น้า : 1/75

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:06

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตาบล นนตม
อา ภอชมพวง จัง วัดนครราช ีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,228,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

18,043,950 บาท

รวม

18,043,950 บาท

รวม

18,043,950 บาท

งิน มทบ องทนประ ัน ังคม

จานวน

187,000 บาท

พื่อจาย มทบ องทนประ ัน ังคมของพนั งานจ้าง
ฐานอานาจ นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ นม.มท
0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 รื่อง ารจาย งิน บี้ย
ประ ัน ังคมของพนั งานจ้าง
งิน มทบ องทน งินทด ทน

จานวน

9,788 บาท

พื่อจาย ป็น งิน งิน มทบ องทนทด ทนของพนั งานจ้างที่ อบ
ต.จะต้องจายในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างตามงบประมาณราย
จายประจาปี พ.ศ.2565
ฐานอานาจ 1) พระราชบัญญัติ งินทดด ทน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
นัง ือ รม ง ริม ดวนที่ ด ที่ มท0808.2/ว.4172
ลว.24ธ.คพ.ศ. 2561 รื่อง ารตั้งงบประมาณ งิน มทบ องทน
งินทด ทน
บี้ยยังชีพผ้ งอาย
จานวน

12,950,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง

พื่อจาย บี้ยยังชีพผ้ งอายตาบล นนตม
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ดที่ มท 0808.6/ว1430 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2564 รื่อง ารซั
ซ้อม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 งินอด นนทั่วไป งินอด นน า รับ ครง าร ริม ร้าง
วั ดิ ารทาง ังคมใ ้ ผ้พิ าร ละทพพลภาพ ครง าร นับ
นน ารจัด วั ดิ ารทาง ังคม ผ้ด้อย อ า ทาง ังคม ละ
ครง าร ร้าง ลั ประ ันด้านรายได้ ผ้ งอาย
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บี้ยยังชีพความพิ าร

จานวน

3,800,000 บาท

พื่อจาย บี้ยยังชีพผ้พิ ารตาบล นนตม
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ดที่ มท 0808.6/ว1430 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2564 รื่อง ารซั
ซ้อม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 งินอด นนทั่วไป งินอด นน า รับ ครง าร ริม ร้าง
วั ดิ ารทาง ังคมใ ้ ผ้พิ าร ละทพพลภาพ ครง าร นับ
นน ารจัด วั ดิ ารทาง ังคม ผ้ด้อย อ า ทาง ังคม ละ
ครง าร ร้าง ลั ประ ันด้านรายได้ ผ้ งอาย
บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด
จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด จานวน 18 คนๆละ 500
บาท/ ดือน
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ดที่ มท 0808.6/ว1430 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2564 รื่อง ารซั
ซ้อม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 งินอด นนทั่วไป งินอด นน า รับ ครง าร ริม ร้าง
วั ดิ ารทาง ังคมใ ้ ผ้พิ าร ละทพพลภาพ ครง าร นับ
นน ารจัด วั ดิ ารทาง ังคม ผ้ด้อย อ า ทาง ังคม ละ
ครง าร ร้าง ลั ประ ันด้านรายได้ ผ้ งอาย
งิน ารองจาย
จานวน

400,000 บาท

พื่อ ารองจายใน รณีที่จา ป็น
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 ละ ้ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
รายจายตามข้อผ พัน
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.)
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
ฐานอานาจ นัง ือ านั งาน องทนบา น็จบานาญข้าาช า
ร วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท.0808.5/ว40 ลงวันที่ 14
ิง าคม 2558 รื่องซั ซ้อม าร ง งิน มทบ องทนบา น็จ
บานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น

จานวน

399,162 บาท
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พื่อจาย มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพ งชาติตาบล นนตม

จานวน

140,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

12,711,920 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,474,800 บาท

รวม

3,089,520 บาท

จานวน

514,080 บาท

พื่อจาย มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพ งชาติตาบล นนตม
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบประมาณ
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทน พ.ศ.2561
พื่อ มทบ องทนบญ วั ดิ ารชมชนตาบล นนตม (ออมวันละ
บาท)
พื่อ มทบ องทนบญ วั ดิ ารชมชนตาบล นนตม
(ออมวันละบาท)
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ด ที่ มท.0891.4
/ว2502 ลงวันที่ 20 ิง าคม 2553 รื่อง นวทาง นับ นน าร
ดา นินงาน องทนบญ วั ดิ ารชมชนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคา งิน ดือนนาย /รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆละ20,400บาท/ ดือน จานวน 12
ดือน ป็น งิน 244,800 บาท ละ งินคาตอบ ทนราย ดือนรอง
นาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 อัตราๆละ 11,220
บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 269,280 บาท
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขาน าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
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คาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนประจตา นงนาย /รองนาย องค าร
บริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตราๆละ 1,750
บาท/ ดือน จานวน12 ดือน ป็น งิน 21,000 บาท ละคาตอบ
ทนประจาตา นงรองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 2 อัตราๆละ880 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 21,120 บาท
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขาน าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
คาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพิ ศษนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆละ 1,750 บาท/ ดือน จานวน12
ดือน ป็น งิน21,000 บาท ละคาตอบ ทนประจาตา นงรอง
นาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 อัตราๆละ880
บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขาน าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
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คาตอบ ทนราย ดือน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตาบล

จานวน

86,400 บาท

คาตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขาน าร ภา
จานวน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

2,404,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆละ7,200 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขาน าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือนของประธาน ภาองค าร
บริ าร วนตาบล/รองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล/ ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล ละ มาชิ
องค ารบริ าร วนตาบล
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขาน าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน วนตาบล จานวน 11
อัตรา จานวน12 ดือน ดยจายใ ้ ับพนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
1)ปลัดองค ารบริ าร วนตาบลจานวน1อัตรา
2)รองปลัดองค ารบริ าร วนตาบล จานวน1อัตรา
3) ัว น้า านั ปลัด จานวน 1 อัตรา
4)นั วิ คราะ น ยบาย ละ ผน จานวน1อัตรา
5)นั ทรัพยา รบคคล จานวน 1 อัตรา
6)นิติ ร จานวน 1 อัตรา
7)นั จัด ารงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
8)นั พัฒนาชมชน จานวน 1 อัตรา
9)นั วิชา ารตรวจ อบภายใน จานวน 1 อัตรา
10) จ้าพนั งานธร าร จานวน 1 อัตรา
11) จ้าพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย จานวน 1 อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย
งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561 นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวน
ที่ ด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ
ทนอื่น (ฉบับที่ 4) ละประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจ้าง ละ ารใ ้ล จ้างขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) นัง ือ านั งาน
.จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3
ร ฎาคม 2561 ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร า นด ลั ณฑ าร ลื่อนขั้น
งิน ดือนข้าราช าร ละพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561

รวม

6,385,280 บาท

จานวน

4,210,000 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

69,280 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนราย ดือน า รับตา นงปลัด
องค ารบริ าร วนตาบล ระดับ ลาง จานวน1อัตราๆละ7,000
บาท/ ดือน ละจาย ป็น งิน พิ่มพิ ศษ า รับ าร ้รบ(พ ร.)ของ
พนั งาน วนตาบล จานวน 1 อัตราๆละ 440บาท/ ดือน
ฐานอานาจ ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด ลั
ณฑ ารใ ้ข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งินคาตอบ
ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22 มษายน 2547 ละ
นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลง
วันที่ 16 มภาพันธ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ
จาย งินคาตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร า นดใ ้ข้า
ราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับ งิน ดือน
คาตอบ ทน ป็นราย ดือน ทา ับอัตรา งินประจาตา นง)
งินประจาตา นง
จานวน

148,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงพนั งาน ดังนี้
1)ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน
2)รองปลัดองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน
3) ัว น้า านั ปลัด จานวน 12 ดือน
ฐานอานาจ นัง ือจัง วัดนครราช ีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 รื่อง ประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน วนตาบลจัง วัดนครราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ
งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละ
ประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6)
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คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,850,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างชั่วคราวใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละ
พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 12อัตรา ดยจายใ ้พนั งานจ้าง ดังนี้
1)พนั งานจ้างตามภาร ิจ(ผช.นั พัฒนาชมชน) จานวน 1 อัตรา
2)พนั งานจ้างตามภาร ิจ(ผช.นั วิชา าร ษตร) จานวน 1 อัตรา
3)พนั งานจ้างตามภาร ิจ(ผ้ชวยจพง.ป้อง ันฯ) จานวน 1 อัตรา
4)พนั งานจ้างตามภาร ิจ(ผช.จพง. าธารณ ข) จานวน 1 อัตรา
5)พนั วานจ้างทั่วไป(พนั งานขับรถยนต)จานวน4อัตรา
6)พนั งานจ้างทั่วไป(ภาร รง) จานวน 1อัตรา
7)พนั งานจ้างทั่วไป(คนงาน ครื่อง บน้า)จานวน2อัตรา
8)พนั งานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป)จานวน 1อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นัง ือจัง วัด
นครราช ีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
รื่อง ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่ 6)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไปจานวน 12 อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับ ารใ ้
พนั งาน วนตาบล ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร าร
บริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่2)
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งบดาเนินงาน

