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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อง ารบริ าร วนตาบลโนนตม
อา ภอ ชมพวง จัง วัดน รราช ีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,830,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,519,570 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,374,980 บาท

รวม

3,089,520 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ปน งิน ดือนนาย /รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล
จานวน 1 อัตราๆละ 20,400 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
ปน งิน 244,800บาท และ งิน าตอบแทนราย ดือนรองนาย
อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/ ดือน
จานวน 12 ดือน ปน งิน 269,280 บาท
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน าร
นาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร
วนตาบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557
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งิน าตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบแทนประจาตาแ นงนาย อง ารบริ าร
วนตาบล จานวน 1 อัตราๆละ1,750 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
ปน งิน 21,000 บาท และ งิน าตอบแทนประจาตาแ นงรองนาย
อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 880บาท/ ดือน
จานวน12 ดือน ปน งิน 21,120 บาท
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน าร
นาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร
วนตาบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557
งิน าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ปน งิน าตอบแทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วนตาบล
จานวน1 อัตราๆ ละ1,750 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
ปน งิน 21,000 บาท และ งิน าตอบแทนพิ ศษรองนาย
อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 อัตราๆละ 880บาท/ ดือน
จานวน 12 ดือน ปน งิน 21,120 บาท
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน าร
นาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร
วนตาบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557
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งิน าตอบแทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง ารบริ าร วน
ตาบล

จานวน

86,400 บาท

จานวน

2,404,800 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบแทน ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล
จานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/ ดือน จานวน 12 ดือน
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน าร
นาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร
วนตาบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
งิน าตอบแทน มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน าตอบแทนราย ดือน องประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล
ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล และ มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน าร
นาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร
วนตาบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

5,285,460 บาท

จานวน

3,293,640 บาท

จานวน

5,280 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนใ แ พนั งาน วนตาบล จานวน 11 อัตรา
โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
1) ปลัดอง ารบริ าร วนตาบล
จานวน 1 ตาแ นง
2) รองปลัดอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 ตาแ นง
3) ัว นา านั ปลัด
จานวน 1 ตาแ นง
4) นั ทรัพยา รบ ล
จานวน 1 ตาแ นง
5) นั วิ ราะ นโยบายและแผน
จานวน 1 ตาแ นง
6) นั จัด ารงานทั่วไป
จานวน 1 ตาแ นง
7) นั พัฒนาชมชน
จานวน 1 ตาแ นง
8) นั วิชา ารตรวจ อบภายใน
จานวน 1 ตาแ นง
9) นิติ ร
จานวน 1 ตาแ นง
10) จาพนั งานธร าร
จานวน 1 ตาแ นง
11) จาพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย จานวน 1 ตาแ นง
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถนายน 2561
และ นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ด ที่
มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ
.จ., .ท.และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา
งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 4)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน พิ่มพิ ศษ า รับ าร รบ(พ ร.) องพนั งาน วนตาบล
จานวน 1 อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารใ พนั งาน วน
ตาบล ล จาง และพนั งานจาง ององ ร ารบริ าร วนตาบลไดรับ งิน พิ่ม
าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2)
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งินประจาตาแ นง

จานวน

252,000 บาท

จานวน

1,637,640 บาท

จานวน

96,900 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตาแ นงพนั งาน ดังนี้
(1) ปลัดอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน
(2) รองปลัดอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน
(3 ัว นา านั ปลัด จานวน 12 ดือน
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 12 พฤษภา ม 2559

าตอบแทนพนั งานจาง
พื่อจาย ปน าตอบแทนพนั งานจางตามภาร ิจ และ
พนั งานจางทั่วไป จานวน12 อัตรา โดยจายใ ับพนั งานจาง ดังนี้
1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวยนั พัฒนาชมชน) จานวน 1 ตาแ นง
2) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวยนั วิชา าร ษตร) จานวน 1 ตาแ นง
3)พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวย จพง.ป้อง ันฯ) จานวน 1ตาแ นง
4)พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวย จพง. าธารณ ) จานวน 1 ตาแ นง
5) พนั งานจางทั่วไป (พนั งาน ับรถยนต) จานวน 4 ตาแ นง
6)พนั งานจางทั่วไป (นั ารภารโรง) จานวน 1 ตาแ นง
7) พนั งานจางทั่วไป ( นงาน รื่อง บน้า) จานวน1 ตาแ นง
8) พนั งานจางทั่วไป ( นงานทั่วไป) จานวน 2ตาแ นง
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจาง
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 20 ธันวา ม 2559
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจางตามภาร ิจ
และพนั งานจางทั่วไป จานวน 12 อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารใ พนั งาน
วนตาบล ล จาง และพนั งานจาง ององ ร ารบริ าร วนตาบล
ไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วนทองถิ่น

รวม

3,051,690 บาท

รวม

593,690 บาท

จานวน

533,690 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ
อง ารบริ าร วนตาบล
1) งินผลประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษแ พนั งาน
วนตาบลและพนั งานจาง
2) าตอบแทน ณะ รรม าร อบฯ
3) าตอบแทน ณะ รรม ารจัดซื้อจัดจางและ ณะ รรม ารตรวจงานจาง
4) าตอบแทน ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาปีแ พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนทองถิ่นพ.ศ.2557และ นัง ือ านั งาน .จ., .ท.
และ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559
รื่อง ซั ซอมแนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไ
และวิธี าร า นดประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ปน งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจางที่ไดรับอนมัติใ ปฏิบัติ นาที่
นอ วลาราช ารป ติ รือวัน ยดราช าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง
วนทองถิ่นพ.ศ.2559และ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
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า ชาบาน

จานวน

15,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

รวม

1,490,000 บาท

จานวน

480,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบาน องพนั งาน วนตาบลตาม ิทธิที่จะไดรับ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง
าราช าร วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งิน า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ วรจะไดรับ
ฐานอานาจ พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
พ.ศ. 2523 และที่แ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554และระ บียบ
ระทรวง าร ลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน ารับวาร าร นิตย าร นัง ือพิมพรายวันและ
ิ่งพิมพตาง ๆ / า ย็บ นัง ือ าป นัง ือตาง ๆ / าธรรม นียมตางๆ
/ าตั ิ่งปฏิ ล / าจาง มาบริ าร ชน าจาง มาติดตั้ง รื่อง
ปรับอา าศ าจาง มา บน้า าจาง มาผปฏิบัติงานใน านั งานปลัด
าจางตางๆ าจาง ียนป้ายตาง ๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะ าใช อย
และ า าธารณปโภ
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จานวน

