ รรมตาม
โ รง าร
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 270 ลาดับที่ 21

3,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

458,600 บาท

รวม

425,000 บาท

รวม

25,000 บาท

าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น

จานวน

25,000 บาท

พื่อ ปน าใชจายใน ารบริ ารศูนยบริ ารถายทอด ท โนโลยีทาง าร
ษตร าตอบ ทน ณะ รรม ารบริ ารศูนยบริ าร ละถายทอดฯ
ค่าใช้สอย

รวม

390,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

1.โ รง าร ง ริมใ มีตลาด ลางระดับตาบล

จานวน

30,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน ารจัดตั้งตลาด ลางระดับตาบลพรอมใ บริ าร
ประชาชน ษตร รในตาบล ิจ รรมอื่นๆตามที่อง ารบริ าร วนตาบล
นาไมไผ า นด ชน าจัด า ผงวาง ิน า พรอมอุป รณ ปน าต ตง
ถานที่ ละ จัด ิจ รรมอื่นๆ ใน ารดา นินโ รง าร
- ปนไปตาม ารถายโอนภาร ิจ ตามพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ ผน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่2)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 271 ลาดับที่ 2
2. โ รง าร ง ริม ารผลิตปุ๋ยอินทรียชีวภาพ

จานวน

40,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อ ปน ารังวัด ละ าตรวจ อบ นว ตตาบลในที่ าธารณะประโยชนใน
พื้นที่ตาบลนาไมไผ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- พื่อ ปน าวิทยา รใน ารอบรมใ วามรู าธิตวิธี ารทาปุ๋ยอินทรีย
ชีวภาพ ประชาชน ษตร รในตาบล าอา าร ละ รื่องดื่ม า
อา ารวาง าป้ายโ รง าร าวั ดุฝึ ละ ิจ รรมอื่นๆตามที่อง าร
บริ าร วนตาบลนาไมไผ า นด
- ปนไปตาม ารถายโอนภาร ิจ ตามพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ ผน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่2)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 272 ลาดับที่ 7
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3. โ รง ารฝึ อบรมถายทอด วามรูดาน ารประ อบอาชีพ ประชาชน

จานวน

100,000 บาท

- พื่อ ปน าวิทยา รใน ารอบรมใ วามรู ารบริ าร ารถายทอด วามรู
ดานอาชีพ พัฒนาอาชีพ ประชาชน ษตร รในตาบล าป้าย
โ รง าร าอา ารวาง าอา าร ละ รื่องดื่ม ารถโดย ารไมประจา
ทาง ิจ รรมอื่นๆตามที่อง ารบริ าร วนตาบลนาไมไผ า นด
- ปนไปตาม ารถายโอนภาร ิจ ตามพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ ผน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่2)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 278 ลาดับที่ 31
4. โ รง าร ง ริมพัฒนา รัว รือน ศรษฐ ิจพอ พียง

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ปน าวิทยา รใน ารอบรมพัฒนา วามรูดานปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียง ารประ วด รัว รือน ศรษฐ ิจพอ พียง ประชาชน ษตร รใน
ตาบล าอา าร ละ รื่องดื่ม าอา ารวาง าป้ายโ รง าร าวั ดุ
ฝึ ละ ิจ รรมอื่นๆตามที่อง ารบริ าร วนตาบลนาไมไผ า นด
- ปนไปตาม ารถายโอนภาร ิจ ตามพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ ผน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่2)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 278 ลาดับที่ 29
5. โ รง ารฝึ อบรม ชิงปฏิบัติ าร ารใช ารชีวภาพป้อง ัน าจัดโร พืช ละ
มลง
- พื่อ ปน าใชจายใน ารอบรม าวิทยา รที่มาใ วามรู ละ าธิตวิธี าร
ทา ารชีวภัณฑ พื่อ ารป้อง ัน าจัดศัตรูพืช ประชาชน ษตร รใน
ตาบล าอา าร ละ รื่องดื่ม าอา ารวาง าป้ายโ รง าร าวั ดุ
ฝึ ละ ิจ รรมอื่นๆตามที่อง ารบริ าร วนตาบลนาไมไผ า นด
- ปนไปตาม ารถายโอนภาร ิจ ตามพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ ผน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่2)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 272ลาดับที่ 5
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6.โ รง าร ปรรูปผลิตภัณฑทาง าร ษตร