รวม

3,063,000 บาท

รวม

685,000 บาท

จานวน

615,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค ารบริ าร วนตาบล
1) คาตอบ ทนคณะ รรม าร อบฯ , คณะ รรม ารจัดซื้อจัด
จ้าง , งินผลประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษของพนั งาน
วนตาบล/พนั งานจ้าง ฯลฯ จานวน 225,000 บาท
2)คาตอบ ทนคณะ รรม าร าร ลือ ตั้งจานวน350,000บาท
3)คาตอบ ทน อปพร. จานวน 40,000 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อม
นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
คา ชาบ้าน
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลตาม ิทธิ
ที่จะได้รับ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตลาคม 2559
รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งินคา ชาบ้าน
ของข้าราช าร วนท้องถิ่น
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,170,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้ พนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ
ฐานอานาจ พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของ
บตร พ.ศ. 2562ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560 ละ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคา ย็บ นัง ือ ข้าป นัง ือตาง ๆ /คา
ธรรม นียม ตางๆ /คาตั ิ่งปฏิ ล /คาจ้าง มาบริ าร ชน คา
จ้าง มาผ้ปฏิบัติงานใน านั งานปลัด คาจ้าง มาทา ิ่งพิมพ
ตางๆ คาจ้างองค ร รือ ถาบันที่ ป็น ลาง พื่อ ารวจความพึงพอ
ใจของผ้รับบริ าร คาจ้าง ขียนป้ายตาง ๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช้ อย วั ด ละคา าธารณป ภค
13) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

45,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ของผ้บริ าร ผ้ชวยผ้
บริ าร มาชิ ภาฯ พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
ฐานอานาจ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
คาใช้จาย ครง ารจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น
จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ป็น
-คารับรองใน ารต้อนรับบคคล คณะบคคล
-คา ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาองค ารบริ าร วนตาบล
ารประชมคณะ รรม ารที่ได้รับ าร ตงตั้งตาม
ฎ มาย ระ บียบ ข้อบังคับ คา ั่ง นัง ือ ั่ง าร ละ ารประชม
ตางๆตาม น้าที่ ชน คาอา าร คาน้าดื่ม ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จาย ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

พื่อจาย ป็นคาจัดประชมประชาคม มบ้าน ประชาคมตาบล พื่อ
บรณา ารใน ารจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น ผนชมชน พร้อม าร
ออ นวยบริ ารด้านตางๆใ ้ ับประชาชน
ชน คาป้าย คาอา าร อา ารวาง ครื่องดื่ม
ละวั ดอป รณตางๆที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทา ผน
พัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ้ไข พิ่ม ติม
ถึง(ฉบับที3่ ) พ.ศ.2561
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่8
น้าที่ 164
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คาใช้จาย ครง าร ฉลิมพระ ียรติ ละ นับ นน ครง ารอัน นื่องมา จานวน
จา
พระราชดาริฯ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตาม ครง าร ชน คา
วิทยา ร คาอา าร อา ารวาง ป้าย วั ดอป รณตางๆที่จา
ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2565 ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 6
น้าที่ 160
คาใช้จาย ครง าร ริม ร้างคณธรรมจริยธรรม ละป้อง ัน าร
ทจริต

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตาม ครง าร ชน คา
วิทยา ร คาอา าร อา ารวาง ป้าย วั ดอป รณตางๆที่จา
ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 6
ยทธศา ตรที่ 8 น้าที่ 10
คาใช้จาย ครง ารออ นวยบริ าร อบต.ยิ้ม คลื่อนที่
พื่อจาย ป็นคาจัด ถานที่ คาอา ารวาง ครื่องดื่ม ละวั ดอื่น ๆ
ที่จา ป็นฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 ิง าคม 2555 รื่อง ซั ซ้อมความ ข้าใจ ี่ยว ับคา
ใช้จายใน ารจัดงานตางๆ ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 8
น้าที่ 164
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คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คา
บริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ละคาใช้จายอื่น ๆ ใน าร ดิน
ทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของผ้บริ าร ผ้ชวยผ้
บริ าร มาชิ ภาฯ ผ้นาชมชน พนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
คาใช้จายใน ครง ารอบรม ัมมนา ละศึ ษาดงาน พิ่มประ ิทธิภาพ จานวน
ารปฏิบัติราช ารใ ้ ับบคลา รท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารฝึ อบรม ัมมนา พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติราช ารใ ้ ับผ้บริ าร ผ้ชวยผ้
บริ าร มาชิ ภาฯ พนั งาน วนตาบล ละพนั งาน
จ้าง ชน คาวิทยา ร คา ถานที่ คาของขวัญ คา
อา าร ครื่องดื่ม อา ารวาง คา ชาที่พั คาจ้าง มารถ คา
วั ด อป รณ ละคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 8
น้าที่165
คาใช้จาย า รับ าร ลือ ตั้งขององค ารบริ าร วนตาบล
จานวน
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย า รับ าร ลือ ตั้งตามที่คณะ รรม าร าร
ลือ ตั้ง า นด ชน บบพิมพ วั ดตางๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ านั งานคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ดวนที่
ด ที่ ลต 0014/6289 ลงวันที่ 16 ร าคม 2563 รื่อง าร
ตรียม ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564 พื่อ
ป็นคาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้อง
ถิ่น ละ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

70,000 บาท

100,000 บาท

400,000 บาท

น้า : 14/75

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:06

คาบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

120,000 บาท

รวม

510,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ
ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ บบพิมพ ตรายาง ธง
ชาติ มดประวัติราช าร ตะ รงวาง อ าร ที่ถพื้น ผ้า
มาน มลี่ มานปรับ ง ผนป้ายตางๆ ต๊ะตางๆ ้าอี้ตางๆ ต้
ตางๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
วั ดงานบ้านงานครัว
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น
–คาบารงรั ษาซอม ซมครภัณฑ ชน รถยนต รถ
จั รยานยนต ครื่องพิมพดีด ครื่องอัด า นา ครื่อง
คอมพิว ตอร ครื่องปรับอา าศ ต้ ต๊ะ
–คาบารงรั ษา รือซอม ซมที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง ชน ซอม ซม
อาคาร านั งาน
– คาบารงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ินอื่น ๆ ชน วั ดตาง ๆ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ ชน ปรง ไม้
วาด ขง ม้ง ผ้า ม ผ้าป ต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน ้อม ้วน้าจาน
รอง ระจ งา ชด า ฟ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 15/75

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:06

วั ด อ ร้าง

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ด อ ร้าง ชน ไม้ ปน
ซี มนต ี อิฐ ระ บื้อง อางล้างมือ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
วั ดยานพา นะ ละขน ง
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน าย
ไมล พลา ตลับล ปน น้ามัน บร ัว ทียน นอต ละ
ร ระจ มองข้างรถยนต ม้อน้ามันรถยนต ันชนรถ
ยนต บาะรถยนต ฟิลม รอง ง ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

350,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน ถาน ๊ ง
ต้ม น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
วั ดคอมพิว ตอร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดคอมพิว ตอรตาง ๆ ชน ผนบันทึ
ข้อมล ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ ครื่องคอมพิว ตอร ตลับผง
มึ ผน รอง ง าย ค บิล ป้นพิมพ มนบอรด มม ม
รี่ชิป มา ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ ครื่องอาน ละบันทึ ข้อมล
บบตาง ๆ ครื่องอานข้อมล บบซีดีรอม ปร รม
คอมพิว ตอร รือซอฟต วร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 16/75

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:06

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

698,000 บาท

จานวน

620,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระ ไฟฟ้า า รับที่ทา ารองค ารบริ าร
วนตาบล ถานี บน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้าน นนตม บ้าน นอง
ลมป๊ ศนย ง ริม ขภาพชมชน นอง ดน ละต้ยามอา า
ตารวจ มบ้านประจาตาบล นนตม
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้าประปา า รับที่ทา ารองค ารบริ าร วน
ตาบล ละศนย ง ริม ขภาพชมชน นอง ดน
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาบริ าร ทรศัพท
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ทรศัพท า รับที่ทา ารองค ารบริ าร วน
ตาบล
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาบริ ารไปรษณีย
จานวน

8,000 บาท

คาไฟฟ้า

พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คา ทร ลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร คา ชาต้ไปรษณีย
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 17/75

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:06

คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม

จานวน

35,000 บาท

รวม

174,120 บาท

รวม

174,120 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ทรภาพ รือ ทร าร (FACSIMILE) คา ท ล็
ซ (TELEX) คา ื่อ ารผานดาว ทียม คาใช้บริ าร ี่ยว ับ ารใช้
ระบบ (INTERNET) ได้ คาธรรม นียม คา มาชิ คาใช้ มาย
ลข คา ชา มาย ลขคาใ ้บริ าร ละคา ื่อ ารอื่นๆ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ละ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านั งาน
คาจัดซื้อ ้าอี้พลา ติ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้พลา ติ
จานวน 50 ตัว ๆ ละ 200 บาท
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 18/75

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:07

คาจัดซื้อต้ ล็ ็บ อ าร บบ 2 บาน

จานวน

5,900 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ต๊ะ อน ประ งค จานวน 10 ตัว ๆ
ละ 3,000 บาท ต๊ะพับ น้า ล็ ครงขา ล็ ชบ คร มี่
ยม ขนาด 75X180X75 ซม.
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาจัดซื้อพัดลม พดาน คจร
จานวน

6,400 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อต้ อ ารชนิดบาน 2 บาน จานวน 1ต้ๆ
ละ 5,900บาท
คณ มบัติ
1)มีมือจับชนิดบิด
2) มี ผนชั้นปรับระดับ3 ชิ้น
3)ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ .)
รายละ อียดปรา ฎตามราคามาตรฐานครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาจัดซื้อ ต๊ะ อน ประ งค

พื่อจาย ป็นจัดซื้อพัดลม พดาน คจรจานวน 4 ครื่อง ๆละ 1,600
บาท ใบพัดขนาดไมน้อย วา 16 นิ้ว ปรับ รงลมได้ไมน้อย วา 3
ระดับ ควบคม ารทางานด้วย วิตซ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน(ราคารวมคาติดตั้ง บบตั้งพื้น รือ จานวน
บบ ขวน ขนาด 36,000 บีทีย