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน
- ารับรองใน ารตอนรับบ ล ณะบ ล
- า ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาอง ารบริ าร วนตาบล
ารประชม ณะ รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้งตาม ฎ มาย
ระ บียบ อบัง ับ า ั่ง นัง ือ ั่ง าร และ ารประชมตางๆ
ตาม นาที่ ชน าอา ารวาง าน้าดื่ม ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณ
และ าร บิ จาย งิน ารับรอง รือ า ลี้ยงรับรอง ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายโ รง ารจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดทาโ รง ารจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น พื่อจัด
ประชมประชา มทองถิ่น ประชม ณะ รรม าร อน รรม าร ณะทางาน
ตางๆ ี่ยว ับจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น พื่อ ง ริม นับ นน ารจัดทาแผน
ชมชน และ ิจ รรม นับ นน ารจัดประชา มแผนชมชน ารพัฒนาผนา
ชมชน ราง รือ ายอง รชมชนและ นับ นน าร ับ ลื่อนแผนชมชนแบบ
บรณา าร พื่อนา อมลมาจัดทา ปนแผนพัฒนาทองถิ่นและ ิจ รรมโดยจาย
ปน าใชจาย ี่ยว ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่ าใชจายในพิธี ปิดและ
ปิด าวั ด รื่อง ียน และอป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ าใชจายใน ารติดตอ ื่อ
าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา าร าป้ายโ รง าร าใชจายอื่นที่จา
ปน า รับ ารจัดทาโ รง าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจัดทาแผนพัฒนา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย ารจัดทาแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ
. 2559 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจัดทาแผนพัฒนา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยทธศา นตรที่ 8 นาที่164
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าใชจายโ รง ารออ นวยบริ าร อบต.ยิ้ม ลื่อนที่

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัด ถานที่ าอา ารวาง รื่องดื่ม และวั ดอื่น ๆ
ที่จา ปนฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 ิง า ม 2555 รื่องวั ซอม วาม าใจ ี่ยว ับ าใชจาย
ใน ารจัดงานตางๆ ององ รป รอง วนทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 8 นาที่ 164
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

จานวน

230,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอดรถ
ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน
าลงทะ บียนตางๆ ที่จา ปนใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผบริ าร
มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล และพนั งานจาง
รือบ ล ณะบ ลที่ไดรับอนญาต รืออนมัติใ ดินทางไปราช าร
พื่อประชมฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
าใชจายในโ รง ารอบรม ัมมนาและศึ ษาดงาน พิ่มประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติ
ราช ารใ ับบ ลา รทองถิ่น
พื่อจาย ปน าใชจายในโ รง ารฝึ อบรม ัมมนา พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติราช ารใ ับผบริ าร ผชวยผบริ าร
มาชิ ภาฯ พนั งาน วนตาบล และพนั งานจาง ชน
าวิทยา ร า ถานที่ า อง วัญ าอา าร รื่องดื่ม
อา ารวาง า ชาที่พั าจาง มารถ าวั ด อป รณและ าใชจายอื่น ๆ
ที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2557
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 8 นาที่165
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าใชจาย า รับ าร ลือ ตั้ง ององ ารบริ าร วนตาบล

จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินโ รง าร ลือ ตั้ง ององ ารบริ าร
วนตาบลโนนตม ตามที่ ฎ มาย า นด อี ทั้งใ วามรวมมือใน าร
ประชา ัมพันธ ารณรง รือ ารใ อมล าว ารแ ประชาชนใ
ทราบถึง ิทธิและ นาที่และ ารมี วนรวมทาง าร มืองใน าร ลือ ตั้ง
ภาผแทนราษฎรและ รือ มาชิ วฒิ ภา โดยจาย ปน าใชจาย ี่ยว ับ
ารจัด ถานที่ าวั ด รื่อง ียน และอป รณ าถาย อ าร
าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ าใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร
า ชาอป รณตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจ อ าร า อง มนา ณ
าอา ารวางและ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ
าป้ายโ รง าร าป้ายประชา ัมพันธ าตอบแทน ณะ รรม าร
าใชจายอื่นที่จา ปน า รับ ารจัดทาโ รง าร
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 8 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วนทองถิ่น
และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 ร ฎา ม
2561 รื่อง ารซั ซอมแนวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาร พื่อ ปน าใชจาย
ใน ารดา นิน าร ลือ ตั้งทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 8 นาที่ 165
าบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน
– าบารงรั ษาซอมแซม รภัณฑ ชน รถยนต รถจั รยานยนต รื่อง
พิมพดีด รื่องอัด า นา รื่อง อมพิว ตอร รื่องปรับ
อา าศ ต โต๊ะ ฯลฯ
– าบารงรั ษา รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง ชน ซอมแซม านั งาน
และ อื่นๆ ที่จา ปน
– าซอมแซมไฟฟ้า โ ม ไฟ าธารณะตาง ๆ
– าบารงรั 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 าใชจายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะ าใช อยและ
า าธารณปโภ
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ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

รวม

580,000 บาท

จานวน

110,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าซื้อ ิ่ง อง รื่องใชตาง ๆ
ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ มด
ประวัติราช าร ตะแ รงวาง อ าร ที่ถพื้น ผามาน มลี่ มานปรับ
แ ง แผนป้ายตางๆ โต๊ะตางๆ าอี้ตางๆ ตตางๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
วั ดงานบานงาน รัว
พื่อจาย ปน าซื้อ ิ่ง อง รื่องใชตาง ๆ ชน แปรง ไม วาด ง มงผา
ม ผาปโต๊ะ ถวยชาม ชอน อม แ วน้าจานรอง ระจ งา ชด าแฟ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ
วั ดยานพา นะและ น ง
พื่อจาย ปน าแบต ตอรี่ ยางนอ ยางใน ายไมล พลา ตลับล
ปน น้ามัน บร ัว ทียน น๊อตและ ร ระจ มอง างรถยนต มอน้ามัน
รถยนต ันชนรถยนต บาะรถยนต ฟิลม รองแ ง ็ม ัดนิรภัย ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

350,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

388,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน ถาน แ ๊ งตม
น้ามัน รื่อง ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ
วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าซื้อวั ด อมพิว ตอรตาง ๆ ชน แผนบันทึ อมล ัวพิมพ
รือแถบพิมพ า รับ รื่อง อมพิว ตอร ตลับผง มึ แผน รองแ ง าย
บิล แป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิป มา แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ
รื่องอานและบันทึ อมลแบบตาง ๆ รื่องอาน อมลแบบ
ซีดีรอม โปรแ รม อมพิว ตอร รือซอฟตแวร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
พื่อจาย ปน า ระแ ไฟฟ้า า รับที่ทา ารอง ารบริ าร วนตาบล
ถานี บน้าดวยพลังงานไฟฟ้าบานโนนตม และตยามอา าตารวจ มบาน
ประจาตาบลโนนตม
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560 รื่อง แนวทาง ารแ ไ ปัญ า า
าธารณปโภ างชาระ
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าน้าประปา าน้าบาดาล

จานวน

30,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

พื่อจาย ปน าน้าประปา า รับที่ทา ารอง ารบริ าร วนตาบล
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจาปี
ององ รป รอง วนทองถิ่น

าบริ ารโทรศัพท
พื่อจาย ปน าน้าประปา า รับที่ทา ารอง ารบริ าร วนตาบล
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ององ รป รอง วนทองถิ่น

าบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ปน าโทรศัพทพื้นฐาน าโทรศัพท ลื่อนที่ ฯลฯ และ มาย วาม
รวมถึง าใช พื่อใ ไดมาซึ่งบริ ารดัง ลาวและ าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ าร
ใชบริ าร ชน า ชา รื่อง า ชา มาย ล โทรศัพท าบารงรั ษา าย ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจาแน
ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนทองถิ่น

