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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตาบลโนนตม
อา ภอ ชมพวง จัง วัดนครราช ีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,028,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,207,790 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,082,400 บาท

รวม

3,089,520 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งิน ดือนนาย /รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆละ20,400 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 244,800 บาท และ งินคาตอบแทนราย ดือนรองนาย
องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 อัตราๆละ 11,220
บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 269,280 บาท
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินคาตอบ
แทน นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ล าน ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย องค าร
บริ าร วนตาบลจานวน 1 อัตราๆละ 1,750
บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,000 บาท
และคาตอบแทนประจาตาแ นงรองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 2 อัตราๆละ 880บาท/ ดือน จานวน 12
ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาตอบแทน
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 ล าน ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพิ ศษนาย องค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 1 อัตราๆละ 1,750 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 21,000 บาท และคาตอบแทนประจาตาแ นงรองนาย
องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 อัตราๆละ 880
บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาตอบแทน
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 ล าน ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
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งินคาตอบแทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
บริ าร วนตาบล

จานวน

86,400 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ล าน ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆละ7,200 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาตอบแทน
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 ล าน ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนทองถิ่น
จานวน

2,404,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือน องประธาน ภาองค าร
บริ าร วนตาบล/รองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล/ ล าน าร ภาองค ารบริ าร วนตาบลและ มาชิ
องค ารบริ าร วนตาบล
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาตอบแทน
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 ล าน ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แ พนั งาน วนตาบล จานวน11
อัตรา จานวน 12 ดือนโดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
(1) ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา
(3) ัว นา านั ปลัด จานวน 1 อัตรา
(4) นั วิ คราะ นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
(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) จาพนั งานธร าร จานวน 1 อัตรา
(11) จาพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย จานวน 1 อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561 นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวน
ที่ ด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจางและ ารใ ล จาง ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) นัง ือ านั งาน
.จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3
ร ฎาคม 2561 ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร า นด ลั ณฑ าร ลื่อน ั้น
งิน ดือน าราช ารและพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561

รวม

5,992,880 บาท

จานวน

3,939,600 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

89,280 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือน า รับตาแ นงปลัด
องค ารบริ าร วนตาบล ระดับ ลาง จานวน 1 อัตรา ๆ
ละ 7,000 บาท/ ดือน และจาย ป็น งิน พิ่มพิ ศษ า รับ าร
รบ(พ ร.) องพนั งาน วนตาบล จานวน1 อัตราๆละ440
บาท/ ดือน
ฐานอานาจ (1) ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
(2)ประ าศคณะ รรมพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารใ พนั งาน
วนตาบล ล จางและพนั งานจาง ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558
งินประจาตาแ นง
จานวน

168,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน ดังนี้
(1) ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน
(2) รองปลัดองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน
(3) ัว นา านั ปลัด จานวน 12 ดือน
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
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คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

1,700,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจางชั่วคราว ใ แ พนั งานจางตามภาร ิจ และ
พนั งานจางทั่วไปจานวน12 อัตราโดยจายใ พนั งานจางดังนี้
(1)พนั งานจางตามภาร ิจ(ผชวยนั พัฒนาชมชน)จานวน 1
อัตรา
(2)พนั งานจางตามภาร ิจ(ผชวยนั วิชา าร ษตร)จานวน 1
อัตรา
(3)พนั งานจางตามภาร ิจ(จพง.ป้อง ัน)จานวน 1 อัตรา
(4)พนั งานจางตามภาร ิจ(ผชวย จพง. าธารณ ) จานวน 1
อัตรา
(5)พนั งานจางทั่วไป(พนั งาน ับรถยนต) จานวน 4 อัตรา
(6)พนั งาจางทั่วไป(ภารโรง) จานวน 1 อัตรา
(7)พนั งานจางทั่วไป(คนงาน ครื่อง บน้า) จานวน 2 อัตรา
(8)พนั งานจางทั่วไป (คงงานทั่วไป)จานวน 1 อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งาน
จาง (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 ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งาน
จาง (ฉบับที่ 6)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว องพนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่วไป จานวน 12 อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารใ
พนั งาน วนตาบล ล จาง และพนั งานจาง ององค ร าร
บริ าร วนตาบลไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดาเนินงาน

รวม

3,082,590 บาท

รวม

642,590 บาท

จานวน

561,590 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตาบล ชน คาตอบแทนคณะ รรม าร
อบฯ คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจาง คาตอบแทนคณะ รรม าร
าร ลือ ตั้ง งินผลประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ อง
พนั งาน วนตาบล/พนั งานจาง ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม
แนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไ และวิธี าร า นด
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจาง
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ
แทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
คา ชาบาน
จานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แ พนั งาน วนตาบล
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบาน อง
าราช าร วนทองถิ่น(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

35,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ แ พนั งาน วนตาบล
ฐานอานาจ พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา อง
บตร พ.ศ. 2562และระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ
จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560

จานวน
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ค่าใช้สอย

รวม

1,192,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ย็บ นัง ือ าป นัง ือตาง ๆ /คา
ธรรม นียม ตางๆ /คาตั ิ่งปฏิ ล /คาจาง มาบริ าร ชน คา
จาง มาผปฏิบัติงานใน านั งานปลัด คาจาง มาทา ิ่งพิมพ
ตางๆ คาจาง ียนป้ายตางๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

42,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

พื่อจาย ป็น
-คารับรองใน ารตอนรับบคคล คณะบคคล
-คา ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาองค ารบริ าร วนตาบล าร
ประชมคณะ รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้งตาม
ฎ มาย ระ บียบ อบังคับ คา ั่ง นัง ือ ั่ง าร และ ารประชม
ตางๆ ตาม นาที่ ชน คาอา ารวาง คาน้าดื่ม ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง ารจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น

จานวน

30,000 บาท

คาใชจายโครง าร ฉลิมพระ ียรติและ นับ นนโครง ารอัน นื่องมา จานวน
จา
พระราชดาริฯ

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดประชมประชาคม มบาน ประชาคมตาบล พื่อ
บรณา ารใน ารจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น แผนชมชน พรอม าร
ออ นวยบริ ารดานตางๆใ ับประชาชน ชน คาป้าย คา
อา าร อา ารวาง ครื่องดื่ม และวั ดอป รณตางๆที่จา
ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจัดทาแผน
พัฒนา ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจัดทาแผนพัฒนา ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวย ารจัดทาแผนพัฒนา ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วน
ทองถิ่นพ.ศ. 2562
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 8
นาที่ 164

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานตามโครง าร ชนคา
วิทยา ร คาอา าร อา ารวาง ป้าย วั ดอป รณตางๆ ที่จา ป็นฯ
ลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564 ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 8
นาที่ 160
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คาใชจายโครง ารออ นวยบริ าร อบต.ยิ้ม คลื่อนที่

จานวน

พื่อจาย ป็นคาจัด ถานที่ คาอา ารวาง ครื่องดื่ม และวั ด
อื่น ๆ ที่จา ป็นฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.4/ว3722 ลง
วันที่ 10 ิง าคม 2555 รื่องซั ซอมความ าใจ ี่ยว ับคาใช
จายใน ารจัดงานตางๆ ององค รป ครอง วนทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 8
นาที่ 164
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช จานวน
อาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คา
บริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ และคาใชจาย
อื่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา องผ
บริ าร ผชวยผบริ าร มาชิ ภาฯ ผนาชมชน พนั งาน วน
ตาบล และพนั งานจาง
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
คาใชจายในโครง ารอบรม ัมมนาและศึ ษาดงาน พิ่มประ ิทธิภาพ จานวน
ารปฏิบัติราช ารใ ับบคลา รทองถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารฝึ อบรม ัมมนา พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติราช ารใ ับผบริ าร ผชวยผ
บริ าร มาชิ ภาฯ พนั งาน วนตาบล และพนั งาน
จาง ชน คาวิทยา ร คา ถานที่ คา อง วัญ คา
อา าร ครื่องดื่ม อา ารวาง คา ชาที่พั คาจาง มารถ คา
วั ด อป รณและคาใชจายอื่น ๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จายใน ารฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 8
นาที่ 165

10,000 บาท

250,000 บาท

100,000 บาท
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คาใชจาย า รับ าร ลือ ตั้ง ององค ารบริ าร วนตาบล

จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจาย า รับ าร ลือ ตั้งตามที่คณะ รรม าร าร
ลือ ตั้ง า นด รณีแทนตาแ นงที่วาง รืออื่นๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท. 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถนายน2563 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564 ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด มท0808.2
/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 8
นาที่165
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น
–คาบารงรั ษาซอมแซมครภัณฑ ชน รถยนต รถ
จั รยานยนต ครื่องพิมพดีด ครื่องอัด า นา ครื่อง
คอมพิว ตอร ครื่องปรับอา าศ ต โต๊ะ
–คาบารงรั ษา รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง ชน ซอมแซม
อาคาร านั งาน
–คาบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินอื่น ๆ ชน วั ดตาง ๆ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา
คาใชจายใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจาปีในลั ษณะคาใช อยและคา าธารณปโภค
ค่าวัสดุ

รวม

560,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

วั ด านั งาน
พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่ง อง ครื่องใชตาง ๆ
ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ แบบพิมพ ตรายาง ธง
ชาติ มดประวัติราช ารตะแ รงวาง อ าร ที่ถพื้น ผามาน ม
ลี่ มานปรับแ ง แผนป้ายตางๆ โต๊ะตางๆ าอี้ตางๆ ตตางๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดงานบานงานครัว

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่ง อง ครื่องใชตาง ๆ ชน แปรง ไม
วาด ง มง ผา ม ผาปโต๊ะ ถวยชาม ชอน อม แ วน้าจาน
รอง ระจ งา ชด าแฟ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด อ ราง
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ด อ ราง ชน ไม ปน
ซี มนต ี อิฐ ระ บื้อง อางลางมือ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดยานพา นะและ น ง
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาแบต ตอรี่ ยางนอ ยางใน าย
ไมล พลา ตลับล ปน น้ามัน บร ัว ทียน นอตและ
ร ระจ มอง างรถยนต มอน้ามันรถยนต ันชนรถ
ยนต บาะรถยนต ฟิลม รองแ ง ็ม ัดนิรภัย ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

350,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน ถาน แ ๊ ง
ตม น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดคอมพิว ตอรตาง ๆ ชน แผนบันทึ
อมล ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ ครื่องคอมพิว ตอร ตลับผง
มึ แผน รองแ ง าย ค บิล แป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่
ชิป มา แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ ครื่องอานและบันทึ อมล
แบบตาง ๆ ครื่องอาน อมลแบบซีดีรอม โปรแ รม
คอมพิว ตอร รือซอฟตแวร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

จานวน

40,000 บาท

รวม

688,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า า รับที่ทา ารองค ารบริ าร วน
ตาบล ถานี บน้าดวยพลังงานไฟฟ้าบานโนนตม ถานี บน้าดวย
พลังงานไฟฟ้าบาน นองลมป๊ ศนย ง ริม ภาพชมชน นอง
โดน และตยามอา าตารวจ มบานประจาตาบลโนนตม
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562และ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
พื่อจาย ป็นคาน้าประปา า รับที่ทา ารองค ารบริ าร วน
ตาบล และศนย ง ริม ภาพชมชน นองโดน
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562และ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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คาบริ ารโทรศัพท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโทรศัพท า รับที่ทา ารองค ารบริ าร วน
ตาบล
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562และ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
คาบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาโทร ล คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร คา ชาตไปรษณีย
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562และ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
พื่อจาย ป็นคาโทรภาพ รือโทร าร (FACSIMILE) คา ท ล็
ซ (TELEX) คา ื่อ ารผานดาว ทียม คาใชบริ าร ี่ยว ับ ารใช
ระบบ (INTERNET) ไดแ คาธรรม นียม คา มาชิ คาใช มาย
ล คา ชา มาย ล คาใ บริ ารและคา ื่อ ารอื่นๆ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562และ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
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งบลงทุน

รวม

22,800 บาท

รวม

22,800 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อโซฟาชดรับแ จานวน 1 ชด จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภท
คาจัดซื้อพัดลม พดานโคจร
จานวน

4,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านั งาน
คาจัดซื้อโซฟาชดรับแ จานวน 1 ชด

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อพัดลม พดานโคจร ใบพัด นาดไมนอย
วา 16 นิ้ว จานวน 3 ครื่อง ปรับแรงลมไดไมนอย วา 3
ระดับ ควบคม ารทางานดวย วิตซ จัดซื้อตามราคาทองตลาด
นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภท
ครภัณฑ าร ษตร
คาจัดซื้อ ครื่อง บน้าแบบปมแช
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง บน้าแบบปมแช จานวน 1 ครื่อง ใช
มอ ตอรไฟฟ้า นาด าย งน้าไมนอย วา 2 นิ้ว ยาว 20 มตร
อป รณประ อบ อง ครื่อง บน้าตองมีครบชด จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภท

จานวน

8,000 บาท
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

2,811,940 บาท

รวม

1,984,640 บาท

รวม

1,984,640 บาท

จานวน

1,220,640 บาท

จานวน

18,000 บาท

รายจายอื่น
รายจายอื่น
พื่อจาย ป็นคาจางองค ร รือ ถาบันที่ ป็น ลาง พื่อ ารวจ
ความพึงพอใจ องผรับบริ าร
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แ พนั งาน วนตาบล จานวน 4
อัตรา จานวน 12 ดือน
โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
1) ผอานวย าร องคลัง จานวน 1อัตรา
2)นั วิชา าร งินและบัญชี จานวน1 อัตรา
3) จาพนั งานพั ด จานวน 1 อัตรา
4) จาพนั งานจัด ็บรายได จานวน1อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือน
และประโยชนตอบแทน อื่น (ฉบับที2่ ) ลงวันที่22
มิถนายน 2561 และ นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต
. ดวนที่ ด ที มท. 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท.และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที4่ )
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
พื่อจาย งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว องพนั งาน วนตาบล
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารใ พนั งาน
วนตาบล ล จางและพนั งานจาง ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

684,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงผอานวย าร องคลัง และ งิน พิ่ม
ตาแ นงอื่นๆ
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่6) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
คาตอบแทนพนั งานจาง
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง จานวน 4
อัตรา จานวน 12 ดือน
โดยจายใ ับพนั งานจาง ดังนี้
1) พนั งานจางตามภาร ิจ(ผชวยจพง.
าร งินและบัญชี) จานวน 1 อัตรา
2) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวยจพง.
จัด ็บรายได) จานวน 1 อัตรา
3)พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวย จาพนั งานพั ด) จานวน 1
อัตรา
4) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวย จาพนั งานธร าร) จานวน 1
อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งาน
จาง (ฉบับที่6)ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว องพนั งานจาง
จานวน 4 อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารใ พนั งาน
วนตาบล ล จางและพนั งานจาง ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

รวม

719,000 บาท

รวม

234,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตาบล ชน คาตอบแทนคณะ รรม าร
อบฯคณะ รรม าร จัดซื้อจัดจาง งินผลประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษ องพนั งาน วนตาบล/พนั งานจาง ฯลฯ
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑและ
งื่อนไ และวิธี า นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
อันมีลั ษณะ ป็นรางวัลประจาปี า รับพนั งาน วนทองถิ่น
ล จาง ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
นัง ือ มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน รื่อง าร
บิ จายคาตอบแทนคณะ รรม ารดา นิน ารซื้อ รือ ารจาง
คณะ รรม ารตรวจ ารจางและผควบคมงาน อ ราง ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาใ แ พนั งาน
วนตาบล และพนั งานจาง ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ จาย งินคา
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร พ.ศ. 2550
คา ชาบาน
พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แ พนั งาน วนตาบลผมี ิทธิ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวยคา ชาบาน อง าราช าร วน
ทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

30,000 บาท

รวม

385,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคาชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ แ
พนั งาน วนตาบล
ฐานอานาจ นัง ือ รมบัญชี ลาง ที่ ค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถนายน 2559 รื่องประ ภทและอัตรา งินบารง ารศึ ษา
และคา ลา รียน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น
- คารับวาร าร นิตย าร นัง ือพิมพรายวัน และ ิ่งพิมพ
ตางๆ ฯลฯ
- คา ย็บ นัง ือ าป นัง ือ และ อบัญญัติตางๆ ฯลฯ
- คาจาง มาบริ ารทั่วไป ฯลฯ
- คาธรรม นียมตางๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รป
แบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาลงทะ บียน
ตางๆและคาใชจายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม
ัมมนา องพนั งาน วนตาบล พนั งานจาง
ฐานอานาจ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

นา : 20/72
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โครง ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ินองค ารบริ าร วน จานวน
ตาบลโนนตม

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน องค ารบริ าร วนตาบลโนนตม
ฐานอานาจตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ิน พ.ศ.2550 พรบ.ที่ดินและ ิ่งปล ราง พ.ศ
. 2562 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 8
นาที่ 165
โครง ารรณรงคประชา ัมพันธ ารชาระภาษีและคาธรรม นียม
ประจาปี

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดทาป้ายประชา ัมพันธ อัดแผน ปอรตประชา
ัมพันธ แผนพับ และประชา ัมพันธอื่นๆ ฯลฯ
ฐานอานาจตามพระราชบัญญัติภาษีโรง รือนและที่ดิน พ.ศ.2475
และแ ไ พิ่ม ติม พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และ
แ ไ พิ่ม ติม พระราชบัญญัติภาษีบารงทองที่ พ.ศ.2508 และ
แ ไ พิ่ม ติม
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 8
นาที่ 165
โครง ารศึ ษาดงานดาน ารคลัง
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปศึ ษาดงานดาน าร
คลัง ชนงาน าร งินและบัญชี งานพัฒนาจัด ารจัด ็บราย
ได งานพั ด และงานแผนที่ภาษี และทะ บียนทรัพย ิน และ
งานบริ ารอื่นๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ
งิน าร บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน และ ารตรวจ
งิน ององค ร ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแ ไ จนถึง
ปจจบัน
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 8
นาที่ 166

นา : 21/72
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โครง ารออ บริ ารรับชาระภาษีและคาธรรม นียมประจาปี

จานวน

15,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดอบรมใ ความร รื่อง ารชาระภาษี
ประจาปี ความรตางๆ พรอมออ นวยบริ าร คลื่อนที่ชาระภาษี
ใ ับประชาชน ชน คาป้าย คา อ าร , คาใชจายอื่นที่จา ป็น
ใน าร ารวจ
ฐานอานาจ ตามพระราชบัญญัติภาษีโรง รือนและที่ดิน พ.ศ.2475
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแ ไ พิ่ม ติม พระราช
บัญญัติ ภาษีบารงทองที่ พ.ศ.2508 และแ ไ พิ่ม ติม
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 8
นาที่ 166
คาบารงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็น
- คาบารงรั ษา รือซอมแซมครภัณฑ ชน ครื่อง
คอมพิว ตอร ครื่องปริ้น ตอร ฯลฯ
- คาบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินอื่นๆ ชน วั ดตางๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถนายน 2522และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทอง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556
รื่องรปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจาปี
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่ง อง ครื่องใช
ตางๆ ชน ระดาษ มึ แฟ้ม ปา า ดิน อ าอี้ านั
งาน แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