46,100 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน ชนิดตั้งพื้น
รือชนิด ขวน(มีระบบฟอ อา าศ)ขนาด 36,000 บีที
ย จานวน 1 ครื่องๆละ46,100 บาท
ราคา ละรายละ อียดปราฏตามมาตรฐานครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ครภัณฑไฟฟ้า ละวิทย
คาจัดซื้อไม คร ฟน พร้อม าย ัญญาณ า รับชดประชม

จานวน

45,520 บาท

จานวน

8,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชดไม คร ฟน พร้อม าย ัญญาณ า รับ
ชดประชมขนาดความยาว 12 มตร ละยาว 3 มตร
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ครภัณฑ ฆษณา ละ ผย พร
คาจัดซื้อจอรับภาพ บบขาตั้ง ขนาด 100 นิ้ว
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อจอรับภาพ บบขาตั้ง จานวน 1 ตัว จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:07

น้า : 20/75

ครภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน(จอ ดงภาพขนาด จานวน
ไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 ครื่องๆละ 17,000 บาท
คณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 น
ลั (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐาน ไมน้อย
วา 3.1 GHz รือดี วา จานวน 1 นวย
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไม
น้อย วา 120 GB จานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา1ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
รายละ อียด ปรา ฎตามมาตรฐานราคา ลางคอมพิว ตอร
ระทรวง ICT
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

17,000 บาท
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คาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดา (18 น้า/นาที)
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดา(18
น้า/นาที) จานวน 2 ครื่องๆ ละ2,600 บาท ป็น งิน 5,200
บาท
คณลั ษณะพื้นฐาน
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 18 น้า
ตอนาที (ppm)
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 8 MB
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 150 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
ราคา ละรายละ อียด ปรา ฎตามมาตรฐานราคา ลาง
คอมพิว ตอร ระทรวง ICT
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

5,200 บาท

น้า : 22/75
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งานบริหารงานคลัง

รวม

2,666,300 บาท

รวม

2,044,000 บาท

รวม

2,044,000 บาท

จานวน

1,250,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน วนตาบล จานวน 4
อัตรา จานวน 12 ดือน
ดยจายใ ้ ับพนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
1) ผ้อานวย าร องคลัง จานวน 1ตา นง
2)นั วิชา าร งิน ละบัญชีจานวน1ตา นง
3) จ้าพนั งานพั ด จานวน 1 ตา นง
4) จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จานวน 1ตา นง
ฐานอานาจ นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561 ประ าศ
.จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร า นด
ลั ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนข้าราช าร ละพนั งาน วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
จานวน

10,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

พื่อจาย งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของพนั งาน วนตาบล
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั
ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง ละ
พนั งานจ้างขององค รป ครอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม าร
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่ )
งินประจาตา นง
พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงผ้อานวย าร องคลัง ละ งิน พิ่ม
ตา นงอื่นๆ
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชน
ตอบ ทนอื่น (ฉบับที่6) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

จานวน

42,000 บาท
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คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

732,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง จานวน 4
อัตรา จานวน 12 ดือน
ดยจายใ ้ ับพนั งานจ้าง ดังนี้
1)พนั งานจ้างตามภาร ิจ(ผช.จพง. าร งิน ละบัญชี) จานวน 1
ตา นง
2)พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช.จพง.จัด ็บรายได้) จานวน 1
ตา นง
3)พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผช,จพง.พั ด) จานวน 1 ตา นง
4)พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ.จพง.ธร าร
จานวน 1 ตา นง
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่6) ลงวันที่ 20ธันวาคม 2559
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง
จานวน 4 อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน
วนตาบล ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่นได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

524,000 บาท

รวม

184,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค ารบริ าร วนตาบล ชน คาตอบ ทนคณะ รรม าร อบฯ
คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง งินผลประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษของพนั งาน วนตาบล/พนั งานจ้าง ฯลฯ
ฐานอานาจ 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 นดมาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี า รับพนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 นัง ือ านั งาน
.จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29
ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นดประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาใ ้ พนั งาน
วนตาบล ละพนั งานจ้าง ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
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คา ชาบ้าน

จานวน

24,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

275,000 บาท

จานวน

110,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลผ้มี ิทธิ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ
าร บิ จาย งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคาชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้
พนั งาน วนตาบล
ฐานอานาจ นัง ือ รมบัญชี ลาง ที่ ค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถนายน 2559 รื่องประ ภท ละอัตรา งินบารง ารศึ ษา
ละคา ลา รียน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น
- คารับวาร าร นิตย าร นัง ือพิมพรายวัน ละ ิ่งพิมพ
ตางๆ ฯลฯ
- คา ย็บ นัง ือ ข้าป นัง ือ ละข้อบัญญัติตางๆ ฯลฯ
- คาจ้าง มาบริ ารทั่วไป ฯลฯ
- คาธรรม นียมตางๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จาย ารลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ครง ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ินองค ารบริ าร วน จานวน
ตาบล นนตม

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ของพนั งาน วนตาบ
ละพนั งานจ้าง
ฐานอานาจ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร ฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใช้จาย
อื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา ของ
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ินองค ารบริ าร วนตาบล นนตม
ฐานอานาจ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ผนที่ภาษี
ละทะ บียนทรัพย ิน พ.ศ.2550 พรบ.ที่ดิน ละ ิ่งปล ร้าง พ
.ศ. 2562พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 8
น้าที่ 165
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ครง ารรณรงคประชา ัมพันธ ารชาระภาษี ละคาธรรม นียม
ประจาปี

จานวน

15,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดทาป้ายประชา ัมพันธ อัด ผน ปอรตประชา
ัมพันธ ผนพับ ละประชา ัมพันธอื่นๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ ตามพระราชบัญญัติภาษี รง รือน ละที่ดิน พ.ศ
.2475 ละ ้ไข พิ่ม ติม พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510
ละ ้ไข พิ่ม ติม พระราชบัญญัติภาษีบารงท้องที่ พ.ศ.2508
ละ ้ไข พิ่ม ติม
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 8
น้าที่ 165
ครง ารศึ ษาดงานด้าน ารคลัง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปศึ ษาดงานด้าน าร
คลัง ชน งาน าร งิน ละบัญชี งานพัฒนาจัด ารจัด ็บราย
ได้ งานพั ด ละงาน ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน ละ
งานบริ ารอื่นๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ
งิน าร บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ
งินขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ละ ้ไขจนถึง
ปัจจบัน
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 8
น้าที่ 166
ครง ารออ บริ ารรับชาระภาษี ละคาธรรม นียมประจาปี
พื่อจาย ป็นคาจัดอบรมใ ้ความร้ รื่อง ารชาระภาษี
ประจาปี ความร้ตางๆพร้อมออ นวยบริ าร คลื่อนที่ชาระภาษี
ใ ้ ับประชาชน ชน คาป้าย คา อ าร , คาใช้จายอื่นที่
จา ป็นใน าร ารวจ
ฐานอานาจ ตามพระราชบัญญัติภาษี รง รือน ละที่ดิน พ.ศ.2475
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ละ ้ไข พิ่ม ติม พระราช
บัญญัติภาษีบารงท้องที่ พ.ศ.2508 ละ ้ไข พิ่ม ติม
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 8
น้าที่166
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คาบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้
ตางๆ ชน ระดาษ มึ ฟ้ม ปา า ดิน อ ้าอี้ านั
งาน บบพิมพ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
วั ด อ ร้าง
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น
- คาบารงรั ษา รือซอม ซมครภัณฑ ชน ครื่อง
คอมพิว ตอร ครื่องปริ้น ตอร ฯลฯ
- คาบารงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ินอื่นๆ ชน วั ดตางๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ด อ
ร้าง ชน ไม้ ปน ซี มนต ี อิฐ ระ บื้อง อางล้างมือ ฯลฯ ฐาน
อานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

98,300 บาท

รวม

98,300 บาท

จานวน

5,900 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน ถาน ๊ งต้ม
น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
วั ดคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดคอมพิว ตอรตางๆ ชน ผน รือจานบันทึ
ข้อมล ทปบันทึ ข้อมล ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ
ล ซอร ป้นพิมพ มนบอรด ครื่องอานข้อมล บบซีดีรอม ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านั งาน
คาจัดซื้อต้ ็บ อ าร 2 บาน ปิด
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต้ ล็ บบ 2 บาน ปิด จานวน 1 ลังๆ
ละ 5,900 บาท
คณลั ษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม(มอ .)
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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คาจัดซื้อต้ ็บ อ าร 20 ชอง

จานวน

3,800 บาท

จานวน

20,800 บาท

จานวน

7,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต้ ็บ อ าร 20 ชอง จานวน 1 ลัง ๆ
ละ 3,800 บาทตามมาตรฐาน มอ .
ราคา ละรายละ อียดปรา ฎตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีใน
ราคามาตฐานครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