นา : 14/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม

จานวน

35,000 บาท

รวม

72,900 บาท

รวม

72,900 บาท

จานวน

5,500 บาท

จานวน

5,400 บาท

พื่อจาย ปน าโทรภาพ รือโทร าร (FACSIMILE) า ท ล็ ซ (TELEX)
า ื่อ ารผานดาว ทียม าใชบริ าร ี่ยว ับ ารใชระบบ (INTERNET)
ดแ าธรรม นียม า มาชิ าใช มาย ล า ชา มาย ล าใ บริ าร
และ า ื่อ ารอื่นๆ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง วนทองถิ่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อต ล็ ็บ อ าร ชนิดบานทึบ 2 บาน ปิด
พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ็บ อ าร ชนิดบานทึบ 2 บาน ปิด จานวน1 ตๆ
ละ 5,500 บาท นาด วางไมนอย วา 90 ซม.ลึ 45 ซม. ง180 ซม.
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่169
าจัดซื้อต ล็ ็บ อ าร ชนิดบาน ลื่อน ระจ
พื่อ ปน าจัดซื้อต ็บ อ ารชนิดบาน ลื่อน ระจ จานวน 1 ตๆละ
5,400 บาท นาด วางไมนอย วา 120 ซม.ลึ 40 ซม. ง 80 ซม.
รา าและรายละ อียดปรา ฏตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่ 169

นา : 15/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าจัดซื้อพัดลม พดานโ จร

จานวน

4,800 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อพัดลม พดานโ จร จานวน 3 รื่องๆละ 1,600 บาท
ใบพัด นาดไมนอย วา 16 นิ้ว ปรับแรงลมไดไมนอย วา 3 ระดับ วบ ม
ารทางานดวย วิตซ รา าและรายละ อียดปรา ฏตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่169

รภัณฑไฟฟ้าและวิทย
าจัดซื้อ รื่องบันทึ ียง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องบันทึ ียง แบบดิจิตอล จานวน 1 รื่อง
วามจไมนอย วา 4 GB รองรับ ารตอตรงผาน USB รา าและรายละ อียด
ปรา ฏตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่169

นา : 16/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

รภัณฑงานบานงาน รัว
าจัดซื้อ รื่องทาน้า ย็น
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องทาน้า ย็น จานวน 1 รื่อง แรงดันไฟฟ้าไมนอย
วา 220 โวลต/50 ฮิรท ระบบทา วาม ย็นดวย อม พร ซอร ปริมาตรถัง
็บน้าใน รื่องไมนอย วา 3.5 ลิตร
รา าและรายละ อียด ปรา ฎตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่169

จานวน

5,000 บาท

นา : 17/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

รภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ี ชนิด Network แบบที่ 2
(27 นา/นาที)
ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600 x 600 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดา า รับ ระดาษ A4ไมนอย วา 27
นาตอนาที(ppm)
- มี นวย วามจา ( Memory) นาดไมนอย วา 512 MB
- ามารถพิมพ อ าร ลับ นาอัตโนมัติได
- มีชอง ชื่อมตอ Interface แบบ USB 2.0 รือดี วา
จานวนไมนอย วา1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Networt Interface) แบบ 10/100 Base-T รือดี
วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง รือ ามารถใชงานผาน รือ ายไร าย WiFi (IEEE 802.11b,g,n)ได
- ามารถใช ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 250 แผน
รา าและรายละ อียดปรา ฏตามรา ามาตรฐาน รภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่169

จานวน

27,000 บาท

นา : 18/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าจัดซื้อ รื่อง ารองไฟฟ้า นาด 1 KVA

จานวน

17,400 บาท

จานวน

2,800 บาท

พื่อจัดซื้อ รื่อง ารองไฟฟ้า นาด1 KVA จานวน 3 รื่องๆละ5,800 บาท
ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี าลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 1 kVA (600 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
รา าและรายละ อียดปรา ฏตามรา ามาตรฐาน รภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่169

าจัดซื้ออป รณอานบัตรแบบ อน ประ ง (Smart Card Reader)
พื่อจัดซื้ออป รณอานบัตร อน ประ ง (Smart Card R eader)
จานวน 4 รื่อง ๆ ละ 700 บาท
ณลั ษณะพื้นฐาน
- ามารถอานและ ียน อมลบัตรแบบอ น ประ ง (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816ได
- มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 4.8 MHz
- ามารถใชงานผานชอง ชื่อม(Interface)แบบ USB ได
- ามารถใช ับบัตรแบบอ น ประ ง (Smart Card)ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
นาด 5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ได ปนอยางนอย
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามรา ามาตรฐาน รภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7
/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวา ม 2561และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7/ว0879 ลงวันที่ 7 มภาพันธ 2562
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่169

นา : 19/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

2,941,220 บาท

รวม

1,968,720 บาท

รวม

1,968,720 บาท

จานวน

1,187,520 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล 4 อัตรา จานวน 12 ดือน
โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
1) ผอานวย าร อง ลัง
จานวน 1 ตาแ นง
2) นั วิชา าร งินและบัญชี จานวน 1 ตาแ นง
3) จาพนั งานพั ด
จานวน 1 ตาแ นง
4) จาพนั งานจัด ็บรายได จานวน 1 ตาแ นง
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถนายน 2561 และ นัง ือ านั งาน .จ., .ท
. และ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา
งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
จานวน

18,000 บาท

รายจายอื่น
รายจายอื่น
พื่อจาย ปน าจางอง ร รือ ถาบันที่ ปน ลาง พื่อ ารวจ วามพึงพอใจ อง
ผรับบริ าร
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว องพนั งาน วนตาบล
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัดน รราช ีมา
รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารใ พนั งาน วนตาบล ล จางและ
พนั งานจาง ององ ร ารบริ าร วนตาบลไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพ
ชั่ว ราว (ฉบับที่ 2)

นา : 20/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

งินประจาตาแ นง

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตาแ นงผอานวย าร อง ลัง และ งิน พิ่ม
ตาแ นงอื่นๆ
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัดน รราช ีมา
รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 พฤษภา ม 2559
าตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

669,200 บาท

พื่อจาย ปน าตอบแทนพนั งานจาง 4 อัตรา จานวน 12 ดือน
โดยจายใ ับพนั งานจาง ดังนี้
1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวยจพง. าร งินและบัญชี)จานวน1 ตาแ นง
2) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวย จพง.จัด ็บรายได)จานวน 1 ตาแ นง
3) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวย จาพนั งานพั ด) จานวน 1 ตาแ นง
4) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวย จาพนั งานธร าร)จานวน1 ตาแ นง
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัดน รราช ีมา
รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจาง(ฉบับที่ 6)ลงวันที่ 20
ธันวา ม 2559
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

44,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว า รับพนั งานจาง 4 อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารใ พนั งาน วน
ตาบล ล จางและพนั งานจาง ององ ร ารบริ าร วนตาบลไดรับ งิน พิ่ม
าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วนทองถิ่น

รวม

902,000 บาท

รวม

252,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง ารบริ าร
วนตาบล ชน าตอบแทน ณะ รรม าร อบฯ ณะ รรม ารจัดซื้อจัด
จาง งินผลประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษ องพนั งาน วน
ตาบล/พนั งานจาง ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วน
ทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2557และ นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทางปฏิบัติ ี่ยว
ับ ลั ณฑ งื่อนไ และวิธี าร า นดประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ปน งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับพนั งาน วน
ตาบลและพนั งานจาง ที่ไดรับอนมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช าร
ป ติ รือ วัน ยดราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 2409ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบาน
พื่อจาย ปน า ชาบานใ แ พนั งาน วนตาบลผมี ิทธิ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว
ับ าร บิ จาย งิน า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