จานวน

20,000 บาท

7.โ รง าร ง ริม ลุม ลี้ยง ัตว

จานวน

50,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน าร ง ริมพัฒนา าร ลี้ยง ัตวตางๆ
ประชาชน ษตร รในตาบล ิจ รรมอื่นๆ ตามที่อง ารบริ าร วน
ตาบลนาไมไผ า นด
- ปนไปตาม ารถายโอนภาร ิจ ตามพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ ผน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่2)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 279 ลาดับที่ 34
8.โ รง าร ง ริม ารลดใชพลังงานดวย ตา ผาถาน

จานวน

30,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน ารอบรมใ วามรู ละ าธิต ารใช ตา ผาถาน
ประชาชน ละ ิจ รรมอื่นๆตามที่อง ารบริ าร วนตาบลนาไมไผ า นด
- ปนไปตาม ารถายโอนภาร ิจ ตามพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ ผน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่2)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 279 ลาดับที่ 35
9.โ รง าร ง ริมอาชีพดาน าร ษตร
จานวน

30,000 บาท

- พื่อ ปน าใชจายใน ารอบรมใ วามรู าธิตวิธี าร ปรรูปผลิตภัณฑทาง
าร ษตร ประชาชน ษตร รในตาบล ิจ รรมอื่นๆตามที่อง าร
บริ าร วนตาบลนาไมไผ า นด
- ปนไปตาม ารถายโอนภาร ิจ ตามพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ ผน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่2)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 273 ลาดับที่ 8

- พื่อ ปน าใชจายใน ารอบรม าร รางทั ษะ ละ ง ริมอาชีพดาน าร
ษตร ละ ิจ รรมอื่นๆตามที่อง ารบริ าร วนตาบลนาไมไผ า นด
- ปนไปตาม ารถายโอนภาร ิจ ตามพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละ ผน าร
ระจายอานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่2)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 279 ลาดับที่ 36
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ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

33,600 บาท

รวม

33,600 บาท

จานวน

33,600 บาท

รวม

125,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

125,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

125,000 บาท

1. โ รง ารรณรง ละ ารอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดลอม ตามพระ จานวน
ราช าวณีย

10,000 บาท

วั ดุ าร ษตร
- พื่อ ปน าวั ดุ าร ษตร ชน าร มีป้อง ัน ละ าจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธ
พืช พันธุ ัตว ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ าร ษตร
รื่องพนยา
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพนยา จานวน 2 รื่อง โดยมีรายละ อียดดังนี้
รื่องพนยา บบใช รงดัน อง ลวชนิดตั้งพื้น นาด 3.5 รงมา
พรอมรายละ อียดอื่นตามที่ อบต. า นด ตั้งตามบัญชีรา ามาตรฐาน
รุภัณฑ
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

ตั้งไว พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน ิจ รรม ารรณรง ละ ารอนุรั ษ
ทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดลอม ตามพระราช าวณีย
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 316 ลาดับที่ 7
2.โ รง าร นาไมไผ " ลอง วยน้าใ " ใ ใจ ิ่ง วดลอม
จานวน

10,000 บาท

ตั้งไว พื่อ ปน าใชจายในโ รง าร นาไมไผ " ลอง วยน้าใ " ใ ใจ ิ่ง วด
ลอม ละ ิจ รรมอื่นๆ ที่ ี่ยว อง
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 318 ลาดับที่ 11
3.โ รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืช

10,000 บาท

ตั้งไว พื่อ ปน าใชจายใน ารอนุรั ษพันธุ รรมพืช ละ ิจ รรมอื่นๆ ที่ ี่ยว
อง
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 316 ลาดับที่ 8

จานวน
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4.โ รง ารจัด าร ิ่ง วดลอมยั่งยืน

จานวน

25,000 บาท

ตั้งไว พื่อ ปน าใชจายใน ารจัด าร ิ่ง วดลอมในพื้นที่ตาบลนาไมไผ ใ ิด
วามยั่งยืน ละ ิจ รรมอื่นๆ ที่ ี่ยว อง
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 316 ลาดับที่ 9
5.โ รง าร 1 อปท. 1 ถนนทองถิ่นใ ใจ ิ่ง วดลอม
จานวน

50,000 บาท

ตั้งไว พื่อ ปน าใชจายใน ารจัดทาโ รง าร 1 อปท. 1 ถนนทองถิ่นใ ใจ ิ่ง
วดลอมในพื้นที่ตาบลนาไมไผ ใ ิด วามยั่งยืน ละ ิจ รรมอื่นๆ ที่ ี่ยว
อง
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 318 ลาดับที่ 12
6.โ รง าร ง ริม ารทอง ที่ยว ชิงอนุรั ษ