คาจัดซื้อต้ ็บ อ าร 40 ชอง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต้ ็บ อ าร 40 ชอง จานวน 4 ลังๆ
ละ 5,200 บาท ตามมาตรฐาน มอ .
ราคา ละรายละ อียดปรา ฎตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีใน
ราคามาตฐานครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาจัดซื้อพัดลม บบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อพัดลม บบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จานวน 3
ตัวๆละ 2,500 บาท
ราคา ละรายละ อียดปรา ฎตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีใน
ราคามาตฐานครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน(ราคารวมคาติดตั้ง บบตั้งพื้น รือ จานวน
บบ ขวน ขนาด 36,000 บีทีย
พื่อจาย ป็นคา ครื่องปรับอา าศ บบ ย วน (ราคาพร้อมติด
ตั้ง)
คณลั ษะพื้นฐาน
1. ขนาดที่ า นด ป็นขนาดไมต่า วา 36,000 บีทีย
2. ราคาที่ า นด ป็นราคาพร้อมติดตั้ง
3. ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทาความ ย็นขนาดไม
ิน 36,000 บีทียต้อง
ได้รับ ารรับรองมาตฐานผลิตภัณฑอต า รรม ละฉลา
ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4. ต้อง ป็น ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชด ทั้ง นวย
งความ ย็น ละ นวย
ระบายความร้อนจา รงงาน ดียว ัน
5. มีความ นวง วลา ารทางานของคอม พร ซอร
6. ารจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศขนาดอื่นๆ (นอ จา ข้อ 3) นอ
นือจา ารพิจารณาด้านราคา ล้ว พื่อ ป็น ารประ ยัดพลัง
งานควรพิจราณจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศที่มีคาประ ิทธิภาพ
พลังงานตามฤด าล(SEER) ง วา
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
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46,100 บาท
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ครภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
คา ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดา (18 น้า/นาที)
พื่อจาย ป็นคา ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดา (18
น้า/นาที)จานวน1 ครื่องๆละ 2,600 บาท
คณลั ษะพื้นฐาน
1. มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
2. มีความ ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมรฃน้อย วา 18
น้าตอนาที (ppm)
3. มี นวยความจา (MemoryX ขนาดไมน้อย วา 8 MB
4. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี
วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
5. มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 150 ผน
6. ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter,Legal ละ Custom
ราคา ละรายละ อียดปรา ฎตามมาตรฐานราคา ลาง
คอมพิว ตอร ระทรวง ICT
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

2,600 บาท
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คา ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA

จานวน

11,600 บาท

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อ ป็นคา ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 2 ครื่องๆ
ละ 5,800 บาท
คณลั ษะพื้นฐาน
1. มี าลังไฟฟ้าด้านนอ ได้ไมน้อย วา 1 KVA (600 Watts)
2. ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที
ราคา ละรายละ อียดปรา ฎตามมาตรฐานราคา ลาง
คอมพิว ตอร ระทรวง ICT
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จาย ครง ารป้อง ัน ละลดอบัติ ตทางถนน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารป้อง ัน ละลดอบัติ ต
ทางถนนในชวง ทศ าลปีใ ม ทศ าล ง รานต
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 7
น้าที่ 161
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คาใช้จาย ครง ารฝึ ทบทวนอา า มัครป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัยฝ่ายพล รือน

จานวน

100,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ด ครื่อง ตง าย ใช้ า รับป้อง ันอันตราย
จา ารปฏิบัติ น้าที่ ชน ื้อคลมดับ พลิง ื้อ
ชชีพ รอง ท้า มว ถงมือ รืออื่น ๆ ที่จา ป็นฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท0808.2
/ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ
ละ าร บิ จายคาตอบ ทน ละคาวั ด ครื่อง ตง ายของ อา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน(อปพร.)
วั ด ครื่องดับ พลิง
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตาม ครง าร ชน คา
วิทยา ร คาอา ารวาง อา าร วั ดอป รณตางๆที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ี มท 0313.4/ว3026 ลง
วันที่ 26 ตลาคม 2542 รื่อง าร นับ นน ารดา นิน ิจ าร อป
พร.
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 7
น้าที่ 162
ค่าวัสดุ
วั ด ครื่อง ตง าย

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ด ครื่องดับ พลิง ครื่องใช้ตางๆในรถบรรท
น้าอ น ประ งค ชน ถังดับ พลิง น้ายาดับ พลิง ายดับ
พลิง รวยจราจร ข้อตอตาง ๆ รืออื่นๆ ที่จา ป็นฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ด ละครภัณฑตาม ลั าร
จา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

3,430,900 บาท

รวม

2,522,100 บาท

รวม

2,522,100 บาท

จานวน

1,468,000 บาท

จานวน

21,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน วนตาบลจานวน 2 อัตรา
ป็น งินจานวน 589,800 บาท
ดยจายใ ้ ับพนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
1.ผ้อานวย าร อง ารศึ ษาฯ จานวน 1 อัตรา
2.นั วิชา ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งานคร จานวน 4
อัตรา จานวน 1,280,000 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561 ประ าศ
.จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร า นด
ลั ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนข้าราช าร ละพนั งาน วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
งินประจาตา นง
พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงนั บริ ารงาน าร
ศึ ษา จานวน 1 อัตรา
ฐานอานาจ นัง ือจัง วัดนครราช ีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 รื่อง ประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน วนตาบลจัง วัดนครราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ
งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละ
ประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6)
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งินวิทยฐานะ

จานวน

218,400 บาท

จานวน

706,700 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจ้างชั่วคราวใ ้ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จานวน 1 อัตรา ละพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 1
อัตรา จานวน 278,700 บาท
- พื่อจาย ป็นคาจ้างชั่วคราวใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ด ล
ด็ )จานวน 3 อัตรา จานวน 428,000 บาท
ฐานอานาจ นัง ือจัง วัดนครราช ีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 รื่อง ประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน วนตาบลจัง วัดนครราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ
งื่อนไข ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 6)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวิทยฐานะครชานาญ าร ละชานาญ าร
พิ ศษ จานวน 3 อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศ .ท. รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไข าร
ประ มินผลงานพนั งานคร ละบคล รทาง ารศึ ษา พื่อใ ้มี
วิทยฐานะ ประ าศ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ณ วันที่ 5
ม ราคม 2550 ละประ าศ
ี่ยว ับ ารบริ ารงานบคคล พนั งานคร ละบคลา รทาง าร
ศึ ษาขององค ารบริ าร วนตาบล ประ าศ ณ วันที่ 4
มษายน 2559
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจจานวน 1 อัตรา ละพนั งานจ้างทั่วไป (ผ้ด ล
ด็ ) จานวน 1 อัตรา จานวน 36,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ (ผ้ด ล ด็ ) จานวน 3 อัตรา จานวน 72,000 บาท
ฐานอานาจ นัง ือจัง วัดนครราช ีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713
ลงวันที่ 3 ิง าคม 2558 รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับ
ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร
ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว(ฉบับ
ที่2)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

895,000 บาท

รวม

155,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค ารบริ าร วนตาบล ชน งินผลประ ยชนตอน ทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษของพนั งาน/พนั งานจ้าง วนตาบล คาตอบ ทน อป
พร.ฯลฯคาตรวจรับงานจ้างฯ
ฐานอานาจ นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่องซั ซ้อม
นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคาชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้
พนั งาน วนตาบล
ฐานอานาจ นัง ือ รมบัญชี ลาง ที่ ค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบารง าร
ศึ ษา ละคา ลา รียน
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ค่าใช้สอย

รวม

528,000 บาท

จานวน

468,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใช้จาย
อื่นๆ ใน าร ดินทาง
ไปราช าร รือ ไปอบรม ัมมนาของพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
คาใช้จายใน ารลงทะ บียนฝึ อบรม
จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคา ย็บ นัง ือ ข้าป นัง ือตางๆ คา ฆษณา ละ
ผย พรคาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ รือคาจ้าง มาบริ าร
ทั่วไปฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนาของ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
ฐานอานาจ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาบารงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

-คาบารงรั ษา รือซอม ซมครภัณฑ ชน ครื่องปริน ตอร ครื่อง
คอมพิว ตอร ฯลฯ
-คาบารงรั ษา รือซอม ซมที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง ชน ซอม ซม
รั้วศนยพัฒนา ด็ ล็ ้องอาบน้า ้อง ้วม อางล้าง น้า ปรง
ฟัน ้องครัวซอม ซม ต๊ะ ้าอี้ ละอื่นๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
-คาบารงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ินอื่นๆ ชน วั ดตางๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้
ตางๆ ชน ระดาษ มึ ฟ้ม ปา า ดิน อ ้าอี้ านั
งาน บบพิมพ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
วั ดงานบ้านงานครัว
พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตางๆ ชน ช้อน ตน ล ถาด
ลม ม้อ ถังขยะ ถงดาใ ขยะ ไม้ วาด ปรงไม้ ผงซั
ฟอ น้ายาล้างภาชนะน้ายาล้าง ้องน้า ละอื่นๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 40/75

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:07

วั ด อ ร้าง

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ็ งต้ม น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน
ครื่อง ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ วั ด อ ร้างตางๆ ชน ไม้ ี ปน
ซี มนต ทราย ิน ตะป ค้อน ลื่อย วาน ตลับ มตร ล ดิ่ง ทอ
น้า พีวีซี อป รณประปา ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

พื่อจาย ป็นคาซื้อ าร คมีภัณฑตางๆ ละ วชภัณฑตาง ๆ
ชน อล อฮอล าลี ผ้าพัน ผล น้ายาตางๆ ยา วชภัณฑ ตางๆ
คลอรีน าร ้มฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 41/75

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:07

วั ด ีฬา

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ด ีฬาตางๆ ชน ฟตบอล ล ฟตซอลล
บา ตบอล ล ตะ ร้อ ล วอล ลยบอล ตาขายประต ตาขาย
วอล ลยตาขายตะ ร้อ ล ปตอง ที่ ็บอป รณ ีฬา ละอป รณ
ตางๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

วั ดคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดคอมพิว ตอรตางๆ ชน ผน รือจาน
บันทึ ข้อมล ทปบันทึ ข้อมล ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ
บบ ล ซอร ป้นพิมพ มนบอรด มม มรี่ชิป ม้า ครื่อง
ระจาย ัญญาณ ครื่องอาน ละบันทึ ข้อมล บบตางๆ ครื่อง
อานข้อมล บบซีดีรอม ปร รม คอมพิว ตอร รือ
ซอฟต วร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
วั ดอื่น
วั ด า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดองค ารบริ าร วนตาบล
นนตม พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อที่นอน ผ้า ัน ป้อน ผ้าขน
น า รับ ด็ ล็ ในศนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดองค ารบริ าร
วนตาบล นนตม
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 42/75