30,000 บาท

รวม

550,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ าชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ แ พนั งาน วนตาบล
ฐานอานาจ พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
พ.ศ.2523และที่แ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 และระ บียบ
ระทรวง าร ลังวาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน
- ารับวาร าร นิตย าร นัง ือพิมพรายวัน และ ิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
- า ย็บ นัง ือ าป นัง ือ และ อบัญญัติตางๆ ฯลฯ
- าจาง มาบริ ารทั่วไป ฯลฯ
- าธรรม นียมตางๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจายใน ารประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะ าใช อยและ า
าธารณปโภ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปน า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั าลงทะ บียนตางๆและ าใช
จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจาง
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โ รง ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ินอง ารบริ าร วนตาบลโนนตม จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน
อง ารบริ าร วนตาบลโนนตม
ฐานอานาจ ตามพระราชบัญญัติ ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 8 นาที่165
โ รง ารรณรง ประชา ัมพันธ ารชาระภาษีและ าธรรม นียมประจาปี

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ อัดแผน ปอรตประชา ัมพันธ
แผนพับ และประชา ัมพันธอื่นๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562และ
พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติ าร าธารณ
พ.ศ. 2535
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ยทธศา ตรที่ 8 นาที่165
โ รง ารศึ ษาดงานดาน าร ลัง

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปศึ ษาดงานดาน าร ลัง ชน
งาน าร งินและบัญชี งานพัฒนาจัด ารจัด ็บรายได งานพั ด และ
งานแผนที่ภาษี และทะ บียนทรัพย ิน และงานบริ ารอื่นๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน และ ารตรวจ งิน ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และแ ไ จนถึงปัจจบัน
ปรา ฎใน แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่8 นาที่166
โ รง าร ารวจที่ดินและ ิ่งปล รางตาม พรบ.ที่ดินและ ิ่งปล ราง
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน า ารวจที่ดินและ ิ่งปล รางภายใน ตอง รป รอง วน
ทองถิ่น จานวน นาดที่ดินละ ิ่งปล ราง ารใชประโยชนในที่ดินและ ิ่ง
ปล รางและรายละ อียดที่จา ปน ชน าจาง มาบ ลา รใน าร ารวจ
าวั ดอป รณตางๆใน าร ารวจที่ดินและ ิ่งปล ราง ฯลฯ
ฐานอานาจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ยทธศา ตรที่ 8 นาที่ 167
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โ รง ารอบรมผประ อบ ิจ ารที่ ปนอันตรายตอ ภาพตาม พรบ. าร าธารณ จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดอบรมใ วามรถึง วาม า ัญใน ารประ อบ ิจ าร
ที่ ปนอันตรายตอ ภาพใ ับประชาชน ชน าป้าย าอา าร าอา าร
วาง รื่องดื่ม าวิทยา ร และ าวั ดอป รณตางๆ ที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ ตามพระราชบัญญัติ าร าธารณ พ.ศ.2535 อบัญญัติ อง
อง ารบริ าร วนตาบลโนนตม รื่อง ิจ ารที่ ปนอันตรายตอ ภาพ
พ.ศ.2549
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ยทธศา ตรที่ 8 นาที่166
โ รง ารออ บริ ารรับชาระภาษีและ าธรรม นียมประจาปี

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดอบรมใ วามร รื่อง ารชาระภาษีประจาปี วามรตางๆ
พรอมออ นวยบริ าร ลื่อนที่ชาระภาษีใ ับประชาชน ชน าป้าย
าอา ารวาง รื่องดื่ม ฯลฯ
ฐานอานาจ ตามพระราชบัญญัติภาษีโรง รือนและที่ดิน พ.ศ.2475พระราช
บัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแ ไ พิ่ม ติม พระราชบัญญัติภาษีบารงทอง
ที่ พ.ศ.2508 และแ ไ พิ่ม ติม
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 8 นาที่166
าบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน
- าบารงรั ษา รือซอมแซม รภัณฑ ชน รื่อง อมพิว ตอร รื่อง
ปริ้น ตอร ฯลฯ
- าบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินอื่นๆ ชน วั ดตางๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะ าใช อย
และ า าธารณปโภ
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ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

รวม

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าซื้อ ิ่ง อง รื่องใชตางๆ ชน ระดาษ มึ แฟ้ม ปา า
ดิน อ าอี้ านั งาน แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ปน าจัดซื้อน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน ถาน แ ๊ งตม
น้ามัน รื่อง ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ
วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าซื้อวั ด อมพิว ตอรตางๆ ชน แผน รือจานบันทึ อมล
ทปบันทึ อมล ตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอรแป้นพิมพ
มนบอรด รื่องอาน อมลแบบซีดีรอม ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

70,500 บาท

รวม

70,500 บาท

จานวน

5,500 บาท

จานวน

7,900 บาท

รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อต ็บ อ าร 2 บาน ปิด จานวน 1 ลังๆละ 5,500 บาท
พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ล็ แบบ 2 บาน ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. ณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม(มอ .)
รายละ อียดปรา ฎตามรา ามาตรฐาน รภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่ 170

าจัดซื้อต ็บ อ าร 4 ลิ้นชั จานวน 1 ลัง ๆละ 7,900 บาท
พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ็บ อ ารแบบ 4 ลิ้นชั ดังนี้
1.มี ลิ้นชั
2. ณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม(มอ .)
รายละ อียดปรา ฎตามรา ามาตรฐาน รภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่ 170

นา : 27/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าจัดซื้อต ็บ อ าร 40 ชอง จานวน 2 ลังๆละ4,500 บาท

จานวน

9,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ็บ อ าร 40 ชอง ตามมาตรฐาน มอ .
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่ 170
าจัดซื้อต ็บ อ ารบาน ลื่อนทึบ 4 ฟต จานวน 1 ลัง

จานวน

8,700 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ็บ อ ารบาน ลื่อนทึบ 4 ฟต
นาด121.8x40.6x87.8 ซนติ มตร ตามมาตรฐาน มอ .
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่170

นา : 28/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

รภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 1 รื่อง
พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับประมวลผล
ณลั ษะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง(CPU) ไมนอย วา 6 แ น ลั (6 core)
- นวยประมวลผล ลาง(CPU) มี นวย วามจาแบบ Cache Memory
รวมในระดับ(Level) ดียว ัน นาดไมนอย วา 12 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมี ณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง
รือดี วา ดังนี้
1) ปนแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย วามจา
นาดไมนอย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวยประมวลผล
ลางแบบ Graphics Processing Unit รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช นวย
วามจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไมนอย
วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บ อมลชนิด SATA รือดี วา นาด วามจไมนอย วา 2
TB - มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
- มีชอง ชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วาไมนอย วา3ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
รายละ อียดตาม ณฑรา า ลาง ระทรวง ไอซีที
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่ 170

จานวน

30,000 บาท

นา : 29/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ
จานวน 1 รื่อง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พรอมติดตั้ง
ถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer)
ณลั ษะพื้นฐาน
- ปนอป รณที่มี วาม ามารถ ปน Printer,Copier,Scannerและ
Fax ภายใน รื่อง ดียว ัน
- ปน รื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ(Ink Tank
Printer) จา โรงงานผผลิต
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดา า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 27 นา
ตอนาที(ppm) รือ 8 ภาพตอนาที(ipm)
- ามารถ แ น อ าร นาด A4 ( าวดา- ี) ได
- มี วามละ อียดใน าร แ น ง ดไมนอย วา 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อ ารไดทั้ง ีและ าวดา
- ามารถทา า นาได ง ดไมนอย วา 99 า นา
รายละ อียดตาม ณฑรา า ลาง ระทรวง ไอซีที
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่170