นา : 22/72
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วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

108,300 บาท

รวม

108,300 บาท

จานวน

11,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน ถาน แ ๊ งตม
น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดคอมพิว ตอรตางๆ ชน แผน รือจานบันทึ
อมล ทปบันทึ อมล ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ
ล ซอรแป้นพิมพ มนบอรด ครื่องอาน อมลแบบซีดีรอม ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านั งาน
คาจัดซื้อต ็บ อ าร 2 บาน ปิด จานวน 2 ลังๆละ 5,500 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต ล็ แบบ 2 บาน ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม(มอ .)
จัดซื้อตามราคาทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 26/8/2563 15:50:07

ครื่องปรับอา าศ แบบแย วน(ราคารวมคาติดตั้ง แบบตั้งพื้น รือ จานวน
แบบแ วน นาด 36,000 บีทีย
พื่อจาย ป็นคา ครื่องปรับอา าศ แบบแย วน
(ราคาพรอมติดตั้ง)
คณลั ษะพื้นฐาน
1. นาดที่ า นด ป็น นาดไมต่า วา 36,000 บีทีย
2. ราคาที่ า นด ป็นราคาพรอมติดตั้ง
3. ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทาความ ย็น นาด
ไม ิน 36,000บีทีย ตองไดรับ ารรับรองมาตฐานผลิตภัณฑ
อต า รรม และฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4. ตอง ป็น ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชด ทั้ง นวย
งความ ย็นและ นวยระบายความรอนจา โรงงาน ดียว ัน
5. มีความ นวง วลา ารทางาน องคอม พร ซอร
6. ารจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ นาดอื่นๆ (นอ จา อ 3) นอ
นือจา ารพิจารณาดานราคาแลว พื่อ ป็น ารประ ยัดพลัง
งานควรพิจราณจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศที่มีคาประ ิทธิภาพ
พลังงานตามฤด าล(SEER) ง วา
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครภัณฑ

นา : 23/72

47,000 บาท

วันที่พิมพ : 26/8/2563 15:50:07

นา : 24/72

ครภัณฑ ารวจ
คา ครื่อง าพิ ัดดวย ัญญาณดาว ทียมแบบพ พา จานวน 1 ครื่อง จานวน
พื่อจาย ป็นคา ครื่อง าพิ ัดดวย ัญญาณดาว ทียมแบบพ พา
คณลั ษณะพื้นฐาน
1.มี ครื่องรับ ัญญาณGPS แบบความไว ง
2. มีจอภาพแ ดงผลแบบ LCD
3.บันทึ อมลตาแ นงพิ ัดไดไมนอย วา 2,000 จดและ ราง
นทางได200 นทาง
4.บันทึ อมลคาพิ ัดโดยอัตโนมัติไดถึง 10,000 จด
5. มีแผนที่ประ ทศไทยบรรจอยและ อมลตาแ นง ถานที่ าคัญ
ไมนอย วา500,000 ตาแ นง
6. มี ็มทิศอิ ล็ ทรอนิ และระบบ าคาความ งโดย ารวัด
ความดันบรรยา าศ
7. มีพอรต า รับ ชื่อมตอ ับ ครื่องคอมพิว ตอรผาน
ทาง USB port แบบ High - Speed
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

24,500 บาท

วันที่พิมพ : 26/8/2563 15:50:07

นา : 25/72

ครภัณฑคอมพิว ตอร
คา ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดา (18 นา/นาที)จานวน 1 จานวน
ครื่อง

2,600 บาท

พื่อจาย ป็นคา ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดา (18
นา/นาที)
คณลั ษะพื้นฐาน
1. มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi
2. มีความ ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมรฃนอย วา 18
นาตอนาที (ppm)
3. มี นวยความจา (MemoryX นาดไมนอย วา 8 MB
4. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
5.มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา150 แผน
6. ามารถใชได ับ A4, Letter,Legal และ Custom
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

คา ครื่อง ารองไฟฟ้า นาด 1 KVA จานวน 4 ครื่องๆละ 5,800 จานวน
บาท
พื่อจาย ป็นคา ครื่อง ารองไฟฟ้า นาด 1KVA จานวน 4 ครื่อง
คณลั ษะพื้นฐาน
1.มี าลังไฟฟ้าดานนอ ไดไมนอย วา 1 KVA (600 Watts)
2. ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย วา15นาที
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

23,200 บาท

นา : 26/72
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

1,070,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ด ครื่องแตง าย ใช า รับป้อง ันอันตราย
จา ารปฏิบัติ นาที่ ชน ื้อคลมดับ พลิง ื้อ
ชชีพ รอง ทา มว ถงมือ รืออื่น ๆ ที่จา ป็นฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ
และ าร บิ จายคาตอบแทนและคาวั ด ครื่องแตง าย อง อา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.)
วั ด ครื่องดับ พลิง
จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนน
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารป้อง ันและลดอบัติ ต
ทางถนนในชวง ทศ าลปีใ ม ทศ าล ง รานต
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 7
นาที่ 161
ค่าวัสดุ
วั ด ครื่องแตง าย

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ด ครื่องดับ พลิง ครื่องใชตางๆในรถบรรท
น้าอ น ประ งค ชน ถังดับ พลิง น้ายาดับ พลิง ายดับ
พลิง รวยจราจร อตอตาง ๆ รืออื่นๆ ที่จา ป็นฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,000,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

ครภัณฑ าร ษตร
คาจัดซื้อ ครื่อง บน้า( นาดใ ญ)
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง บน้าระยะไ ลพรอมทอ งน้า ป็น ครื่อง
บน้าชนิด อยโ ง นาดทางดดน้า นาดไมนอย วา 8 นิ้ว ทาง
ง นาดไมนอย วา 6 นิ้ว ชนิด ับดวย ครื่องยนตดี ซล 4 บ 4
จัง วะไมนอย วา 120 แรงมา พรอมทอ งน้า ป็นทอ ล็ ลม
นาดไมนอย วา 6 นิ้ว พรอมอป รณ อตอตางๆ (คณลั ษณะ
ตามแบบ อบต.โนนตม า นด) จัดซื้อตามราคาทองตลาด นื่อง
จา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 2) นาที่ 11
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

5,377,600 บาท

รวม

2,767,500 บาท

รวม

2,767,500 บาท

จานวน

1,821,900 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แ พนั งาน วนตาบล
จานวน 2 อัตรา จานวน 589,800 บาท
โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
1)ผอานวย าร อง ารศึ ษา จานวน 1อัตรา
2)นั วิชา ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แ พนั งานครผดแล ด็
จานวน 4 อัตรา จานวน,232,100บาท
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล
รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน
ดือนและประโยชนตอบแทน อื่น (ฉบับที่2)
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2561 และ นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ
.อบต. ดวนที่ ด ที มท. 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2558 รื่องประ าศ .จ., .ท.และ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน
ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่4)
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงนั บริ ารงาน าร
ศึ ษา จานวน 1 อัตรา
ฐานอานาจ) ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
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งินวิทยฐานะ

จานวน

134,400 บาท

จานวน

678,000 บาท

จานวน

91,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวิทยฐานะครชานาญ าร และชานาญ ารพิ ศษ
จานวน1 อัตรา
ฐานอานาจประ าศ .ท. รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ารประ มิน
ผลงานพนั งานครและบคล รทาง ารศึ ษา ทศบาล พื่อใ มี
วิทยฐานะประ าศณ วันที่ 5 ม ราคม 2550 และประ าศ .อบต
. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ารบริ ารงานบคคลพนั งานคร
และบคลา รทาง ารศึ ษา ององค ารบริ าร วนตาบล
ประ าศ ณ วันที่ 4 มษายน 2559
คาตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาจางชั่วคราวใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ จานวน 2 อัตรา และพนั งานจางทั่วไป
จานวน 1 อัตรา จานวน 388,800 บาท
- พี่อจาย ป็นคาจางชั่วคราวใ แ พนั งานจางตามภาร ิจ
(ผดแล ด็ ) จานวน 2 อัตรา จานวน 289,200 บาท
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งาน
จาง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราว องพนั งานจางตาม
ภาร ิจและพนั งานจางทั่วไป(ผดแล ด็ )จานวน 48,000บาท
- พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราว องพนั งานจางตาม
ภาร ิจ(ผดแล ด็ ) จานวน 43,200 บาท
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารใ พนั งาน
วนตาบล ล จาง และพนั งานจาง ององค ร ารบริ าร วน
ตาบลไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดาเนินงาน

รวม

2,573,800 บาท

รวม

204,800 บาท

จานวน

159,800 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตาบล ชน งินผลประโยชนตอนแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษ องพนั งาน/พนั งานจาง วนตาบล คาตอบแทน
อปพร. ฯลฯ คาตรวจรับงานจางฯ
ฐานอานาจ นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม
แนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไ และวิธี าร า นด
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

5,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจาง
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ
แทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคาชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ แ
พนั งาน วนตาบล
ฐานอานาจ พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา อง
บตร พ.ศ. 2562และระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ
จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560

จานวน

40,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

543,400 บาท

จานวน

423,400 บาท

จานวน

80,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคา ย็บ นัง ือ าป นัง ือตางๆ คาโฆษณาและ
ผยแพรคาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ รือคาจาง มาบริ าร
ทั่วไปฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562 และ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2562