20,000 บาท

ตั้งไว พื่อ ปน าใชจายใน ารจัด าร ง ริม ารทอง ที่ยว ชิงอนุรั ษ ใน
พื้นที่ตาบลนาไมไผ ใ ิด วามยั่งยืน ละ ิจ รรมอื่นๆ ที่ ี่ยว อง
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 316 ลาดับที่ 6

จานวน
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

500,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

430,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

าบารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ปน าซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รณี ปน ารจาง มาทั้ง า ิ่ง อง ละ า รงงาน ใ จายจา าใช
อย วน รณีที่อง รป รอง วนทองถิ่น ปนผูดา นิน ารซอม ซมบารุง
รั ษาทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
(1) าจาง มา รงงาน องบุ ลภายนอ ใ จายจา าใช อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใชใน ารบารุงรั ษาทรัพย ินใ จายจา าวั ดุ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ
ไ พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
ิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภท
รายจายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใชจายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปในลั ษณะ าใช อย ละ า
าธารณูปโภ
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ค่าวัสดุ
วั ดุ อ ราง
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อ ราง ชน ไมตาง ๆ
อน ีม จอบ ลื่อย ทิน นอร ปูนซิ
มนต อิฐ ระ บื้อง ัง ะ ี ทราย ิน ยางมะตอย ทอน้า ละอุป รณ
ประปา ทอน้าบาดาล ทอตางๆ ฯลฯ ละวั ดุอื่นๆ ที่จา ปนใน ารปฏิบัติ
บริ าร ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง ลั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น
2) 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
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

70,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

41,000 บาท

- พื่อจาย ปน าไฟฟ้าที่ อบต.จา ปนตองจาย ชน ิจ ารประปา ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถิ่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ าร ษตร
รื่อง ูบน้าชนิดมอ ตอรจุมน้า นาด 1.5 HP
ตั้งไว พื่อ ปน าจัด รุภัณฑ ดังนี้
- รื่อง ูบน้าชนิดมอ ตอรจุมน้า 1.5 HP พรอมรายละ อียดอื่นๆ ตามที่
อง ารบริ าร วนตาบลนาไมไผ า นด จานวน 2 รื่อง
ตั้งรา าตามทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ
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รื่อง ูบน้าชนิดมอ ตอรจุมน้า นาด 2.0 HP

จานวน

29,000 บาท

รวม

17,197,000 บาท

รวม

17,197,000 บาท

รวม

17,197,000 บาท

งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม

จานวน

175,000 บาท

- พื่อจาย งิน มทบ องทุนประ ัน ัง มใ ับพนั งานจาง
งิน มทบ องทุน งินทด ทน

จานวน

7,000 บาท

- พื่อใช ปน งิน มทบ องทุน งินทด ทน
งินชวย ลืองบประมาณรายจาย ฉพาะ ารโ รง ารอื่น

จานวน

30,000 บาท

ตั้งไว พื่อ ปน าจัด รุภัณฑ ดังนี้
- รื่อง ูบน้าชนิดมอ ตอรจุมน้า 2.0 HP พรอมรายละ อียดอื่นๆ ตามที่
อง ารบริ าร วนตาบลนาไมไผ า นด จานวน 1 รื่อง
ตั้งรา าตามทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

" งิน มทบ องทุน วันละ 1 บาท
มาย ตุ งบประมาณ นับ นุน องทุน พื่อ วั ดิ ารชุมชน ( งิน มทบ อง
ทุนวันละ 1 บาท)โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4
/ว 2502 ลงวันที่ 20 ิง า ม 2553
ละ อด ลอง ับ ารดา นินงานตาม ลั ปรัชญา อง ศรษฐ ิจพอ พียง ระดับ
รัว รือน ระดับชุมชน ละระดับ อปท. โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป รอง วนทองถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24
ิง า ม 2553"
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บี้ยยังชีพผู ูงอายุ