จานวน

8,000 บาท

นา : 30/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าจัดซื้ออป รณอานบัตรแบบ อน ประ ง (Smart Card R eader) จานวน 2 จานวน
รื่อง ๆ ละ 700 บาท

1,400 บาท

ณลั ษณะพื้นฐาน
- ามารถอานและ ียน อมลบัตรแบบอ น ประ ง (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 4.8 MHz
- ามารถใชงานผานชอง ชื่อม(Interface)แบบ USB ได
- ามารถใช ับบัตรแบบอ น ประ ง (Smart Card)ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
นาด 5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ได ปนอยางนอย
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามรา ามตรฐาน รภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7
/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวา ม 2561และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7/ว0879 ลงวันที่ 7 มภาพันธ 2562
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่ 170
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

238,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

230,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

170,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายโ รง ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนน
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนนใน
ชวง ทศ าลปีใ ม ทศ าล ง รานต
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่
มท.0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557 รื่อง ารดา นิน าร
ป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าล า ัญ ชน ทศ าล ง รานต
ปนตนและมาตร ารใน ารรั ษา วามปลอดภัยนั ทอง ที่ยวและ นัง ือ รม
ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5
มษายน 2562
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 7 นาที่161
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าใชจายโ รง ารฝึ ทบทวนอา า มั รป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยฝ่าย
พล รือน

จานวน

130,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าซื้อวั ด รื่องแตง าย ใช า รับป้อง ันอันตรายจา าร
ปฏิบัติ นาที่ ชน ื้อ ลมดับ พลิง ื้อชชีพ รอง ทา มว ถงมือ รืออื่น ๆ
ที่จา ปนฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3795
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณและ าร บิ จาย
าตอบแทนและ าวั ด รื่องแตง าย องอา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
(อปพร.)
วั ด รื่องดับ พลิง
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินงานตามโ รง าร ชน าวิทยา ร
าอา ารวาง อา าร วั ดอป รณตางๆที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3795
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณและ าร บิ จาย า
ตอบแทนและ าวั ด รื่องแตง าย องอา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
(อปพร.) และระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 7 นาที่161
ค่าวัสดุ
วั ด รื่องแตง าย

พื่อจาย ปน าซื้อวั ด รื่องดับ พลิง รื่องใชตางๆในรถบรรท น้า
อ น ประ ง ชน ถังดับ พลิง น้ายาดับ พลิง ายดับ พลิง รวย
จราจร อตอตาง ๆ รืออื่นๆ ที่จา ปนฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

8,000 บาท

รวม

8,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

รวม

5,663,100 บาท

รวม

2,881,800 บาท

รวม

2,881,800 บาท

จานวน

2,205,200 บาท

รภัณฑ าร ษตร
าจัดซื้อ รื่องพนยา นิดมือโย จานวน 5 รื่องๆละ 1,600 บาท
พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องพนยา ชนิดมือโย ะพาย ลัง ถังทาดวยพลา ติ
บรรจน้า นาดไมนอย วา 16 ลิตร
รา าและรายละ อียดปรา ฏตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) บัญชี รภัณฑ นาที่169
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนใ แ พนั งาน วนตาบล จานวน 2 อัตรา
ปน งิน 556,500 บาท โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
1) ผอานวย าร อง ารศึ ษา จานวน 1 ตาแ นง
2) นั วิชา ารศึ ษา
จานวน 1 ตาแ นง
พื่อจาย ปน งิน ดือนใ แ พนั งาน รผดแล ด็ จานวน 6 อัตรา
ปน งิน 1,648,700 บาท
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถนายน 2561และ นัง ือ
านั งาน .จ., .ท.และ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่
15 ธันวา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4)
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตาแ นงผอานวย าร อง ารศึ ษาจานวน 1 อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร
จาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12
พฤษภา ม 2559
งินวิทยฐานะ

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวิทยฐานะ รชานาญ าร จานวน 1 อัตรา
ฐานอานาจ ประ าศ .ท. รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ารประ มินผลงาน
พนั งาน รและบ ล รทาง ารศึ ษา ทศบาล พื่อใ มีวิทยฐานะประ าศ
ณ วันที่ 5 ม รา ม 2550 และประ าศ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับ ารบริ ารงานบ ลพนั งาน รและบ ลา รทาง ารศึ ษา ององ าร
บริ าร วนตาบลประ าศ ณ วันที่ 4 มษายน 2559
าตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

532,800 บาท

พื่อจาย ปน าจางชั่ว ราวใ แ พนั งานจางตามภาร ิจและพนั งานจาง
ทั่วไป(ผดแล ด็ ) รวมจานวน 2 อัตรา ปน งิน 259,800 บาท
พี่อจาย ปน าจางชั่ว ราวใ แ พนั งานจางตามภาร ิจ
(ผชวย รผดแล ด็ ) จานวน 2 อัตรา ปน งิน 273,000 บาท
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจาง(ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 20 ธันวา ม 2559
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

59,800 บาท

พื่อจาย ปน งิน า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจางตามภาร ิจและ
พนั งานจางทั่วไป (ผดแล ด็ ) ปน งิน 19,700 บาท
พื่อจาย ปน งิน า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจางตามภาร ิจ
(ผชวย รผดแล ด็ ) ปน งิน 40,100 บาท
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัดน รราช ีมา
รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารใ พนั งาน วนตาบล ล จาง
และพนั งานจาง ององ ร ารบริ าร วนตาบลไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพ
ชั่ว ราว (ฉบับที่ 2)

นา : 34/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วนทองถิ่น

รวม

2,697,800 บาท

รวม

204,800 บาท

จานวน

154,800 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง าร
บริ าร วนตาบล ชน งินผลประโยชนตอนแทนอื่น ปน รณีพิ ศษ อง
พนั งาน/พนั งานจาง วนตาบล าตอบแทนอปพร. ฯลฯ าตรวจรับงาน
จาง าตรวจผลงาน ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปีแ
พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ
. 2557และ นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทางปฏิบัติ ี่ยว
ับ ลั ณฑ งื่อนไ และวิธี าร า นดประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ปน งิน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ พนั งาน
วนตาบลและพนั งานจาง
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง
วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ าชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ แ พนั งาน วนตาบล
ฐานอานาจ พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
พ.ศ. 2523 และที่แ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 และระ บียบ
ระทรวง าร ลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
พ.ศ. 2560

นา : 35/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

ค่าใช้สอย

รวม

563,000 บาท

จานวน

423,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน า ย็บ นัง ือ าป นัง ือตางๆ าโฆษณาและ ผยแพร าติด
ตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ รือ าจาง มาบริ ารทั่วไป ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจายใน ารประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะ าใช อยและ า
าธารณปโภ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปน า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั และ าใชจายอื่นๆใน าร ดิน
ทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา องพนั งาน วนตาบล พนั งานจาง
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
าบารงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอมแซม รภัณฑ ชน รื่องปริน ตอร รื่อง
อมพิว ตอร ต โต๊ะ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจายใน ารประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะ าใช อยและ า
าธารณปโภ