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:07

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

รวม

62,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระ ไฟฟ้า า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด
องค ารบริ าร วนตาบล นนตม ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
พื่อจาย ป็นคาน้าประปาของศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดองค าร
บริ าร วนตาบล นนตม ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ทอร น็ต รวมถึง
อิน ทอร น็ต ารด ละคา ื่อ ารอื่นๆ รวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้
บริ ารดัง ลาว ละคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

น้า : 43/75

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:07

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

13,800 บาท

รวม

13,800 บาท

จานวน

9,500 บาท

ครภัณฑงานบ้านงานครัว
คาจัดซื้อ ครื่องตัด ญ้า บบข้อ ข็ง
พื่อจัดซื้อ ครื่องตัด ญ้า บบข้อ ข็ง จานวน 1 ครื่อง ป็น ครื่อง
ตัด ญ้า บบ ะพาย ครื่องยนตขนาดไมน้อย วา 1.4 รง
ม้า ปริมาตร ระบอ บไมน้อย วา 30 ซีซี พร้อมใบมีด ราคา
ละรายละ อียดปรา ฏตามมาตรฐานครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 44/75

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:07

ครภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
คาจัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink
Tank Printer)
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ(Ink Tank Printer)จานวน 1 ครื่อง ราคา 4,300 บาท
ใ ้ อง ารศึ ษาฯ
คณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็น ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer)จา รงงานผ้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดา า รับ ระดาษขนาด A4 ไม
น้อย วา 19 น้าตอนาที(ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษขนาด A4 ไมน้อย
วา 15 น้าตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
ราคา ละรายละ อียด ปรา ฎตามมาตรฐานราคา ลาง
คอมพิว ตอร ระทรวง ICT
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

4,300 บาท

น้า : 45/75

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:07

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

5,045,250 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,645,250 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,195,250 บาท

คาใช้จาย ครง าร นับ นนคาใช้จายบริ าร ถานศึ ษา ศนยพัฒนา จานวน
ด็ ล็ บ้าน องพี่น้อง

565,750 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารอา าร
ลางวัน พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ รือจัดจ้าง
อา าร ลางวัน ในศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน
องพี่น้อง อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน ป็น
วลา 245 วัน
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
รองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คาใช้จาย ครง าร นับ นนคาใช้จายบริ าร ถานศึ ษา ศนยพัฒนา จานวน
ด็ ล็ บ้าน นอง ดน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารอา าร ลางวัน พื่อจาย ป็นคา
จัดซื้อ รือจัดจ้างอา าร ลางวัน ในศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นอง
ดน อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน ป็น วลา 245 วัน
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
รองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

205,000 บาท

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:07

คาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับ ศนยพัฒนา ด็ ล็ อาย 3-5 จานวน
ปี
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็
ล็ บ้าน องพี่น้อง ย ป็น ดังนี้
- คาจัด าร รียน าร อน า รับ ด็ อาย 2 - 5 ปี อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี
- คา นัง ือ รียน า รับ ด็ อาย 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200
บาท/ปี
- คาอป รณ าร รียน า รับ ด็ อาย 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200
บาท/ปี
- คา ครื่อง บบนั รียน า รับ ด็ อาย 3 - 5 ปี อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี
- คา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน า รับ ด็ อาย 3 - 5 ปี อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
รองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

น้า : 46/75

311,300 บาท

น้า : 47/75

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:07

คาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ อาย 3-5
ปี
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา
า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นอง ดน
ย ป็น ดังนี้
- คาจัด าร รียน าร อน า รับ ด็ อาย 2 - 5 ปี อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี
- คา นัง ือ รียน า รับ ด็ อาย 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200
บาท/ปี
- คาอป รณ าร รียน า รับ ด็ อาย 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200
บาท/ปี
- คา ครื่อง บบนั รียน า รับ ด็ อาย 3 - 5 ปี อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี
- คา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน า รับ ด็ อาย 3 - 5 ปี อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
รองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ค่าวัสดุ
วั ดงานบ้านงานครัว
คาอา าร ริม(นม)
พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม(นม) ใ ้ ับ ด็ ในศนยพัฒนา ด็ ล็
ละนั รียนใน รง รียน ัง ัด พฐ. ใน ขตพื้นที่องค ารบริ าร
วนตาบล นนตม
ฐานอานาจ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่มท
0808.2/ว1095ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 ละ นัง ือดวนที่ ด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จานวน

113,200 บาท

รวม

1,450,000 บาท

จานวน

1,450,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,400,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,400,000 บาท

จานวน

2,400,000 บาท

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
งินอด นน วนราช าร
ป็นจาย ป็นคา นับ นนอา าร ลางวัน รง รียน ัง ัด พฐ. ใน
ขตพื้นที่องค ารบริ าร วนตาบล นนตม จานวน 5
รง รียน อัตรามื้อละ 21 บาทตอคนจานวน 200 วัน
ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
รองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จาย ครง ารวัน ด็

งชาติ

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาม ครง ารงานวัน ด็ งชาติประจาปี พ
.ศ. 2565 ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา วที คา ครื่อง ียง คาของ
รางวัล ประ อบ ิจ รรมตางๆ คาวั ด คาป้าย ละคาใช้จายอื่นๆ
ที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว73 ลงวัน
ที่ 16 ม ราคม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ
าร งนั ีฬา ข้ารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยทธศา าตร
ที่ 3 น้าที่ 131
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

495,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

235,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

205,000 บาท

คาใช้จาย ครง าร ัตวปลอด รค คนปลอดภัย จา รคพิษ นัขบ้า จานวน

45,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้อง ัน รคพิษ นัขบ้า ยาคม
า นิด คาป้ายรณรงค ละคาวั ดอป รณอื่นๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัด วั ดิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปรา ฎในใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 4
น้าที่ 142
คาใช้จาย ครง าร ฝ้าระวังป้อง ัน ละควบคม รค
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตาม ครง าร ชน คา
ป้าย คาตอบ ทน จนท. ละวั ดอป รณอื่นๆที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถนายน 2564 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2565 ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
คาใช้จาย ครง ารรณรงค ละป้อง ัน รคไข้ ลือดออ
จานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อทรายอะ บท คา าร คมีฉีดพน าจัดยง
ลาย น้ามัน คาป้ายรณรงค คาจ้าง มาคนพน าร คมี ละวั ด
อป รณอื่นๆที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท0810.5
/ว4700 ลงวันที่ 22 ิง าคม 2560 รื่องควบคม ละป้อง ัน รค
ที่มียง ป็นพา นะนา รค
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4
น้าที่ 142
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คาใช้จาย ครง ารรณรงค ละ ง ริม ารลดปริมาณขยะ ารทิ้ง
ารคัด ย ขยะ ละ าร าจัดขยะอยางถ วิธี
พือจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงาน ชน คาวั ด คาป้าย คา
อา ารวาง ละน้าดื่ม คาอา าร คาวิทยา ร ละอื่นๆที่จา
ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท0810.5
/ว0263 ลงวันที่ 16 ม ราคม 2561 รื่อง นวทาง ารรวม ลม
พื้นที่ใน ารจัด ารขยะมลฝอย(Ctusters)ขงอองค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4
น้าที่ 144
ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ป็นคาซื้อ วชภัณฑตาง ๆ าลี ผ้าพัน ผล ถง
มือ อป รณ ครื่องมือตางๆที่ใช้ใน าร พทยฉ ฉิน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ด ละครภัณฑตาม ลั าร
จา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

260,000 บาท

รวม

260,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
งินอด นน วนราช าร
พื่อจาย ป็นคาอด นน า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง
ครง ารพระราชดาริ ด้าน าธารณ ข พื่อจาย ป็น งินอด นน
ใ ้ ับ ม 1 - 13 ใน ารดา นินงานตาม ครง ารพระราช
ดาริ ด้าน าธารณ ข ชน คาวิทยา ร อา ารวาง ป้าย วั ด
อป รณตางๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถนายน 2564 รื่องซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2565 ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตางๆ ใน ารใ ้ความชวย ลือ วั ดิ าร
ด ลด้านคณภาพชีวิตใ ้ ับผ้ งอาย ผ้พิ าร ผ้ป่วย อด ผ้ยา ไร้
ละผ้ด้อย อ า ชน งิน วั ด ิ่งของตางๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที2่ )พ.ศ.2561
ปราปฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 5
น้าที่ 148
คาใช้จาย ครง าร ริม ร้างครอบครัวอบอน ครอบครอบ ข้ม ข็ง จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จาย ครง ารชวย ลือ วั ดิ ารด ลผ้ประ บภัยตางๆ ผ้ ง
อาย ผ้พิ าร ผ้ป่วย อด ผ้ยา ไร้ ละผ้ด้อย อ า

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตาม ครง าร ชน คา
วิทยา ร คาอา าร อา ารวาง ป้าย วั ดอป รณตางๆที่จา
ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่6
ยทธศา ตรที่ 5 น้าที่ 9
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

รวม

40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

ครง ารขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า ( ายดับ) พร้อมติดตั้ง คมไฟฟ้า ง จานวน
วางบ้าน นองไร มที่ 4

40,000 บาท

งินอด นน วนราช าร

พื่อติดตั้ง ป็นคาขยาย ขต ละติดตั้งไฟฟ้า
รงต่า( ายดับ)ซอยบ้านนาง ลอด
ปินะ า พร้อมติดตั้ง คมไฟฟ้า อง วาง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จาย ครง ารป้อง ัน ละ ้ไขปัญ ายา พติด
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตาม ครง าร ชน คา
วิทยา ร คาอา าร อา ารวาง ป้าย วั ดอป รณตางๆที่จา
ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3
น้าที่ 136
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