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะคา ชาที่พั และคาใชจายอื่นๆ
ใน าร ดิน ทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจาง
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

40,000 บาท

รวม

1,750,600 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาซอมแซมครภัณฑ ชน ครื่อง
ปริน ตอร ครื่องคอมพิว ตอร ต โต๊ะ ฯลฯ คาบารงรั ษา รือ
ซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง ชน ซอมแซมรั้วศนยพัฒนา ด็
ล็ องอาบน้า อง วม อางลาง นาแปรงฟน องครัว ซอม
แซมโต๊ะ าอี้ และอื่นๆที่จา ป็นฯลฯบารงรั ษา รือซอมแซม
ทรัพย ินอื่นๆ ชน วั ดครภัณฑตางๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่องรป
แบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่ง อง ครื่องใช
ตางๆ ชน ระดาษ มึ แฟ้ม ปา าดิน อ แบบพิมพ ตรา
ยาง ธงชาติ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดงานบานงานครัว
พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่ง อง ครื่องใชตางๆ ชน ชอน แตน ล ถาด
ลม มอถัง ยะ ถงดาใ ยะ ไม วาด แปรงไม ผงซั
ฟอ น้ายาลางภาชนะ น้ายาลาง องน้า และอื่นๆที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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คาอา าร ริม (นม)

จานวน

1,540,600 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม(นม) ใ ับ ด็ ในศนยพัฒนา ด็ ล็
และนั รียนในโรง รียน ัง ัด พฐ. ใน ตพื้นที่องค ารบริ าร
วนตาบลโนนตม
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2
/ว3842ลงวันที่ 30มิถนายน 2563 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น
วั ด อ ราง
พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่ง อง วั ด อ รางตางๆ ชน ไม ีปน
ซี มนต ทราย ิน ตะป คอน ลื่อย วาน ตลับ มตร ล ดิ่ง ทอ
น้า พีวีซี อป รณประปา ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั จาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อแ ็ งตม น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน
ครื่องฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

นา : 34/72

วันที่พิมพ : 26/8/2563 15:50:07

วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ าร คมีภัณฑตางๆ และ วชภัณฑตางๆ
ชน แอล อฮอล าลี ผาพันแผล น้ายาตางๆ ยา วชภัณฑ ตางๆ
คลอรีน าร มฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด ีฬา
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ด ีฬาตางๆ ชน ฟตบอล ล ฟตซอล ล
บา ตบอล ล ตะ รอ ล วอล ลยบอล ตา ายประต ตา าย
วอล ลย ตา ายตะ รอ ล ปตอง ที่ ็บอป รณ ีฬา และ
อป รณตางๆฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดคอมพิว ตอรตางๆ ชน แผน รือจานบันทึ
อมล ทปบันทึ อมล ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ ครื่อง
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ แบบ ล ซอร
แผน รองแ ง ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล แป้นพิมพ มนบอรด
มมโมรี่ชิป มา ครื่อง ระจาย ัญญาณ แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ ครื่องอาน และบันทึ อมลแบบตางๆ ครื่องอาน
อมลแบบซีดีรอม โปรแ รม คอมพิว ตอร รือซอฟตแวร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

นา : 35/72

วันที่พิมพ : 26/8/2563 15:50:07

วั ดอื่น

จานวน

20,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด
องค ารบริ าร วนตาบลโนนตม ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
จานวน

20,000 บาท

วั ด า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด องค ารบริ าร วนตาบล
โนนตม พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อที่นอน ผา ัน ปอน ผา น นฯ า รับ
ศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดองค ารบริ าร วนตาบลโนนตม
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

พื่อจาย ป็นคาน้าประปา องศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดองค าร
บริ าร วนตาบลโนนตม ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

15,000 บาท

รวม

36,300 บาท

รวม

36,300 บาท

จานวน

16,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ทอร น็ตรวมถึงอิน
ทอร น็ต ารดและคา ื่อ ารอื่นๆ รวมถึงคาใชจาย พื่อใ ไดใช
บริ ารดัง ลาวและคาใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2562

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านั งาน
คาจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง นาด 16 นิ้ว
พื่อจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง มี ชื่อ ดึงพรอมคาติดตั้ง ใ แ ศนย
พัฒนา ด็ ล็ บาน องพี่นองจานวน 8 ตัวๆละ 2,000 บาท
จัดซื้อตามราคาทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

นา : 37/72

วันที่พิมพ : 26/8/2563 15:50:07

ครภัณฑคอมพิว ตอร
คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโนตบ๊ า รับงาน านั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโนตบ๊ า รับงาน านั
งานจานวน 1ชด ๆละ 16,000 บาทใ แ อง ารศึ ษาฯ
คณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU)ไมนอย วา 2 แ น
ลั (2 core)โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 1.0 GHZและมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่
ตองใชความ ามารถใน ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบCache Memory รวมในระดับ (LEVEL) ดียว ัน นาดไม
นอย วา 4 MB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไม
นอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาดความจไม
นอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาดความจไม
นอย วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมนอย
วา 1,366X768 PIXEL และมี นาดไมนอย วา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วาไมนอย
วา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือ าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน ไมนอย วา 1
ชอง ามารถใชงานไดไมนอย วา WiFi (IEEE 802.11b, g, n ,ac)และ Bluetooth ฯลฯ
รายละ อียดปรา ฎตาม ณฑราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอป รณและระบบคอมพิว ตอร ดือนพฤษภาคม 2563
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จานวน

16,000 บาท

วันที่พิมพ : 26/8/2563 15:50:07

คาจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank จานวน
Printer)
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้ง ถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผลิต จานวน 1 ครื่อง ๆ
ละ 4,300 บาท ใ แ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน องพี่นอง
คณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง าว-ดา า รับ ระดาษ นาด A4
ไมนอย วา 19 นาตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษ นาด A4
ไมนอย วา 15 นาตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จานวน ไมนอย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษไมนอย วา 50 แผน
- ามารถใชได ับ A4 ,Letter , Legal และ Custom ฯลฯ
รายละ อียดปรา ฎตาม ณฑราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอป รณและระบบคอมพิว ตอร ดือนพฤษภาคม 2563
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

นา : 38/72

4,300 บาท

นา : 39/72

วันที่พิมพ : 26/8/2563 15:50:07

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

3,451,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,159,500 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,159,500 บาท

คาใชจายโครง าร นับ นนคาใชจายบริ าร ถานศึ ษา ศนยพัฒนา จานวน
ด็ ล็ บาน องพี่นอง

563,500 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารอา าร ลางวัน พื่อจาย ป็น
คาจัดซื้อ รือจัดจางอา าร ลางวัน ในศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน
องพี่นองจานวน 115คน คนละ 20 บาทตอคนตอวัน ป็น
วลา 245 วันตั้งไว ป็น งิน จานวน 563,500 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2
/ว 2174 ลงวันที่ 13 มษายน 2563
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่3
นาที่ 132
คาใชจายโครง าร นับ นนคาใชจายบริ าร ถานศึ ษา ศนยพัฒนา จานวน
ด็ ล็ บาน นองโดน
พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารอา าร ลางวัน พื่อจาย ป็นคา
จัดซื้อ รือจัดจางอา าร ลางวัน ในศนยพัฒนา ด็ ล็
บาน นองโดน จานวน 35 คน คนละ 20 บาทตอคนตอวัน ป็น
วลา 245 วัน ตั้งไว ป็น งิน จานวน 171,500 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ดวนที่ ด ที่ มท0816.2/ว2174 ลงวันที่ 13 มษายน 2563
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 3
นาที่ 132

171,500 บาท

นา : 40/72
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คาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับ ศนยพัฒนา ด็ ล็ อาย 3-5 จานวน
ปี

129,950 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็
ล็ บาน องพี่นอง จานวน 115 คน คนละ 1,130 บาทแย
ป็น ดังนี้
- คา นัง ือ รียน อัตราคน ๆ ละ 200 บาท
ตอปี
- คาอป รณ าร รียน อัตราคน ๆ ละ 200 บาทตอปี
- คา ครื่องแบบนั รียน อัตราคน ๆ ละ 300 บาทตอปี
- คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตราคน ๆ ละ 430 บาทตอปี
ตั้งไว ป็น งิน 129,950 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ดวนที่ ด ที่ มท0816.2/ว2174 ลงวันที่ 13 มษายน 2563
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 3
นาที่ 134

คาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ อาย 3-5
ปี
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็
ล็ บาน นองโดน จานวน 35 คน คนละ 1,130 บาทแย ป็น
ดังนี้
- คา นัง ือ รียน อัตราคน ๆ ละ 200 บาทตอปี
- คาอป รณ าร รียน อัตราคน ๆ ละ 200 บาทตอปี
- คา ครื่องแบบนั รียน อัตราคน ๆ ละ 300 บาทตอปี
- คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตราคน ๆ ละ 430 บาทตอปี
ตั้งไว ป็น งิน 39,550 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ดวนที่ ด ที่ มท0816.2/ว2174 ลงวันที่ 13 มษายน 2563
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3
นาที่ 134

จานวน

39,550 บาท
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โครง าร ิจ รรมพัฒนาผ รียนดานราง าย อารมณ-จิตใจ
ังคมและ ติปญญา (ราย ัว ) องศนยพัฒนา ด็ ล็ อาย 2-5 ปี