นา : 36/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

รวม

1,855,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

1,690,000 บาท

พื่อจาย ปน าซื้อ ิ่ง อง รื่องใชตางๆ ชน ระดาษ มึ แฟ้ม ปา า
ดิน อ แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
วั ดงานบานงาน รัว
พื่อจาย ปน าซื้อ ิ่ง อง รื่องใชตางๆ ชนชอน แตน ล ถาด ลม มอถัง
ยะ ถงดาใ ยะ ไม วาด แปรงไม ผงซั ฟอ น้ายาลางภาชนะน้ายาลาง
องน้า และอื่นๆที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ
าอา าร ริม (นม)
พื่อจาย ปน าอา าร ริม(นม) ใ ับ ด็ ในศนยพัฒนา ด็ ล็ และนั รียน
ในโรง รียน ัง ัด พฐ. ใน ตพื้นที่อง ารบริ าร วนตาบลโนนตม
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วนทองถิ่นและ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวัน
ที่19มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
รองรับ งินอด นนทั่วไปดาน ารศึ ษา ององ รป รอง วนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นา : 37/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อแ ็ งตม น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน
น้ามัน รื่อง ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
วั ด ีฬา
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด ีฬาตางๆ ชนฟตบอล ล ฟตซอล ล บา ตบอล
ล ตะ รอ ล วอล ลยบอล ตา ายประต ตา ายวอล ลย ตา ายตะ รอ ล
ปตอง ที่ ็บอป รณ ีฬาและอป รณตางๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าซื้อวั ด อมพิว ตอรตางๆ ชน แผน รือจานบันทึ
อมล ทปบันทึ อมล ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ รื่อง อมพิว ตอรตลับ
ผง มึ า รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอรแผน รองแ ง ระดาษตอ นื่อง าย
บิลแป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิป มา รื่อง ระจาย ัญญาณ แผน
วงจรอิ ล็ ทรอนิ
รื่องอานและบันทึ อมลแบบตางๆ รื่องอาน อมล
แบบซีดีรอม โปรแ รม อมพิว ตอร รือซอฟตแวร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ

นา : 38/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

วั ดอื่น

จานวน

20,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ด า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดอง ารบริ าร
วนตาบลโนนตม พื่อจาย ปน าจัดซื้อที่นอน ผา ัน ปอนผา น นฯ า รับ
ศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดอง ารบริ าร วนตาบลโนนตม
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
พื่อจาย ปน า ระแ ไฟฟ้า า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดอง ารบริ าร
วนตาบลโนนตม ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนทองถิ่นและ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตลา ม 2560

าน้าประปา าน้าบาดาล
พื่อจาย ปน าน้าประปา องศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดอง ารบริ าร วน
ตาบลโนนตม ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนทองถิ่น

นา : 39/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม

จานวน

15,000 บาท

รวม

83,500 บาท

รวม

83,500 บาท

จานวน

2,500 บาท

พื่อจัดซื้อ าอี้ านั งาน มีพนั พิง ใ แ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นอง
โดน จานวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่171
าจัดซื้อต ็บ ื่อ อง ลน แบบ 2 ชอง
จานวน

6,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ทอร น็ต รวมถึงอิน ทอร น็ต
ารดและ า ื่อ ารอื่นๆ รวมถึง าใชจาย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ลาวและ า
ใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจาแน
ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนทองถิ่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อ าอี้ านั งาน มีพนั พิง จานวน 1 ตัว

พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ็บ ื่อ อง ลน แบบ 2 ชอง จานวน 5 ลัง ๆ
ละ 1,200 บาท ใ แ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นองโดน
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่ 171

นา : 40/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าจัดซื้อตไม ็บที่นอน ด็ ีแบบ BBL แบบ 20 ชอง

จานวน

6,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อตไม า รับ ็บที่นอน ด็ ีแบบ BBL แบบ 20
ชอง จานวน 1 ลังๆละ 6,000 บาท ใ แ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน องพี่
นอง
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่ 171
าจัดซื้อโต๊ะโรงอา าร ด็ 10 ที่นั่ง
จานวน

8,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อโต๊ะโรงอา าร ด็ 10 ที่นั่ง ประ อบ
ดวย โต๊ะ นาด180X60X ง 50 ซม. จานวน 1 ตัว มานั่ง
ยาว นาด 180X30X ง 30 ซม. จานวน 2 ตัว รวมรา าชดละ 4,000
บาท จานวน 2 ชด ปน งินรา า 8,000 บาท
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่ 171
าจัดซื้อโต๊ะวาง อมพิว ตอร จานวน 1 ตัว
พื่อจัดซื้อโต๊ะวาง อมพิว ตอร ใ ับ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นองโดน
จานวน 1 ตัวๆละ 4,000 บาท
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่171

จานวน

4,000 บาท

นา : 41/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง นาด 16 นิ้ว จานวน 9 ตัว

จานวน

18,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่อจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง นาด 16 นิ้ว มี ชือ ดึง พรอม าติดตั้งใ แ
ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นองโดน จานวน 9 ตัวๆละ 2,000 บาท
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่171
รภัณฑไฟฟ้าและวิทย
าจัดซื้อ รื่องบันทึ ียงแบบดิจิตอล จานวน 1 รื่อง
พื่อจัดซื้อ รื่องบันทึ ียงแบบดิจิตอลโดยมีพื้นที่จัด ็บไมนอย วา 4 GB
และมี ั้วตอ USB ในตัว จานวน 1 รื่องๆละ 5,000 บาท
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่ 171
รภัณฑงานบานงาน รัว
าจัดซื้อ ล ลอร แตน ล า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ล ลอร แตน ล ใ ับศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นอง
โดน จานวน 1 อันๆละ 3,000 บาท นาด วาม งไมนอย วา 28 ซ.ม
ามารถจน้าไดไมนอย วา 20 ลิตร
รายละ อียดปรา ฎตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่ ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่171

นา : 42/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

รภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน
จานวน 1ชด ๆละ 17,000 บาทใ แ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นองโดน
จานวน 1 ชด
ณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 แ น ลั (4 core)
มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 3.1 GHZ รือดี วา จานวน
1 นวย
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วามี นาดไมนอย
วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
รายละ อียดปรา ฎตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอรประจาปี พ.ศ. 2561
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่171

จานวน

17,000 บาท

นา : 43/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ

จานวน

4,300 บาท

จานวน

2,600 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้ง ถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผลิต จานวน 1 รื่อง ๆละ
4,300 บาท ใ แ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นองโดน จานวน1 รื่อง
ณลั ษณะพื้นฐาน
- ปน รื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer)
จา โรงงานผผลิต
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง าว-ดา า รับ ระดาษ นาด A4
- มีถาดใ ระดาษไมนอย วา 50 แผน
- ามารถใชได ับ A4 ,Letter , Legal และ Custom
รายละ อียดปรา ฎตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอรประจาปี พ.ศ. 2561
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่171
าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดา (18 นา/นาที)
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดา
(18 นา/นาที) รา า 2,600 บาท จานวน 1 รื่อง
ใ แ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน องพี่นอง
ณลั ษณะพื้นฐาน
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600X600 dpi
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 150 แผน
- ามารถใชได ับ A4 ,Letter , Legal และ Custom
รายละ อียดปรา ฎตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอรประจาปี พ.ศ. 2561
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่171

นา : 44/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าจัดซื้อ รื่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA

จานวน

5,000 บาท

าจัดซื้ออป รณอานบัตรแบบอ น ประ ง (Smart Card Reader) รา า 700 จานวน
บาท

2,100 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA จานวน 2 รื่องๆ
ละ2,500 บาท ใ ศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 1 รื่อง และ อง าร
ศึ ษา จานวน 1 รื่อง
ณลั ษณะพื้นฐาน
- มี าลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 800 VA(480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
รายละ อียดปรา ฎตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอรประจาปี พ.ศ. 2561
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่ 171

พื่อจาย ปน าจัดซื้ออป รณอานบัตรแบบอ น ประ ง (Smart Card
Reader) ใ แ อง ารศึ ษาและศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด
รวม ปน 3 รื่องๆละ 700 บาท
ณลั ษณะพื้นฐาน
- ามารถอานและ ียน อมลในบัตรแบบอ น ประ ง (Smart Card ) ตาม
มาตรฐาน
- ามารถใชงานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบUSB ได
- ามารถใช ับบัตรแบบอ น ประ ง (Smart Card ) ได
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามมาตรฐาน รภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.7/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวา ม 2561 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7/ว0879 ลงวันที่ 7 มภาพันธ 2562
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่171

นา : 45/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

3,604,730 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,316,730 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,316,730 บาท

าใชจายโ รง าร นับ นน าใชจายบริ าร ถานศึ ษา ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน จานวน
องพี่นอง

686,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

พื่อจาย ปน าใชจายในโ รง ารอา าร ลางวัน พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รือ
จัดจางอา าร ลางวันในศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน องพี่นอง จานวน 140 น
นละ 20 บาทตอ นตอวัน ปน วลา 245 วัน ตั้งไว ปน งิน จานวน
686,000 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 3 นาที่132
าใชจายโ รง าร นับ นน าใชจายบริ าร ถานศึ ษา ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน จานวน
นองโดน
าใชจายใน ารจัดซื้อ รือจัดจางอา าร ลางวันในศนยพัฒนา ด็ ล็
บาน นองโดน จานวน 50 น นละ 20 บาท ตอ นตอวัน ปน วลา
245 วัน ตั้งไว ปน งินจานวน 245,000 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 นาที่132
าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับ ศนยพัฒนา ด็ ล็ อาย 3-5 ปี
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
บาน องพี่นอง จานวน 101 นๆละ 1,130 บาท แย ปน ดังนี้
- า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200 บาทตอปี
- าอป รณ าร รียน อัตรา นละ 200 บาทตอปี
- า รื่องแบบนั รียน อัตรา นละ 300 บาทตอปี
- า ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตรา นละ 430 บาทตอปี
ตั้งไว ปน งิน 114,130 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่อง แนวทาง ารปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง
วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 นาที่134

จานวน

245,000 บาท

114,130 บาท

นา : 46/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ อาย 3-5 ปี
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน
นองโดน จานวน 30 นๆละ 1,130 บาท แย ปน ดังนี้
- า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200 บาทตอปี
- าอป รณ าร รียน อัตรา นละ 200 บาทตอปี
- า รื่องแบบนั รียน อัตรา นละ 300 บาทตอปี
- า ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตรา นละ 430 บาทตอปี
ตั้งไว ปน งิน 33,900 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่อง แนวทาง ารปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง
วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 3 นาที่134

จานวน

33,900 บาท

นา : 47/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าใชจาย นับ นน าใชจายที่ ี่ยว ับ ารศึ ษา า รับผ รียนโดยตรงและ าใช จานวน
จายที่ ี่ยว ับ ารบริ ารงานทั่วไป า รับ ถานศึ ษา

15,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายดังนี้
- าใชจายใน ารนาผ รียนไปรวม ิจ รรม ารแ ง ัน ีฬา ด็ ล็
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารนาผ รียนไปรวม ิจ รรม ารแ ง ัน ีฬา ด็ ล็
ใน ลมศนยพัฒนา ด็ ล็ แบบภา ี รือ ายใ แ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน อง
พี่นอง ตั้งไว 10,000 บาท
- าใชจายใน ารจัด ิจ รรม ารแ ง ัน ีฬาระ วางศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
ัง ัด พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัด ิจ รรม ารแ ง ัน ีฬาระ วางศนย
พัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ชน าอา าร รื่องดื่ม าวั ดอป รณ าป้าย
าใชจายอื่นๆที่จา ปนฯลฯ ใ แ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นองโดน
ตั้งไว 5,000 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปดาน ารศึ ษา ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562วิธี าร ั้นตอนใน าร
บิ ั ผลั ง งิน าบัญชี งินฝา ธนา ารในนาม อง ถานศึ ษาใ ปฏิบัติ
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภา ม 2562 รื่อง แนวทาง ารปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวยรายไดและ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนทองถิ่นพ
.ศ. 2562และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด
ที่ มท0808.2/ว3886ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 นาที่140
โ รง ารจัด า ื่อ าร รียน าร อน องศนยพัฒนา ด็ ล็ อาย 2-5 ปี
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัด า ื่อ าร รียน าร อนศนยพัฒนา ด็
ล็ บาน นองโดนใช า รับพัฒนา าร รียน าร อน จานวน 30 น
ละ1,700 บาท ตั้งไว ปน งิน 51,000 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่อง แนวทาง ารปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง
วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 นาที่134

จานวน

51,000 บาท

นา : 48/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

โ รง ารจัด า ื่อ าร รียน าร อน องศนยพัฒนา ด็ ล็ อาย 2-5 ปี า

จานวน

171,700 บาท

รวม

2,288,000 บาท

รวม

2,288,000 บาท

จานวน

2,288,000 บาท

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัด า ื่อ าร รียน าร อน ศนยพัฒนา ด็ ล็
บาน องพี่นองใช า รับพัฒนา าร รียน าร อน จานวน 101 น
ละ1,700 บาท ตั้งไว ปน งิน 171,700 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562 รื่อง แนวทาง ารปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง
วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 3 นาที่134
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราช าร
งินอด นน วนราช าร
พื่อ ปน า นับ นนอา าร ลางวันโรง รียน ัง ัด พฐ.จานวน 5 โรง รียน
ใน ตพื้นที่อง ารบริ าร วนตาบลโนนตม (ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ
ารจัด รรจา รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น)
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว3616
ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 3 นาที่132
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายโ รง ารวัน ด็ แ งชาติ
พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารงานวัน ด็ แ งชาติ ประจาปี
พ.ศ. 2563 ชน าจัด ตรียม ถานที่ า วที า รื่อง ียง า องรางวัล
ประ อบ ิจ รรมตางๆ าวั ด าป้าย และ าใชจายอื่นๆที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว73 ลงวันที่ 16
ม รา ม2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ารวมแ ง ัน ีฬา
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 3 นาที่ 131

นา : 49/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

669,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

265,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

235,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ซีนป้อง ันโร พิษ นั บา ยา ม า นิด าป้าย
รณรง และ าวั ดอป รณอื่นๆ ที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 14 ธันวา ม 2561และ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนา ม 2562
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4 นาที่142
าใชจายโ รง ารบริ ารจัด ารระบบ ารแพทยฉ ฉิน
จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายโ รง าร ัตวปลอดโร