87,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

87,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

87,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จาย ครง าร ขงขัน ีฬาต้านยา พติด นนตม ม
พื่อจายใน ครง าร ขงขัน ีฬาต้านยา พติด นนตม ม ครั้ง
ที่ 25 จาย ป็น งินรางวัล คาตอบ ทน รรม ารตัด ิน คา
อา าร ครื่องดื่มคาวั ดอป รณ ีฬา คาจ้าง มา ครื่อง ียง คา
จัดทาป้าย คาใช้จายใน าร ตรียม ถานที่ ละคาใช้จายอื่นๆ ที่
จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว73 ลงวัน
ที่ 16 ม ราคม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ
าร งนั ีฬา ข้ารวม ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3
น้าที่139
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย ป็น
- คา ลี้ยงรับรองใน ารประชมคณะ รรม ารที่ได้รับ าร ตงตั้ง
ตาม ฎ มายระ บียบ ข้อบังคับ คา ั่ง นัง ือ ั่ง าร ละ าร
ประชมตาง ๆ ตาม น้าที่
- คาใช้จายในพิธีทางศา นา รืองานรัฐพิธีตาง ๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จาย ครง าร ง ริมงานประ พณีบวง รวงทานท้าว รนารี

จานวน

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาป้าย คา ครื่อง ชนไ ว้คาวั ดประ อบ ิจ รรม
ตาม ครง ารคา ครื่องดื่ม คา ครื่อง ียง คาจัด ถานที่ คาพิธีทาง
ศา นา ละคาใช้จายอื่น ๆที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3
น้า 137
คาใช้จาย ครง ารอนรั ษประ พณีถวาย ทียนพรรษา
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงานอนรั ษประ พณีถวาย ทียน
พรรษา ชน คา ครื่องไทยธรรม คาวั ด ลอ ทียน คาป้าย คา
อา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จา
ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3
น้า 137
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

2,423,580 บาท

รวม

1,563,880 บาท

รวม

1,563,880 บาท

จานวน

871,380 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน วนตาบล จานวน 4
อัตรา
ดยจายใ ้ ับพนั งาน วนท้องถิ่น ดังนี้
1)ผ้อานวย าร องชาง จานวน 1 อัตรา
2)นายชางไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
3) จ้าพนั งานธร าร จานวน 1 อัตรา
4)นายชาง ยธา จานวน 1 อัตรา
ฐานอานาจ นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2561 ประ าศ
.จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร า นด
ลั ณฑ าร ลื่อนขั้น งิน ดือนข้าราช าร ละพนั งาน วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วครวของพนั งาน วนตาบล
ฐานอานาจ นัง ือจัง วัดนครราช ีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713
ลงวันที่ 3 ิง าคม 2558 รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับ
ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร
ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)
งินประจาตา นง

10,500 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็นคาประตา นงผ้อานวย าร องชาง
ฐานอานาจ นัง ือจัง วัดนครราช ีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 รื่อง ประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน วนตาบลจัง วัดนครราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ
งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละ
ประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6)

จานวน
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คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

650,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

รวม

835,000 บาท

รวม

130,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างชั่วคราวใ ้ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จานวน 4 อัตรา
ดยจายใ ้ ับพนั งานจ้าง ดังนี้
1)พนั งานจ้างตามภาร ิจ(ผ้ชวย จพง.ธร าร)จานวน1 อัตรา
2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ(ผ้ชวยชาง ยธา)จานวน1 อัตรา
3)พนั งานจ้างตามภาร ิจ(ผ้ชวยนายชางไฟฟ้า)จานวน1 อัตรา
4)คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
ฐานอานาจ นัง ือจัง วัดนครราช ีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 รื่อง ประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน วนตาบลจัง วัดนครราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ
งื่อนไข ี่ยว ับพนั งานจ้าง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ละ พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 4 อัตรา
ฐานอานาจ นัง ือจัง วัดนครราช ีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713
ลงวันที่ 3 ิง าคม 2558 รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไข ี่ยว ับ
ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร
ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผ้ปฎิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค ารบริ าร วนตาบล ชน คาตอบ ทน รรม าร อบ วน
วินัย คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง งินผลประ ยชนตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษของพนั งาน วนตาบล/พนั งานจ้าง ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อม
นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร า นด
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ
ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
คา ชาบ้าน
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านพั อาศัยของพนั งาน วนตาบล
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ
าร บิ จาย งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้ พนั งาน วน
ตาบล
ฐานอานาจ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่ ค 0408.5/ว
371 ลงวันที่ 22 ันยายน 2560 รื่อง นวทาง าร บิ จาย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบตร รณีบตรของผ้มี ิทธิ ปลี่ยน
ประ ภท ถานศึ ษาในระ วางปี ารศึ ษา

จานวน

10,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

335,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
" พื่อจาย ป็น
– คารับวาร าร นิตย าร นัง ือพิมพรายวัน ละ ิ่งพิมพ
ตาง ๆ
– คา ย็บ นัง ือ ข้าป นัง ือ ละข้อบัญญัติตาง ๆ
– คาธรรม นียม
– คาทด อบคณภาพน้าประปา
– คาจ้าง มาบริ ารทั่วไป ตั้งจายจา งินรายได้ - คาจ้าง
มาบริ ารงาน ารวจ งานออ บบ งาน ขียน บบใน าร อ
ร้าง ชน ารวจออ บบ ้นทางออ บบ ขียน บบ
อาคาร งานทด อบดิน อ าร อ ร้าง คา ารวจ ลงน้า
บาดาล ฯลฯ "
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาลงทะ บียน
ตางๆ ละคาใช้จายอื่นใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม
ัมมนาของพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
คาใช้จายใน ารลงทะ บียนฝึ อบรม
พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตางๆ ละของพนั งาน
วนตาบลพนั งานจ้าง ฯลฯ
ฐานอานาจ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาบารงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาซอม ซมครภัณฑ ชน รถยนต รถ
จั รยานยนต ครื่องพิมพดีด ครื่องอัด า นา ครื่อง
คอมพิว ตอร ครื่องปรับอา าศ ต้ ต๊ะ ฯลฯ
คาบารงรั ษา รือซอม ซมที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง ชน ซอม
ซม อาคาร านั งาน าธารณป ภค าธารณป าร ภายใน
ตาบล นนตม ละ อื่นๆ ที่จา ป็นคาบารงรั ษา
รือซอม ซมทรัพย ินอื่น ๆ ชน วั ด ครื่อง
ยนต อป รณ ครื่องมือ ารวจ ตาง ๆ ละอื่นๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

จานวน

150,000 บาท

รวม

370,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ
ชน ระดาษ มึ ฟ้ม ปา า ดิน อ บบพิมพ ตรา
ยาง ธงชาติ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
วั ดไฟฟ้า ละวิทย
พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ ชน ฟิว ข็มขัดรัด
ายไฟ คมไฟฟ้า า คมไฟ อป รณไฟ อง วาง าย
ไฟฟ้า ปลั ไฟฟ้า วิตชไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า บร
อร บต ตอรี่วิทย ื่อ าร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:07

วั ด อ ร้าง

จานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ วั ด อ ร้างตาง ๆ ชน ไม้ ี อ ฟัลท
ติ ยางมะตอย
ปนซี มนต ทราย ิน ตะป ค้อน ลื่อย วาน ตลับ
มตร ล ดิ่ง ทอน้า พีวีซี อป รณประปา ประ จคอม้า ละ
รอ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
วั ดยานพา นะ ละขน ง
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน
ายไมล พลา ตลับล ปนน้ามัน บร ัว
ทียน น๊อต ละ ร ระจ มองข้างรถยนต
ม้อน้ามันรถยนต ันชนรถยนต บาะรถยนต
ฟิลม รอง ง ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
วั ด ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
า รับชด ครื่องจั ร ลปฏิบัติงานปรับ รดถนนภายใน ขตพื้นที่
องค ารบริ าร วนตาบล นนตม รถยนต องชาง รถจั รยานยนต
ละรถบรรท อน ประ งค
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

120,000 บาท

น้า : 61/75
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วั ดวิทยาศา ตร รือ าร พทย

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ าร คมีภัณฑตางๆ ละ วชภัณฑ
ตางๆ ชน อล อฮอล าลี ผ้าพัน ผล น้ายาตางๆ ยา
วชภัณฑตางๆ คลอรีน าร ้ม ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
วั ดคอมพิว ตอร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดคอมพิว ตอรตาง ๆ ชน ผน รือจาน
บันทึ ข้อมล ทปบันทึ ข้อมล ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ
ครื่องคอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ
ล ซอร ผน รอง ง ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ป้น
พิมพ มนบอรด มม มรี่ชิป มา ครื่อง ระจาย ัญญาณ ผน
วงจรอิ ล็ ทรอนิ ครื่องอาน ละบันทึ ข้อมล บบตาง ๆ
ครื่องอานข้อมล บบซีดีรอม ปร รมคอมพิว ตอร รือ
ซอฟต วร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

24,700 บาท

รวม

24,700 บาท

จานวน

3,900 บาท

ครภัณฑ านั งาน
คาจัด ้าอี้ผ้อานวย าร อง
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ผ้อานวย าร อง จานวน 1 ตัว มีพนั พิง มี
ท้าว ขน ปรับ ง-ต่าได้
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 62/75