จานวน

195,500 บาท

จานวน

59,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด า ื่อ าร รียน าร อน ศนย
พัฒนา ด็ ล็ บาน องพี่นองใช า รับพัฒนา าร รียน าร อน
จานวน 115 คนๆละ 1,700 บาทตอคนตอปี ตั้งไว ป็น
งิน 195,500 บาท
วิธี าร ั้นตอนใน าร บิ ั ผลั ง งิน าบัญชี งินฝา ธนาคาร
ในนาม อง ถานศึ ษาใ ปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ดที่ ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2562 รื่อง แนวทาง ารปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
มิถนายน 2562
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3
นาที่ 134
โครง าร ิจ รรมพัฒนาผ รียนดานราง าย อารมณ-จิตใจ
ังคมและ ติปญญา (ราย ัว ) องศนยพัฒนา ด็ ล็ อาย 2-5 ปี
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด า ื่อ าร รียน าร อน ศนย
พัฒนา ด็ ล็ บาน นองโดนใช า รับพัฒนา าร รียน าร อน
จานวน 35 คนๆละ 1,700 บาทตอคนตอปีตั้งไว
ป็น งิน 59,500 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ ที่ มท
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื่อง แนวทาง าร
ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย
งิน อง ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 3
นาที่ 134
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,292,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,292,000 บาท

จานวน

2,292,000 บาท

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
งินอด นน วนราช าร
ป็นคา นับ นนอา าร ลางวันโรง รียน ัง ัด พฐ. จานวน 5
โรง รียน จานวน 573 คนๆละ 20 บาท จานวน 200 วัน ใน ต
พื้นที่องค ารบริ าร วนตาบลโนนตม (ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อได
รับ ารจัด รรจา รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น)
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 3
นาที่ 132
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง ารวัน ด็ แ งชาติ
พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารงานวัน ด็ แ งชาติประจาปี
พ.ศ. 2564 ชน คาจัด ตรียม ถานที่ คา วที คา ครื่อง ียง คา
องรางวัล ประ อบ ิจ รรมตางๆ คาวั ด คาป้าย และคาใชจาย
อื่นๆที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวง ม าดไทยที่ มท0808.2/ว73 ลงวัน
ที่ 16ม ราคม2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
บิ จายคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร
งนั ีฬา ารวม แ ง ัน ีฬา ององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3
นาที่ 131
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

558,900 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

285,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

255,000 บาท

คาใชจายโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ นั บา จานวน

45,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้อง ันโรคพิษ นั บา ยาคม
า นิด คาป้ายรณรงคและคาวั ดอป รณอื่นๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัด วั ดิภาพ ัตว ององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 4
นาที่ 142
คาใชจายโครง าร ฝ้าระวังป้อง ันและควบคมโรค

จานวน

30,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานตามโครง าร ชน คา
ป้าย คาตอบแทน จนท. และวั ดอป รณอื่นๆที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564 ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม (ฉบับที3่
) ยทธศา ตรที่ 4 นาที่ 10
คาใชจายโครง ารรณรงคและป้อง ันโรคไ ลือดออ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อทรายอะ บท คา าร คมีฉีดพน าจัดยง
ลาย น้ามัน คาป้ายรณรงค คาจาง มาคนพน าร คมี และวั ด
อป รณอื่นๆที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0810.5
/ว4700 ลงวันที่ 22 ิง าคม 2560 รื่องควบคมและป้อง ันโรค
ที่มียง ป็นพา ะนาโรค
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 4
นาที่ 142
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คาใชจายโครง ารรณรงคและ ง ริม ารลดปริมาณ ยะ ารทิ้ง
ารคัดแย ยะและ าร าจัด ยะอยางถ วิธี
พือจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินงาน ชน คาวั ด คาป้าย คา
อา ารวางและน้าดื่ม คาอา าร คาวิทยา ร และอื่นๆที่จา
ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5
/ว0263 ลงวันที่ 16 ม ราคม 2561 รื่องแนวทาง ารรวม ลม
พื้นที่ใน ารจัด าร ยะมลฝอย(Clusters) ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 4
นาที่ 144
ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อจาย ป็นคาซื้อ วชภัณฑตาง ๆ าลี ผาพันแผล ถง
มือ อป รณ ครื่องมือตางๆที่ใชใน ารแพทยฉ ฉิน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

13,900 บาท

รวม

13,900 บาท

จานวน

1,000 บาท

ครภัณฑวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
คาจัดซื้อ ครื่องวัดความดัน แบบดิจิดอล
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องวัดความดัน แบบดิจิตอล
คณลั ษณะ
- บีบและคลายตัวอัตโนมัติ
-วัดความดันโล ิตและอัตรา าร ตน อง ัวใจไดพรอม ัน
จัดซื้อตามราคาทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีมาตรฐานครภัณฑ
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คาจัดซื้อ ครื่องวัดระดับน้าตาล

จานวน

1,400 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องวัดระดับน้าตาล จัดซื้อตามราคาทอง
ตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ
คาจัดซื้อ ครื่องวัดอณ ภมิ
จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องวัดอณ ภมิแบบไม ัมผั ใชวัด
อณ ภมิราง าย ชนิดอินฟรา รด ทอรโมมิ ตอร จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ
คาจัดซื้อ ไปร ดอรบอรด
จานวน

7,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ไปร ดอรบอรด
คณลั ษณะ
- ป็นพลา ติ ที่มีความ นาแนน ง
- นาดแผน คลื่อนยายผป่วย183x44.7 ซม.
- ามารถรับน้า นั ได ง ด 200 ิโล รัม
- อป รณประคองศรีษะ
- ็ม ัดรัดผป่วย
จัดซื้อตามราคาทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ
คาจัดซื้อแอมบลแบล็ค ซิลิโคลน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องแอมบลแบล็ค ซิลิโคลน
-ล ยางบีบชวย ยายใจ PVC 1 ชิ้น
- ถง ารองอา าศ นาด 2000 มล. 1 ใบ
- ายออ ซิ จน1 น
- นา า ออ ซิ จน 1 ชิ้น
จัดซื้อตามราคาทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ

จานวน

2,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

260,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

260,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
งินอด นน วนราช าร
พื่อจาย ป็นคาอด นน า รับ ารดา นินงานตามแนวทาง
โครง ารพระราชดาริ ดาน าธารณ พื่อจาย ป็น งินอด นน
ใ ับ ม 1 - 13 ใน ารดา นินงานตาม โครง ารพระราชดาริ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564 ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 4
นาที่ 142
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง ารชวย ลือ วั ดิ ารดแลผประ บภัยตางๆ ผ ง
อาย ผพิ าร ผป่วย อด ผยา ไรและผดอยโอ า
พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารใ ความชวย ลือ วั ดิ าร
ดแลดานคณภาพชีวิตใ ับผ งอาย ผพิ าร ผป่วย อด ผยา
ไรและผดอยโอ า ชน งิน วั ด ิ่ง องตางๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560และที่แ ไ พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 5
นาที่ 148
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คาใชจายโครง ารอบรมพัฒนาคณภาพชีวิตผ งอาย

จานวน

30,000 บาท

รวม

3,040,100 บาท

รวม

1,684,000 บาท

รวม

1,684,000 บาท

จานวน

965,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง าร ง ริมและพัฒนาคณภาพชิวตผ
งอาย ชนคาวิทยา ร คาอา าร อา ารวาง ป้าย วั ดอป รณ
ตางๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ยทธศา ตรที่ 5
นาที่150
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แ พนั งาน วนตาบล
จานวน 4 อัตรา
โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
1)ผอานวย าร องชาง จานวน 1 อัตรา
2)นายชางไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
3) จาพนั งานธร าร จานวน 1 อัตรา
4)นายชางโยธา จานวน 1 อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงาน
บคคล วนทองถิ่น รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงาน
บคคล วนทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถนายน 2560
และ ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร า นด ลั ณฑ าร
ลื่อน ั้น งิน ดือน าราช ารและพนั งาน วนทองถิ่น

นา : 48/72
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว องพนั งาน วนตาบล
ฐานอานาจ นัง ือจัง วัดนครราช ีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713
ลงวันที่ 3 ิง าคม 2558 รื่อง ประ าศคณะ รรม ารพนัง
าน วนตาบลจัง วัดนครราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ
ี่ยว ับ ารใ พนั งาน วนตาบล ล จาง และพนั งานจาง อง
องค รป ครอง วนตาบลไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาประตาแ นงผอานวย าร องชาง
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
คาตอบแทนพนั งานจาง
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง จานวน 4
อัตรา จานวน 12 ดือน
โดยจายใ ับพนั งานจาง ดังนี้
1)พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวย จพง.ธร าร)
จานวน 1 อัตรา
2)พนั งานจางตามภาร ิจ(ผชวยชางโยธา)
จานวน 1 อัตรา
3)พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวยนายชางไฟฟ้า)
จานวน 1 อัตรา
4)คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งาน
จาง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559

จานวน

630,000 บาท

นา : 49/72
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

22,000 บาท

รวม

1,333,600 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว องพนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่วไป จานวน 4 อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
นครราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารใ
พนั งาน วนตาบล ล จาง และพนั งานจาง ององค ร าร
บริ าร วนตาบลไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผปฎิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตาบล ชน คาตอบแทน รรม าร อบ วน
วินัย คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจาง งินผลประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษ องพนั งาน วนตาบล/พนั งานจาง ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซอม
แนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไ และวิธี าร า นด
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ
พนั งาน วนตาบล และพนั งานจางที่ไดรับอนมัติใ ปฏิบัติ
นาที่นอ วลาราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบ
แทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
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คา ชาบาน