จานวน

12,500,000 บาท

- พื่อจายใ ผู ูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ ึ้นไป ที่มี ุณ มบัติ รบถวนตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู ูงอายุ
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562 ละได ึ้นทะ บียน อรับ งิน บี้ยยัง
ชีพไว ับอง รป รอง วนทองถิ่นไว ลว โดยจายอัตรา บี้ยยังชีพราย ดือน
บบ ั้นบันได า รับผู ูงอายุ โดยผู ูงอายุ 60-69 จะไดรับ 600
บาท อายุ 70-79 จะไดรับ 700 บาท อายุ 80-89 ป จะไดรับ 800 บาท ละ
อายุ 90 ป ึ้นไปจะไดรับ 1,000 บาท
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง ารที่ นศ 0023.3/ว 3729 ลว 11 ร ฏา ม 2561
รื่องซั ซอม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ 2562
งินอุด นุน า รับโ รง าร ริม ราง วั ดิ ารทาง ัง มใ
นพิ าร ละ
ทุพพลภาพ โ รง าร นับ นุน ารจัด วั ดิ าร ัง ม ผูดอยโอ า ทาง
ัง ม ละโ รง าร ราง ลั ประ ันดานรายได ผู ูงอายุ
บี้ยยังชีพ นพิ าร
จานวน

3,400,000 บาท

- พื่อจาย วั ดิ าร บี้ย วามพิ ารใ
นพิ ารที่มี ิทธิตาม ลั ณฑที่
า นด ที่ได ดง วามจานงโดย าร อ ึ้นทะ บียน พื่อ อรับ งิน บี้ย วาม
พิ ารไว ับอง รป รอง วนทองถิ่น ลว โดย นพิ ารที่มี ิทธิจะไดรับ บี้ย
วามพิ าร นละ 800 บาทตอ ดือน
- ปนไปตาม (ตามมติ ณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 25 พฤศจิ ายน 2557) ตาม
นัง ือ ั่ง ารที่ นศ 0023.3/ว 3729 ลว 11 ร ฏา ม 2561 รื่องซั ซอม
นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ 2562 งินอุด นุน
า รับโ รง าร ริม ราง วั ดิ ารทาง ัง มใ
นพิ าร ละ
ทุพพลภาพ โ รง าร นับ นุน ารจัด วั ดิ าร ัง ม ผูดอยโอ า ทาง
ัง ม ละโ รง าร ราง ลั ประ ันดานรายได ผู ูงอายุ
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บี้ยยังชีพผูป่วย อด

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ง ราะ บี้ยยังชีพผูป่วย อด ใ ผูป่วย อด ที่ พทยไดรับรอง
ละทา ารวินิจฉัย ลว ละมี วาม ปนอยูยา จน รือถู ทอดทิ้ง าดผู
อุป าระดู ล ไม ามารถประ อบอาชีพ ลี้ยงตน องได โดยผูป่วย อด มี ิทธิ
จะไดรับ บี้ยยังชีพ นละ 500 บาท ตอ ดือน
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง ารที่ นศ 0023.3/ว 3729 ลว 11 ร ฏา ม 2561
รื่องซั ซอม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ 2562
งินอุด นุน า รับโ รง าร ริม ราง วั ดิ ารทาง ัง มใ
นพิ าร ละ
ทุพพลภาพ โ รง าร นับ นุน ารจัด วั ดิ าร ัง ม ผูดอยโอ า ทาง
ัง ม ละโ รง าร ราง ลั ประ ันดานรายได ผู ูงอายุ
ารองจาย
จานวน

600,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใชจายใน รณีฉุ ฉินจา ปน รงดวนซึ่งไม ามารถ าด ารณ
ลวง นาได ชน าร ิด าธารณภัยตางๆ (อุท ภัย อั ีภัย วาตภัย ภัย
ลง ฯลฯ) รือ รณีที่มี วามจา ปนตองจายนอ นือจา ที่งบประมาณตั้ง
จายไว รือ พื่อป้อง ัน ละบรร ทา วาม ดือดรอนใ ประชาชน รือ รณี
ที่มี นัง ือ ั่ง ารใ บิ จายจา งินประ ภทนี้
รายจายตาม อผู พัน
1. าใชจายใน ารศึ ษาตอระดับปริญญาตรี ละ ปริญญาโท า รับ ณะผู
บริ าร มาชิ อบต. พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจาง

จานวน

10,000 บาท

2. งินรายจายประ ภท งินชวย ลือ าทาศพพนั งานที่ไดรับอันตรายจา าร
ปฏิบัติราช าร

จานวน

20,000 บาท

3. าบารุง มาชิ รายป มา มอง ารบริ าร วนตาบลจัง วัดน รศรีธรรมราช จานวน

20,000 บาท

งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
ตั้งไว พื่อจาย มทบ องทุนบา น็จบานาญพนั งาน วนตาบล พื่อชวย ลือ
พนั งาน วนตาบล

จานวน

235,000 บาท