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:07

คาจัดซื้อต้ ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน ระจ

จานวน

5,500 บาท

จานวน

5,500 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อต้ ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน บบทึบ ขนาด ว้าง
ไมน้อย วา 120 ซม. ลึ 40 ซม. ง 80 ซม.
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาจัดซื้อต้ ล็ ็บ อ าร 10 ลิ้นชั
จานวน

5,500 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อต้ ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน ระจ ขนาด ว้าง
ไมน้อย วา 120 ซม. ลึ 40 ซม. ง 80 ซม.
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาจัดซื้อต้ ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน บบทึบ

พื่อ ป็นคาจัดซื้อต้ ็บ อ ารชนิด 10 ลิ้นชั ขนาด ว้างไมน้อย
วา 37.5 ซม. ลึ 46 ซม. ง 93 ซม.
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 63/75

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:07

ครภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
คา ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank
Printer)
คา ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer)
คณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็น ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer)จา
รงงานผ้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดา า รับ ระดาษขนาด A4 ไม
น้อย วา 19 น้าตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษขนาด A4 ไมน้อย
วา 15 น้า ตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4 . Letter , Legal ละ Custom
ราคา ละรายละ อียด ปรา ฎตามมาตรฐานราคา ลาง
คอมพิว ตอร ระทรวง ICT
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

4,300 บาท

น้า : 64/75
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งานก่อสร้าง

รวม

4,854,100 บาท

งบลงทุน

รวม

4,854,100 บาท

รวม

4,854,100 บาท

จานวน

251,000 บาท

จานวน

495,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณป าร
คา อ ร้างคลอง งน้าคอน รีต ริม ล็ บ้าน นองปรือพัฒนา
มที่ 10
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างคลอง งน้า ค ล. จา ศาลาประชาคม ไป
ระ นองปรือ ขนาด ว้าง 1.50 มตร ยาว 125
มตร นา 0.10 มตร ลึ 1.30 มตร รือมีปริมาตรคอน รีต
ไมน้อย วา 54 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ครง ารจานวน 1
ป้าย (ตาม บบรป ละราย ารที่ อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่6
ยทธศา ตรที่1 น้าที่ 5
คา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน องพี่น้อง มที่ 7
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายจา บ้าน
องพี่น้องม.7 ไปบ้าน นอง จ้า รือน ม.2 จด น้าบ้านนาย
งวน ง ชติ ขนาด ว้าง 5.00 มตร ยาว 160 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 800 ตรม.ไ ลทางลง ินคล บด
อัด นน ว้าง ฉลี่ยข้างละ 0.20 มตร ยาว 160 มตร นา 0.15
มตร รือปริมาตร ินคล ไมน้อย วา 9.60 ลบ.ม. รือตาม
ครง ารจานวน 1 ป้าย (ตาม บบรป ละราย ารรายละ อียด
ที่ อบต. นนตม ภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 6
ยทธศา ตรที่ 1 น้าที่3

น้า : 65/75
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คา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน นอง จ้า รือน มที่ 2

จานวน

302,800 บาท

จานวน

303,500 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนน
คอน รีต ริม ล็ จา บ้านนาย ทียน ารชัย
ไปบ้าน า ราย ม 1 ขนาด ว้าง 5.00
มตร ยาว 97 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ไมน้อย วา 485 ตรม.ไ ลทางลง ิน
คล พร้อมบดอัด นน ว้าง ฉลี่ยข้างละ 0.20
มตรยาว 97 มตร นา 0.15 มตร รือ
ปริมาตร ินคล ไมน้อย วา 5.82 ลบ.ม. รือ
ตาม ภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้าย ครง าร
จานวน 1 ป้าย (ตาม บบรป ละราย ารที่
อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1
น้าที่ 55
คา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน นองไร มที่ 4
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต
ริม ล็ จา ถนนลาดยางไป ี่ ย ลางบ้านจดที่ 1 าม ย
ศาลาประชารัฐ ขนาด ว้าง5.00 มตร ยาว13 มตร นา 0.15
มตร จดที่ 2 บริ วณ น้าบ้านนางบญ ฮียง อินนอ ขนาด
ว้าง 5.00 มตร ยาว 75 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
รวม2 จดไมน้อย วา 480.14 ตรม. ไ ลทางลง ินคล พร้อมบด
อัด นน ว้าง ฉลี่ยข้างละ 0.20 มตร ยาว 75 มตร นา 0.15
มตร รือปริมาตร ิน คล ไมน้อย วา 4.50 ลบ.ม. รือตาม
ภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย ครง าร จานวน 1 ป้าย (ตาม บบ
รป ละราย ารรายละ อียดที่ อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 6
ยทธศา ตรที่ 1 น้าที่ 2
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คา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้านทง วาง มที่ 8

จานวน

300,000 บาท

จานวน

281,700 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต
ริม ล็ ายจา วนนางบัวปะวะทัง ไปนานายอาง ปะวะ
น ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 123 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 492 ตรม. ไ ลทางลง ินคล
บดอัด นน ว้าง ฉลี่ยข้างละ 0.20 มตร ยาว 123
มตร นา 0.15 มตร รือมีปริมาตร ินคล ไมน้อย วา 7.38
ลบ.ม. รือตาม ภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้าย ครง ารจานวน1
ป้าย(ตาม บบรป ละราย ารที่ อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1
น้าที่ 63
คา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน นนตม มที่ 3
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็
ายจา บ้านนางจารนันท รั ษาคณไปบ้าน
นายผาน ประมลจาใ ขนาด ว้าง 3.00 มตร
ยาว 154 มตร นา0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา462ตรม. รือตาม ภาพพื้นที่ พร้อมติด
ตั้งป้าย ครง ารจานวน 1 ป้าย (ตาม บบรป
ละราย ารที่อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 1
น้าที่ 57
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คา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้านวังทองพัฒนา มที่ 12

จานวน

302,800 บาท

จานวน

136,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็
ายบ้านนายบัญญัติ ิจชวลิต ไปบ้านนายบญมี ฉียง มือง
ขนาด ว้าง 5.00 มตร ยาว 97 มตร นา 0.15 มตร
รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 485 ตรม. ไ ลทาง
ินคล บดอัด นน ว้าง ฉลี่ยข้างละ 0.20 มตร
ยาว 97 มตร นา 0.15 มตร รือปริมาตร ินคล ไม
น้อย วา 5.82 ลบ.ม. รือตาม ภาพพื้นที่
พร้อมติดตั้งป้าย ครง ารจานวน 1 ป้าย
(ตาม บบรป ละราย ารที่อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศษ ตรที่ 1
น้าที่ 67
คา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน า ราย มที่ 1
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต
ริม ล็ จา ซ้มประตวัด า ราย
ไปบ้านนายอาจ พลินบญ ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 55
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 220 ตรม. ไ ล
ทางลง ินคล บดอัด นน ว้าง ฉลี่ยข้างละ 0.20 มตร ยาว 55
มตร นา 0.15 มตร รือปริมาตร ิน
คล ไมน้อย วา 3.30 ลบ.ม. รือตาม ภาพ
พื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย ครง ารจานวน 1ป้าย
(ตาม บบรป ละราย ารรายละ อียดที่
อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 6
ยทธศา ตรที่
1 น้าที่2
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คา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน า ราย มที่. 1

จานวน

162,600 บาท

จานวน

201,400 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต
ริม ล็ ายศาลา องทน มบ้าน
า ราย ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว66 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 264 ตรม. ไ ลทางลง ินคล บด
อัด นน ว้าง ฉลี่ยข้างละ 0.20 มตร ยาว 66 มตร นา 0.15
มตร รือปริมาตร ินคล ไมน้อย วา 3.96 ลบ.ม. รือตาม
ภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย ครง ารจานวน 1 ป้าย (ตาม บบรป
ละราย ารรายละ อียดที่ อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 6
ยทธศา ตร
ที่1 น้าที่2

คา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน นอง ดน มที่ 5
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็
ายนายบ้าน อ อภิรั ษไปบ้านนางปราณี ปฏิ ค
ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 82 มตร นา 0.15
รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 328 ตรม. ไ ลทางลง ินคล
บดอัด นน ว้าง ฉลี่ยข้างละ 0.20 มตร ยาว 82 มตร
นา 0.15 มตร รือปริมาตร ินคล ไมน้อย วา 4.92 ลบ.ม.
รือตาม ภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย ครง าร
จานวน 1 ป้าย (ตาม บบรป ละราย ารรายละ อียดที่
อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1
น้าที่ 60
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คา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน นองนาดี มที่ 6

จานวน

201,400 บาท

จานวน

86,400 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต
ริม ล็ ายบ้านนางยพิณ า รียนรัมย ไปบ้าน ค ินช้าง ต
.ทาลาด ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 82 มตร นา 0.15 รือมี
พื้นที่ไมน้อย วา 328 ตรม. ไ ลทางลง ินคล บดอัด นน ว้าง
ฉลี่ยข้างละ 0.20 มตร ยาว 82 มตร นา 0.15 มตร รือ
ปริมาตร ินคล ไมน้อย วา 4.92 ลบ.ม. รือตาม ภาพ
พื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย ครง ารจานวน 1 ป้าย (ตาม บบรป ละ
ราย ารรายละ อียดที่ อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 6
ยทธศา ตรที่ 1 น้าที่ 3
คา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน นองร ฟ้า มที่ 9
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต
ริม ล็ ายจา บ้านนาย บิน นา นอง ไป น้าวัดบ้าน
นองร ฟ้า ขนาด ว้าง 5.00 มตรยาว24 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 137.55 ตรม. ไ ลทาง ินคล
บดอัด นน ว้าง ฉลี่ย ข้างละ 0.20 มตร ยาว 24
มตร นา 0.15 มตร รือมีปริมาตร ินคล 1.44 ลบ.ม. รือ
ตาม ภาพพื้นที่ (ตาม บบรป ละ ราย ารที่ อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.256-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 6
ยทธศา ตรที่1 น้าที่4
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คา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน นองลมป๊