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบานพั อาศัย องพนั งาน วนตาบลตาม ิทธิ
ที่จะไดรับ
ฐานอานจ นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่
มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ
และวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งินคา ชาบาน อง าราช าร วน
ทองถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ แ พนั งาน วน
ตาบล ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
ฐานอานาจ พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา อง
บตร พ.ศ. 2562และระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ
จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย

รวม

463,600 บาท

จานวน

153,600 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น
-คารับวาร าร นิตย าร นัง ือพิมพรายวัน และ ิ่งพิมพตาง ๆ
-คา ย็บ นัง ือ าป นัง ือ และ อบัญญัติตาง ๆ
-คาธรรม นียม
-คาทด อบคณภาพน้าประปา
-คาจาง มาบริ ารทั่วไป
- คาจาง มาบริ ารงาน ารวจ งานออ แบบ งาน ียนแบบใน
าร อ ราง ชน ารวจออ แบบ นทางออ แบบ ียนแบบ
อาคาร งานทด อบดิน อ าร อ ราง คา ารวจแ ลงน้า
บาดาล ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาลงทะ บียน
ตางๆ และคาใชจายอื่นใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม
ัมมนา องพนั งาน วนตาบล พนั งานจาง ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาซอมแซมครภัณฑ ชน รถยนต รถ
จั รยานยนต ครื่องพิมพดีด ครื่องอัด า นา ครื่อง
คอมพิว ตอร ครื่องปรับอา าศ ต โต๊ะ ฯลฯ คาบารงรั ษา รือ
ซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง ชน ซอมแซม อาคาร านั
งาน าธารณปโภค าธารณป ารภายในตาบลโนน
ตม และ อื่นๆที่จา ป็นคาบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินอื่น ๆ
ชน วั ด ครื่องยนต อป รณ ครื่องมือ ารวจ ตาง ๆ และ
อื่นๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา
คาใชจายใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจาปีในลั ษณะคาใช อยและคา าธารณปโภค
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่ง อง ครื่องใชตาง ๆ
ชน ระดาษ มึ แฟ้ม ปา า ดิน อ แบบพิมพ ตรา
ยาง ธงชาติ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562

รวม

630,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

นา : 52/72
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วั ดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่ง อง วั ด อ รางตางๆ ชนไม ี แอ ฟลท
ติ ยางมะตอย ปนซี มนต ทราย ิน ตะป คอน ลื่อย
วาน ตลับ มตร ล ดิ่ง ทอน้า พีวีซีอป รณประปา ประแจคอ
มาและรอ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดยานพา นะและ น ง
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่ง อง ครื่องใชตาง ๆ ชน ฟิว ็ม ัดรัด
ายไฟ โคมไฟฟ้า
าโคมไฟ อป รณไฟ อง วาง ายไฟฟ้า ปลั ไฟฟ้า วิตช
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า บร อร แบต ตอรี่วิทย ื่อ าร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 มภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงาน ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
วั ด อ ราง

พื่อจาย ป็นคาแบต ตอรี่ ยางนอ ยางใน ายไมล พลา ตลับล
ปนน้ามัน บร ัว ทียน น๊อตและ ร ระจ มอง างรถ
ยนต มอน้ามันรถยนต ันชนรถยนต บาะรถยนต ฟิลม รอง
แ ง ็ม ัดนิรภัย ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

200,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ าร คมีภัณฑตางๆ และ วชภัณฑ
ตางๆ ชน แอล อฮอล าลี ผาพันแผล น้ายาตางๆ ยา
วชภัณฑตางๆ คลอรีน าร ม ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
วั ดคอมพิว ตอร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
า รับชด ครื่องจั ร ลปฏิบัติงานปรับ รดถนนภายใน ตพื้นที่
องค ารบริ าร วนตาบลโนนตม รถยนต องชาง รถจั รยานยนต
และรถบรรท อน ประ งค
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดคอมพิว ตอรตาง ๆ ชน แผน รือจาน
บันทึ อมล ทปบันทึ อมล ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ
ครื่องคอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ
ล ซอร แผน รองแ ง ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล แป้น
พิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิป มา ครื่อง ระจาย ัญญาณ แผน
วงจรอิ ล็ ทรอนิ ครื่องอานและบันทึ อมลแบบตาง ๆ
ครื่องอาน อมลแบบซีดีรอม โปรแ รมคอมพิว ตอร รือ
ซอฟตแวร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

22,500 บาท

รวม

22,500 บาท

จานวน

10,800 บาท

จานวน

4,800 บาท

จานวน

4,300 บาท

ครภัณฑ านั งาน
คาจัดซื้อต ล็ ็บ อ าร ชนิดบาน ลื่อน ระจ
พื่อ ป็นคาจัดซื้อต ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน ระจ จานวน 2
ตๆ ละ 5,400 บาท นาด วางไมนอย วา 120 ซม. ลึ 40
ซม. ง 80 ซม. จัดซื้อตามราคาทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ
คาจัดซื้อพัดลม พดานโคจร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง จานวน 3 ครื่องๆ
ละ 1,600 บาทใบพัด นาดไมนอย วา 16 นิ้ว ปรับแรงลมไดไม
นอย วา 3 ระดับ ควบคม ารทางานดวย วิตซ
จัดซื้อตามราคาทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ
ครภัณฑคอมพิว ตอร
คา ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank
Printer)
คณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer)จา โรงงานผผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง าวดา า รับ ระดาษ นาด A4 ไม
นอย วา 20 นาตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษ นาด A4 ไมนอย
วา 10 นา ตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 50 แผน
- ามารถใชได ับ A4 . Letter , Legal และ Custom
ราคาและรายละ อียดปรา ฏตามราคามาตรฐานครภัณฑ
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คา ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดา (18 นา/นาที)

จานวน

2,600 บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

4,139,300 บาท

งบลงทุน

รวม

3,939,300 บาท

รวม

3,939,300 บาท

จานวน

121,000 บาท

คณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18 นา
ตอนาที (ppm)
- มี นวยความจา (Memory) นาดไมนอย วา 8 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จานวน
ไมนอย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 150 แผน
- ามารถใชได ับ A4 , Letter, Legal และ Custom
ราคาและรายละ อียดปรา ฏตามราคามาตรฐานครภัณฑ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค
คา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานวังทองพัฒนา มที่ 12
พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ายจา
บาน นาง ีดา ินจะโป๊ะ ไป ามแย วน นาย รียญ
แ งใ นาด วาง 3.00 มตรยาว 66 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 198 ตรม.พรอมติดตั้งป้าย
โครง าร จานวน 1ป้าย
(ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 16
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คา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน องพี่นอง มที่ 7

จานวน

250,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

188,700 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ายจา าม
แย ซมประตวัดอภัยภาคิ าวา ไป บานนางวิภาพร ปี า นาด
วาง 5.00 มตรยาว 80 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไม
นอย วา 407.10 ตรม.ไ ลทาง ินคล พรอมบดอัดแนน วาง
ฉลี่ย างละ 0.20 มตร ยาว 80 มตร นา 0.15 มตร รือ
ปริมาตร ินคล ไมนอย วา 4.80 ลบ.ม. รือตาม ภาพ
พื้นที่ พรอมติดตั้งป้ายโครง ารจานวน 1 ป้าย
(ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 15
คา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน นองไร ม 4
พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ายจา บาน
นางคาตัน จริญรัมย ถึงบาน นางทองป่น ฝ่าย งฆ นาด
วาง 4.00 มตร ยาว 43 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไม
นอย วา 172 ตรม. (ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม
า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3)ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 14
คา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานโนนตม มที่ 3
พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ จา นารานคา
รณโนนตมถึงแย นานางทิม นาดี นาด วาง 5.00
มตร ยาว 60 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
วา 306.14 ตรม. ไ ลทางลง ินคล พรอมบดอัดแนน วาง ฉลี่ย
างละ 0.20 มตร ยาว 60 มตร นา 0.15 มตร รือปริมาตร
ินคล ไมนอย วา 3.60 ลบม. รือตาม ภาพพื้นที่ พรอมติดตั้ง
ป้ายโครง ารจานวน1ป้าย(ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนน
ตม า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 14
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คา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานโนนตม มที่ 3

จานวน

100,000 บาท

จานวน

129,000 บาท

จานวน

230,600 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ายจา บาน
นางอรณ ที่ยงธรรม ไปถึง ลังวัดโนนตม นาด วาง 4.00
มตร ยาว 41 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 164
ตรม.ไ ลทาง ินคล พรอมบดอัดแนน วาง ฉลี่ย างละ 0.20
มตร ยาว 41 มตร นา 0.15 มตร รือปริมาตร ินคล ไม
นอย วา 2.46 ลบ.ม. รือตาม ภาพพื้นที่ (ตามแบบรปและ
ราย ารรายละ อียดที่ อบต.โนนตม า นด )
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 14
คา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานวังทองพัฒนา มที่ 12
พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ายทาง าซอย
บานนาย มชาย อินทรนอ ไปบานนาย ปฏิตัง นาด
วาง 3.00 มตร ยาว 70 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไม
นอย วา 216.14 ตรม.พรอมติดตั้งป้ายโครง าร จานวน 1
ป้าย(ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 17
คา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน องพี่นอง ม 7
พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ทาง าศนย
พัฒนา ด็ ล็ นาด วาง 4.00 มตร ยาว 93 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 372 ตรม. ไ ลทางลง ินคล บด
อัดแนน วาง ฉลี่ย างละ 0.20 มตร ยาว 93 มตร นา 0.15
มตร รือมีปริมาตร ินคล ไมนอย วา 5.58 ลบ.ม. รือตาม
ภาพพื้นที่พรอมติดตั้งป้ายโครง าร จานวน 1 ป้าย(ตามแบบรป
และราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 5
นาที่ 152
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คา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน นอง จา รือน มที่ 2

จานวน

247,500 บาท

จานวน

134,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ายจา บาน
นายธีระ ทองดวง ไปบาน า ราย นาด วาง 5.00
มตร ยาว 80 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 400
ตรม. ไ ลทาง ินคล พรอมบดอัดแนน วาง ฉลี่ย างละ 0.20
มตร ยาว 80 มตร นา 0.15 มตร รือมีปริมาตร ินคล ไม
นอย วา 4.80 ลบ.ม. รือตาม ภาพพื้นที่พรอมติดตั้งป้าย
โครง ารจานวน 1 ป้าย(ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม
า นด)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 3
คา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน นองโดน มที่ 5
พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ายรอบ มบาน
นองโดน (ศนยพัฒนา ด็ ล็ นองโดน) นาด วาง 4.00
มตร ยาว 55 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 220
ตรม.ไ ลทาง ินคล บดอัดแนน วาง ฉลี่ย างละ 0.20 มตร
ยาว 55 มตร นา 0.15 มตร รือปริมาตร ินคล ไมนอย
วา 3.30 ลบ.ม. รือตาม ภาพพื้นที่ พรอมติดตั้งป้าย
โครง าร จานวน 1 ป้าย(ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม
า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1
นาที่ 60
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คา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน นองโดน มที่ 5.

จานวน

117,000 บาท

จานวน

249,600 บาท

จานวน

254,800 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ายรอบ ม
บาน( ชื่อมบานนาย อ อภิรั ษ) นาด วาง 4.00 มตร ยาว 48
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 192 ตรม. ไ ลทาง
ินคล บดอัดแนน วาง ฉลี่ย างละ 0.20 มตรยาว 48
มตร นา 0.15 มตร รือปริมาตร ินคล ไมนอย วา 2.88
ลบ.ม. รือตาม ภาพพื้นที่ พรอมติดตั้งป้ายโครง าร จานวน 1
ป้าย (ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1
นาที่ 60
คา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน นองลมป๊

มที่ 11

พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ายจา บาน
นายอาณัติ งนอ ไปถึงบาน นายบญมี อินทรรัมย นาด
วาง 5.00 มตรยาว 80 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไม
นอย วา 403.96 ตรม.ไ ลทาง ินคล บดอัดแนน วาง ฉลี่ย าง
ละ 0.20 มตรยาว 80 มตร นา 0.15 มตร รือปริมาตร ิน
คล ไมนอย วา 4.80 ลบม. รือตาม ภาพพื้นที่ พรอมติดตั้งป้าย
โครง ารจานวน 1 ป้าย(ตามแบบรปและราย ารรายละ อียด
ที่ อบต.โนนตม า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 16
คา อ รางถนนดิน บาน า ราย มที่ 1
พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนดิน ายจา นองตาตอย ไปโนนตา
น นาด วาง 6.00 มตร ยาว 225 มตร ดินถม ง ฉลี่ย 0.90
มตร รือมีปริมาตรดินถมไมนอย วา 1,579.50 ลบ.ม. พรอม
รดบดอัดแนนใ รียบรอย พรอมวางทอระบายน้าคอน รีต ริม
ล็ นาด ศ . 0.60 มตรจานวน 8 ทอน พรอมติดตั้งป้าย
โครง ารจานวน 1 ป้าย
(ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1
นาที่ 69
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คา อ รางถนนดิน บาน นองร ฟ้า มที่ 9

จานวน

244,800 บาท

จานวน

113,000 บาท

คา อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ บานตมใ ญ มที่ 13 จานวน

276,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนดิน จา นานางแพงศรี นา นองไปนา
นายใจ คาชมพ นาด วาง 5 มตร ยาว 450 มตร ดินถม ง
ฉลี่ย 0.50 มตร รือมีปริมาตรดิน ดไมนอย วา 1,350 ลบ.ม
. รดบดอัดแนนใ รียบรอย พรอมวางทอ ค ล. นาด ศ . 0.40
มตร 3 จดรวม 21 ทอน พรอมติดตั้งป้ายโครง าร จานวน 1
ป้าย(ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1
นาที่ 74
คา อ รางทอระบายน้าพรอมรางระบายน้า บาน นองปรือพัฒนา
มที่ 10
พื่อจาย ป็นคา อ รางรางระบายน้าฝา ค ล. ายบาน
นาย คน แ งคณไปบานนางบัวพันธ ดิษฐผั แวน นาด
วาง 0.50 มตรลึ ฉลี่ย0.50 มตร ระยะทาง 37 มตร พรอม
วางทอระบายน้า ค ล. นาด ศ . 0.60 มตร จานวน 8 ทอน ดิน
ถม ลังทอลึ ฉลี่ย 0.30 มตร พรอม ทคอน รีต พรอมติดตั้งป้าย
โครง าร จานวน 1 ป้าย(ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม
า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 7

พื่อจาย ป็นคา อ รางรางระบายน้าฝาค ล.จา บาน
นางญาดา อย ถิตย ไป ลังโรง ีชมชน นาด วาง 0.50 มตร
ยาว 91 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50 มตร พรอมบอพั น้า จานวน 2
บอ พรอมติดตั้งป้ายโครง าร จานวน 1 ป้าย
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 7
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คาวางทอระบายน้า คอน รีต ริม ล็ บาน นองปรือพัฒนา ม จานวน
ที่ 10

106,800 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางทอระบายน้า ค ล. จา ระ นอง าดไป
บานนายฤทธิ ทดปอ นาด ศ . 0.30 มตร ระยะทางรวมบอ
พั 147 มตร ดินถม ลังทอลึ ฉลี่ย 0.30 มตร ใชทอค ล
. นาด ศ . 0.30 มตรจานวน 146 มตร บอพั ฝา ค ล
.จานวน 1 บอ พรอมยาแนวประ านทอ ปรับดินถม ลังทอใ
รียบรอย พรอมติดตั้งป้ายโครง าร จานวน 1 ป้าย(ตามแบบรป
และราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 6
คาบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ราง
คาปรับปรงถนนโดย ริม ินคล บาน นองไร มที่ 4

จานวน

150,500 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรงถนนลง ินคล จา ถนนลาดยางไปดาน
ทิศตะวันออ โค นองแดง นาด วาง 3.00 มตร ยาว 299
มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร รือมีปริมาตร ินคล
ไมนอย วา 89.70 ลบ.ม. พรอมบดอัดปรับ รดใ รียบ
รอย พรอมติดตั้งป้ายโครง าร จานวน 1 ป้าย (ตามแบบรปและ
ราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 8
โครง าร อ รางคลอง งน้า บาน องพี่นอง มที่ 7
พื่อจาย ป็นคา อ รางคลอง งน้า(จดที่ 18) จด ปิดน้าที่ 18
นาด วาง2.00 มตร ยาว 600 มตร ลึ ฉลี่ย 1.50
มตร รือ ปริมาตรไมนอย วา1,800 ลบม. ปรับ ลี่ยใ รียบ
รอย(ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 2) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 6
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โครง าร อ รางคลอง งน้า บาน นอง จา รือน มที่ 2

จานวน

100,000 บาท

จานวน

166,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางคลอง งน้า จด ปิดน้าที่ 10 นาด
วาง 2.00 มตร ยาว 600 มตร ลึ ฉลี่ย 1.50
มตร รือ ปริมาตรดิน ดไมนอย วา 1,800 ลบ.ม. จดที่ 11
วาง 2 มตร ยาว 1,000 มตร ลึ ฉลี่ย1.50 มตร รือมี
ปริมาตรดิน ดไมนอย วา 3,000 ลบ.ม. ปรับ ลี่ยใ รียบ
รอย พรอมติดตั้งป้ายโครง าร จานวน 1 ป้าย(ตามแบบรปและ
ราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 2) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 7
โครง าร ดคลองรอบ ระ นองโ น บานทง วาง มที่ 8
จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางคลอง งน้า(จดที่ 8) นาด วาง 2.00
มตรยาว 1,000 มตร ลึ ฉลี่ย 1.50 มตร รือ ปริมาตรไมนอย
วา3,000 ลบม. ปรับ ลี่ยใ รียบรอย (ตามแบบรปและราย าร
ที่ อบต.โนนตม า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 2) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 5
โครง าร อ รางคลอง งน้า บาน นองลมป๊

มที่ 11

พื่อจาย ป็นคา ดคลองที่ าธารณะ นองโ น นาด วาง 6.00
มตรยาว 970 มตร ลึ ฉลี่ย 2.50 มตร รือ ปริมาตรไมนอย
วา 8,465 ลบ.ม.พรอมวางทอ ค ล. นาด ศ . 0.60
มตร จานวน 9 ทอนพรอมติดตั้งป้ายโครง าร จานวน 1 ป้าย
(ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 15
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โครง าร ดลอ ระ ิน าม อน บาน นองร ฟ้า มที่ 9

จานวน

300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ดลอ ระ ิน าม อน นาด วาง 45.00 มตร
ยาว 62.00 มตร ลึ จา ดิน ดิม ฉลี่ย 3.00 มตร รือ ปริมาตร
ดิน ดไมนอย วา 7,434 ลบ.ม. ปรับ ลี่ยใ รียบรอย พรอมติด
ตั้งป้ายโครง ารจานวน 1 ป้าย (ตามแบบรปและราย ารที่ อบต
.โนนตม า นด)
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 16