มที่ 11

จานวน

151,400 บาท

จานวน

136,300 บาท

คา อ ร้างรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ บ้านตมใ ญ มที่ 13 จานวน

265,900 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็
ายบ้านนายอาณัติ งนอ ไป าม ย นอง ง
ขนาด ว้าง 5.00 มตร ยาว 45 มตร นา 0.15 มตร
รือมีพื้นที่ไมน้อย วา225 ตรม. ไ ลทาง ินคล
บดอัด นน ว้าง ฉลี่ยข้างละ 0.20 มตร ยาว 45 มตร
นา0.15 มตร รือปริมาตร ินคล ไมน้อย วา
2.70 ลบ.ม. รือตาม ภาพพื้นที่พร้อมติดตั้ง
ป้าย ครง าร จานวน 1 ป้าย(ตาม บบรป ละราย ารที่ อบต
. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1
น้าที่ 65
คา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน นองลมป๊

มที่ 11

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็
จา บ้านนายทวี ทาชาติ
ไปบ้านนาง นย บญมา ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 53
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 229.55 ตรม. ไ ล
ทาง ินคล บดอัด นน ว้าง ฉลี่ยข้างละ 0.20 มตร ยาว 53
มตร นา 0.15 มตร รือปริมาตร ินคล ไมน้อย วา 2.12
ลบ.ม. รือตาม ภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย ครง าร จานวน 1
ป้าย (ตาม บบรป ละราย ารที่ อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 6
ยทธศา ตรที่ 1 น้าที่ 4

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางรางระบายน้า ค ล. รปตัวย (จา บ้าน
นายทอง ดง ประพันธพงษ ไปบ้านนายอาน ประมลจาใ ) ขนาด
ว้าง 0.50 มตร ยาว 87 มตร นา 0.15 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50
มตรพร้อมติดตั้งป้าย ครง ารจานวน 1 ป้าย(ตาม บบรป ละ
ราย ารที่ อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1
น้าที่ 96
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ครง าร อ ร้างบอขยะ บ้าน องพี่น้อง มที่ 7

จานวน

321,800 บาท

จานวน

58,100 บาท

มที่ 11 จานวน

13,800 บาท

พื่อจาย ป็น อ ร้างบอขยะขนาด ว้าง 21 มตร ยาว 21
มตร พร้อมขดบอขยะลึ ฉลี่ย 3.00 มตร ทลานคอน รีต ริม
ล็ บริ วณ น้าบอขยะ ขนาด ว้าง 7 มตร ยาว 21
มตร นา 0.10 มตร รือมีปริมาตรคอน รีต
ไมน้อย วา 147 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ครง าร 1 ป้าย (ตาม
บบ อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 6
ยทธศา ตรที่ 1
น้าที่ 8
ครง าร อ ร้างรั้วตาขาย ริม ล็ รอบศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน
นอง ดน มที่ 5
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรั้วตาขาย ริม ล็ ศนยพัฒนา ด็
ล็ บ้าน นอง ดน มที่ 5 ขนาด ว้าง 2.50 มตร ยาว 44
มตร ง 2.45 มตร ยาวชอง ดท้าย 4 มตร (ตามรป บบ ละ
ราย ารที่ อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่5
น้าที่ 151
ครง ารปรับปรงถนน ดย ารลง ินคล บ้าน นองลมป๊

พื่อจาย ป็นคาปรับปรงถนน ดย ารลง ินคล ( ายบ้านนาง
ลือง ชัยนาไปบ้านนายถนอม ทิศทะษะ) ขนาด ว้าง 3
มตร ยาว 100 มตร นา ฉลี่ย0.10 มตร รือมีปริมาตร ิน
คล ไมน้อย วา 30 ล บาศ มตร พร้อมปรับ ลี่ยใ ้ รียบ
ร้อย (ตาม บบรป ละราย ารที่ อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 1
น้าที่ 86
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คา อ ร้าง ิ่ง าธารณป ภค
ครง ารวางทอระบบน้าประปาภายใน มบ้าน บ้าน นองร ฟ้า ม จานวน
ที่ 9

244,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวางทอระบบน้าประปาภายใน มบ้าน วาง
ทอ PVC ขนาด ้นผาศนย ลาง 2 นิ้ว ยาวรวม 1,524 มตร วาง
ทอ PVC ขนาด ้นผาศนย ลาง 3 นิ้ว ยาวรวม 800 มตร พร้อม
ฝัง ลบดิน ลังทอใ ้ รียบร้อย ติดตั้งป้าย ครง าร 1 ป้าย
(ตาม บบ อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่ย(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 1
น้าที่ 118
คาปรับปรงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง
ครง ารขดขยาย ระ นอง ดง บ้าน นองไร มที่ 4

จานวน

498,000 บาท

จานวน

94,900 บาท

พื่อจาย ป็นคาขดคัน ระ นอง ดง ชวงที่ 1 ขนาด ว้าง 14
มตร ยาว110 มตร ลึ ฉลี่ย 5.00 มตร รือมีปริมาตดินขด
ไมน้อย วา 6,875ล บาศ มตร ชวงที่ 2 ขนาด ว้าง 21
มตร ยาว ด 47 มตร ลึ ฉลี่ย 5.00 มตร รือมีปริมาตดินขด
ไมน้อย วา 4,582.50 มตร รวมปริมาตรดินขดทั้ง 2 ชวงไมน้อย
วา 11,457.50 ลบ.ม. พร้อมปรับ ลี่ยใ ้ รียบร้อย พร้อมติดตั้ง
ป้าย ครง าร 1 ป้าย ตามรป บบ ละราย ารที่อบต. นนตม
า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 1
น้าที่ 112
ครง ารขดคลองรอบที่ม าดไทย บ้านตมใ ญ มที่ 13
พื่อจาย ป็นคาขดคลองรอบที่ม าดไทย ขนาด ว้าง 3
มตร ยาว 400 มตรลึ ฉลี่ย 2 มตร รือมีปริมาตดินขดไม
น้อย วา 2,000 ลบ.ม. พร้อมทิ้งดิน ป็น นว ขตรอบที่
าธารณะ ละปรับ ลี่ยใ ้ รียบร้อย
(ตามรป บบ ละราย ารที่ อบต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่6
ยทธศา ตรที่ 1 น้าที่ 6
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ครง ารขดลอ าจัดวัชพืชลาปา ียบ บ้าน นนตม มที่ 3

จานวน

15,000 บาท

คาชด ชย ัญญา บบปรับราคาได้(คาK)(คา อ ร้าง ิ่ง าธารณป ภค จานวน
ละ ิ่ง าธารณป าร)

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาขด าจัดวัชพืชคลองลาปา ียบ ว้างข้างละ 3
มตรยาว 360 มตร พร้อมถางป่าปริมาณ 2,160 ตรม. ละมี
ปริมาตรดิน ละวัชพืชที่ขดไมน้อย วา 648 ลบ.ม. (ตาม บบ อบ
ต. นนตม า นด)
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3
น้าที่ 4
คาชด ชย ัญญา บบปรับราคาได้ (คา K)

พื่อจาย ป็นคาชด ชย ัญญา บบปรับราคาได้ (คา K) (คา อ ร้าง
ิ่ง าธารณป ภค
ละ ิ่ง าธารณป าร
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 643 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2562
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

45,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

45,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จาย ครง าร ละศึ ษาดงานธนาคารน้าใต้ดิน

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตาม ครง าร ชน าร
จัด ิจ รรมด้าน าร ษตร ารฝึ อบรมศึ ษาดงาน คาจัด ถาน
ที่ คาอา าร ครื่องดื่ม อา ารวาง คาวิทยา ร คาวั ด
อป รณตางๆที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3
ยทธศา ตรที่ 6 น้าที่11
คาใช้จาย ครง าร ง ริมศนยถายทอด ทค น ลยี าร ษตรตาบล จานวน
นนตม
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานของศนย ชน ารจัด
อบรม ารจัดประชม ารดา นินงานใน ปลง าธิต ารจัดซื้อ
วั ดตางๆใน ารดา นินงาน ละ ิ่งของตางๆที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลง
วันที่ 10 ิง าคม 2555 รื่อง ซั ซ้อมความ ข้าใจ ี่ยว ับคาใช้
จายใน ารจัดงานตางๆ ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 2
น้าที่ 128

10,000 บาท

น้า : 75/75

วันที่พิมพ : 3/9/2564 09:49:07

ค่าวัสดุ

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

25,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

25,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

25,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

วั ด าร ษตร
พื่อจาย ป็นคาซื้อพันธพืช วั ด พาะซา อป รณใน ารขยายพันธ
พืช ครื่องมื่อตางๆทาง าร ษตร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จาย ครง ารถนน ี ขียว

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตาม ครง าร ชน าร
จัด ิจ รรมด้าน าร ษตร ารฝึ อบรมศึ ษาดงาน คาจัด ถาน
ที่ คาอา าร ครื่องดื่ม อา ารวาง คาวิทยา ร คาวั ด
อป รณตางๆที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่6
น้าที่ 159
คาใช้จาย ครง ารปล ป่า ด ลรั ษาทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วด จานวน
ล้อม
พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารตาม ครง าร ชน ารอบรมใ ้ความ
ร้ จัดซื้อพันธ ล้าไม้ ตางๆ ป้าย อา ารวาง อา าร ละ
อื่นๆ ตามความ มาะ ม ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนทืี
ด ที่ มท 0801.2/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รื่อง าร
ง ริม นับ นน ารดา นิน ิจ รรมตาม ครง าร "รั น้า รั
ป่า รั ษา ผนดิน"
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 6
น้าที่160

20,000 บาท