งินอด นน วนราช าร
โครง าร ยาย ตไฟฟ้าแรงต่า ( ายดับ) บาน นองนาดี มที่ 6
พื่อติดตั้ง ป็นคา ยาย ตและติดตั้งไฟฟ้าแรงต่า ( ายดับ)
มที่ 6 จดที่ 1 จา นานายชม ลนไธ ง ไป นาบาน
นายบญทัน าย ด จดที่ 2 จา บาน
นาย มทร แ วพน ไป นอง ลบไทร
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 15
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานตามโครง าร ชน คา
วิทยา ร คาอา าร อา ารวาง ป้าย วั ดอป รณตางๆที่จา
ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท0816.3
/ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3
นาที่ 136
คาใชจายโครง าร ง ริมพัฒนาอาชีพ
จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง ารป้อง ันและแ ไ ปญ ายา พติด

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานตามโครง าร ชน คา
วิทยา ร คาอา าร อา ารวาง ป้าย ใน ารจัดอบรมและวั ด
อป รณตางๆที่จา ป็นฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 ิง าคม 2555 รื่อง ซั ซอมความ าใจ ี่ยว ับคา
ใชจายใน ารจัดงานตางๆ ององค รป ครอง วนทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 2
นาที่ 127
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

คาใชจายโครง ารแ ง ัน ีฬาตานยา พติดโนนตม ม ครั้งที่ 24 จานวน

150,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
พื่อจาย ป็น งินรางวัล คาตอบแทน รรม ารตัด ิน คา
อา าร ครื่องดื่มคาวั ดอป รณ ีฬา คาจาง มา ครื่อง ียง คา
จัดทาป้าย คาใชจายใน าร ตรียม ถานที่ และคา
ใชจายอื่นๆจา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท0808.2/ว73ลงวันที่ 16 ม ราคม 2560 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ารวมแ ง ัน
ีฬา ององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 3
นาที่ 139
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
พื่อจาย ป็น
- คา ลี้ยงรับรองใน ารประชมคณะ รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้ง
ตาม ฎ มาย ระ บียบ อบังคับ คา ั่ง นัง ือ ั่ง ารและ าร
ประชมตางๆตาม นาที่
- คาใชจายในพิธีทางศา นา รืองานรัฐพิธีตางๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ดที่มท 0808.2
/ว3028ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัด
ทางบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อง
องค รป ครอง วนทองถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง าร ง ริมงานประ พณีบวง รวงทานทาว รนารี
พื่อจาย ป็นคาป้าย คา ครื่อง ซนไ วคาวั ดประ อบ ิจ รรม
ตามโครง ารคา ครื่องดื่ม คา ครื่อง ียง คาจัด ถานที่ คาพิธีทาง
ศา นา และคาใชจายอื่นๆที่จา ป็นฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ด ที่มท 0808.2
/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง าร
จัดทางบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อง องค รป ครอง วนทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 3
นาที่ 137
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คาใชจายโครง ารอนรั ษประ พณีถวาย ทียนพรรษา

จานวน

40,000 บาท

รวม

140,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงานอนรั ษประ พณีถวาย ทียน
พรรษา ชน คา ครื่องไทยธรรม คาวั ด ลอ ทียน คาป้าย คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่มและคาใชจายอื่นๆ
ที่จา ป็นฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว73ลงวัน
ที่ 16 ม ราคม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าร บิ จายคาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ
าร งนั ีฬา ารวมแ ง ัน ีฬา ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 3
นาที่ 137
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง ารและศึ ษาดงานธนาคารน้าใตดิน
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานตามโครง าร ชน าร
จัด ิจ รรมดาน าร ษตร ารฝึ อบรมศึ ษาดงาน คาจัด ถาน
ที่ คาอา าร ครื่องดื่ม อา ารวาง คาวิทยา ร คาวั ด
อป รณตางๆที่จา ป็น ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) ยทธศา ตร 6 นาที่ 11
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คาใชจายโครง าร ง ริมศนยถายทอด ทคโนโลยี าร ษตรตาบล จานวน
โนนตม

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินงาน องศนย ชน ารจัด
อบรม ารจัดประชม ารดา นินงานในแปลง าธิต ารจัดซื้อ
วั ดตางๆใน ารดา นินงาน และ ิ่ง องตางๆที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 ิง าคม 2555 รื่อง ซั ซอมความ าใจ ี่ยว ับคา
ใชจายใน ารจัดงานตางๆ ององค รป ครอง วนทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 2
นาที่ 128
ค่าวัสดุ
วั ด าร ษตร
พื่อจาย ป็นคาซื้อพันธพืช วั ด พาะซา อป รณใน าร ยายพันธ
พืช ครื่องมื่อตางๆทาง าร ษตร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตาม งบประมาณ

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

35,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

35,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

35,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายโครง ารถนน ี ียว

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานตามโครง าร ชน าร
จัด ิจ รรมดาน าร ษตร ารฝึ อบรมศึ ษาดงาน คาจัด ถาน
ที่ คาอา าร ครื่องดื่ม อา ารวาง คาวิทยา ร คาวั ด
อป รณตางๆที่จา ป็น ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564 ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 6
นาที่ 159
คาใชจายโครง ารปล ป่า ดแลรั ษาทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวด จานวน
ลอม
พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารตามโครง าร ชน ารอบรมใ ความ
ร จัดซื้อพันธ ลาไม ตางๆ ป้าย อา ารวาง อา าร และ
อื่นๆ ตามความ มาะ ม ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0801.2/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รื่อง าร
ง ริม นับ นน ารดา นิน ิจ รรมตามโครง าร รั น้า รั
ป่า รั ษาแผนดิน
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 6
นาที่ 160

15,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ังคม

รวม

16,776,170 บาท

รวม

16,776,170 บาท

รวม

16,776,170 บาท

จานวน

187,000 บาท

จานวน

10,305 บาท

จานวน

11,834,000 บาท

พื่อจาย มทบ องทนประ ัน ังคม องพนั งานจาง
ฐานอานาจ นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ นม. มท
. 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 รื่อง ารจาย งิน บี้ย
ประ ัน ังคม องพนั งานจาง
งิน มทบ องทน งินทดแทน
พื่อจาย ป็น งิน งิน มทบ องทนทดแทน องพนั งานจางที่ อบ
ต.จะตองจายในอัตรารอยละ 0.2 องคาจางตามงบประมาณราย
จายประจาปี พ.ศ.2564
ฐานอานาจ พระราชบัญญัติ งินทดดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
และ นัง ือ รม ง ริม ดวนที่ ด ที่ มท0808.2/ว.4172
ลว.24ธ.ค. พ.ศ. 2561 รื่อง ารตั้งงบประมาณ งิน มทบ องทน
งินทดแทน
บี้ยยังชีพผ งอาย
พื่อจาย บี้ยยังชีพผ งอายตาบลโนนตม
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท0810.6
/ว1994 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2563 รื่อง ารซั ซอมแนวทาง าร
ตั้งงบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564 งินอด นนทั่วไป งิน
อด นน า รับโครง าร ริม ราง วั ดิ ารทาง ังคมใ แ ผ
พิ ารและทพพลภาพ โครง าร นับ นน ารจัด วั ดิ ารทาง
ังคมแ ผดอยโอ า ทาง ังคม และโครง าร ราง ลั ประ ัน
ดานรายไดแ ผ งอาย
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บี้ยยังชีพคนพิ าร

จานวน

3,938,400 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

140,000 บาท

พื่อจาย บี้ยยังชีพผพิ ารตาบลโนนตม
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ที่ มท0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2563 รื่อง ารซั
ซอมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564 งิน
อด นนทั่วไป งินอด นน า รับโครง าร ริม ราง วั ดิ าร
ทาง ังคมใ แ ผพิ ารและทพพลภาพ โครง าร นับ นน ารจัด
วั ดิ ารทาง ังคมแ ผดอยโอ า ทาง ังคม และโครง าร ราง
ลั ประ ันดานรายไดแ ผ งอาย
บี้ยยังชีพผป่วย อด
พื่อจาย บี้ยยังชีพผป่วย อด จานวน 18 คนๆละ 500
บาท/ ดือน
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ที่ มท0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2563 รื่อง ารซั
ซอมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564 งิน
อด นนทั่วไป งินอด นน า รับโครง าร ริม ราง วั ดิ าร
ทาง ังคมใ แ ผพิ ารและทพพลภาพ โครง าร นับ นน ารจัด
วั ดิ ารทาง ังคมแ ผดอยโอ า ทาง ังคม และโครง าร ราง
ลั ประ ันดานรายไดแ ผ งอาย
ารองจาย
พื่อ ารองจายใน รณีที่จา ป็น
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ ององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560และที่แ ไ พิ่ม ติม(ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2561
รายจายตาม อผ พัน
พื่อจาย มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพแ งชาติตาบลโนนตม
พื่อจาย มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพแ งชาติตาบลโนนตม
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบประมาณ
ององค รป ครอง วนทองถิ่น พื่อ มทบ องทน พ.ศ. 2561
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พื่อ มทบ องทนบญ วั ดิ ารชมชนตาบลโนนตม (ออมวันละ
บาท)

จานวน

60,000 บาท

จานวน

198,465 บาท

พื่อ มทบ องทนบญ วั ดิ ารชมชนตาบลโนนตม
(ออมวันละบาท)
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ดที่ มท.0891.4
/ว2502 ลงวันที2่ 0 ิง าคม 2553 รื่องแนวทาง นับ นน าร
ดา นินงาน องทนบญ วั ดิ ารชมชน ององค รป ครอง วน
ทองถิ่น
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น( บท
.)ฐานอานาจ นัง ือ านั งาน องทนบา น็จบานาญ าราช าร
วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท.0808.5/ว40 ลงวัน
ที่ 14 ิง าคม 2558 รื่องซั ซอม าร ง งิน มทบ องทน
บา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น