นปลอดภัย จา โร พิษ นั บา

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินงานตามโ รง าร ชน าป้าย า
ตอบแทน จนท. และวั ดอป รณอื่นๆที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
ันยายน 2553และประ าศ ณะ รรม าร ารแพทยฉ ฉินฯ ลงวันที่ 16
ตลา ม 2560 และที่แ ไ พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ยทธศา ตรที่ 4 นา143
าใชจายโ รง ารรณรง และป้อง ันโร ไ ลือดออ
พื่อจาย ปน าจัดซื้อทรายอะ บท า าร มีฉีดพน าจัดยงลาย น้ามัน า
ป้ายรณรง าจาง มา นพน าร มี และวั ดอป รณอื่นๆที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ ประ าศ ระทรวง าธารณ รื่อง ชื่อและอา าร า ัญ องโร
ติดตอที่ตอง ฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 ,ประ าศ ระทรวง าธารณ รื่อง
า นดใ แ ลง พราะพันธยงลาย ปน ตรา าญและแตงตั้ง จาพนั งาน
าธารณ พิ่ม ติม , นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว
4700 ลงวันที่ 22 ิง า ม 2560 รื่อง าร วบ มและป้อง ันโร ที่มียง
ปนพา ะนาโร และ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่
มท 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถนายน 2561
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 4 นาที่142

จานวน

150,000 บาท

นา : 50/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าใชจายโ รง ารรณรง และ ง ริม ารลดปริมาณ ยะ ารทิ้ง าร ัดแย
ยะและ าร าจัด ยะอยางถ วิธี
พือจาย ปน าใชจายใน ารดา นินงาน ชน าวั ด าป้าย าอา ารวาง
และน้าดื่ม าอา าร าวิทยา ร และอื่นๆที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลง
วันที่ 16 ม รา ม 2561 รื่อง แนวทาง ารรวม ลมพื้นที่ใน ารจัด าร ยะมล
ฝอย (Clusters) ององ รป รอง วนทองถิ่น และ นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0820.2/ว.1031 ลงวันที่ 14 มีนา ม
2562
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 4 นาที่144
ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย

จานวน

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

144,000 บาท

รวม

144,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

พื่อจาย ปน าซื้อ วชภัณฑตาง ๆ าลี ผาพันแผล ถงมือ อป รณ รื่องมือ
ตางๆที่ใชใน ารแพทยฉ ฉิน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริมป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ าร ษตร
าจัดซื้อ รื่องพน มอ วัน จานวน 2 รื่องๆ ละ 72,000 บาท
พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องพน มอ วัน ถังบรรจน้ายา มีทาดวย ล็ ปลอด
นิม วามจไมนอย วา 6.5 ลิตร วามจ อถังน้ามัน ชื้อ พลิง
ไมนอย วา 1 ลิตร าลัง รื่องยนต( อง ผาไ ม)ไมนอย วา
18 ิโลวัตต/25 แรงมา รือ 16,000 ิโลแ ลอรี/ชั่วโมง
รา าและรายละ อียดปรา ฏตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่ 169

นา : 51/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

งบเงินอุดหนุน

รวม

260,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

260,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

าใชจายโ รง ารชวย ลือ วั ดิ ารดแลผประ บภัยตางๆ ผ งอาย ผพิ าร ผ จานวน
ป่วย อด ผยา ไรและผดอยโอ า

20,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
งินอด นน วนราช าร
พื่อจาย ปน าอด นน า รับ ารดา นินงานตามแนวทางโ รง ารพระราช
ดาริ ดาน าธารณ พื่อจาย ปน งินอด นนใ ับ ม 1 - 13 ใน าร
ดา นินงานตาม โ รง ารพระราชดาริ ดาน าธารณ ชน า
วิทยา ร อา ารวาง ป้าย วั ดอป รณตางๆ ที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นดวนที่ ด ที่ มท 0810.5
/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารตั้งงบประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปดาน าธารณ
ององ รป รอง วนทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 4 นาที่142
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

พื่อจาย ปน าใชจายตางๆ ใน ารใ วามชวย ลือ วั ดิ ารดแลผประ บ
ภัยตางๆ ผ งอาย ผพิ าร ผป่วย อด ผยา ไรและผดอย
โอ า ชน งิน วั ด ิ่ง องตางๆ ที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่
แ ไ พิ่ม ติมถึง(ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2561
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 5 นา149
าใชจายโ รง าร ง ริมและพัฒนา ณภาพชีวิตผ งอาย
จานวน
พื่อจาย ปน าดา นินโ รง าร ง ริมและพัฒนา ณภาพชิวตผ งอาย ชน า
วิทยา ร าอา าร อา ารวาง ป้าย วั ดอป รณตางๆ ที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรมและ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 5 นาที่150

30,000 บาท

นา : 52/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าใชจายโ รง ารอบรมพัฒนา ณภาพชีวิตผพิ ารและผดอยโอ า

จานวน

20,000 บาท

รวม

3,135,000 บาท

รวม

1,648,600 บาท

รวม

1,648,600 บาท

จานวน

934,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนใ แ พนั งาน วนตาบล จานวน 4 อัตรา
โดยจายใ ับพนั งาน วนทองถิ่น ดังนี้
1) ผอานวย าร องชาง จานวน 1 ตาแ นง
2) นายชางไฟฟ้า
จานวน 1 ตาแ นง
3) จาพนั งานธร าร จานวน 1 ตาแ นง
4) นายชางโยธา
จานวน 1 ตาแ นง
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถนายน 2561และ นัง ือ านั งาน .จ., .ท
. และ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา
งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินงานตามโ รง าร ชน าวิทยา ร อา าร
วาง ป้าย วั ดอป รณตางๆที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรมและ
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 งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว องพนั งาน วนตาบล
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารใ พนั งาน วน
ตาบล ล จาง และพนั งานจาง ององ ร ารบริ าร วนตาบลไดรับ งิน พิ่ม
าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2)

นา : 53/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตาแ นงผอานวย าร องชาง และ งิน พิ่ม
ตาแ นงอื่นๆ
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร
จาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12
พฤษภา ม 2559
าตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

620,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบแทนพนั งานจาง 4 อัตรา จานวน 12 ดือน
โดยจายใ ับพนั งานจาง ดังนี้
1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวย จพง.ธร าร) จานวน 1 ตาแ นง
2) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวยนายชางโยธา) จานวน 1 ตาแ นง
3) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวยนายชางไฟฟ้า) จานวน 1 ตาแ นง
4) นงานทั่วไป จานวน 1 ตาแ นง
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัดน รราช ีมา
รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจาง(ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 20ธันวา ม 2559
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

27,600 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว า รับพนั งานจาง 4 อัตรา
จานวน 12 ดือน
ฐานอานาจ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารใ พนั งาน วน
ตาบล ล จาง และพนั งานจาง ององ ร ารบริ าร วนตาบลไดรับ งิน พิ่ม
าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2)

นา : 54/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วนทองถิ่น

รวม

1,350,000 บาท

รวม

255,000 บาท

จานวน

135,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง ารบริ าร
วนตาบล ชน าตอบแทน ณะ รรม าร อบฯ ณะ รรม ารจัดซื้อจัด
จาง งินผลประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษ องพนั งาน วน
ตาบล/พนั งานจาง ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วน
ทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ.
2557และ นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซอมแนวทางปฏิบัติ ี่ยว
ับ ลั ณฑ งื่อนไ และวิธี าร า นดประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ปน งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับพนั งาน วน
ตาบลและพนั งานจางที่ไดรับอนมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช าร
ป ติ รือ วัน ยดราช าร
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบาน
พื่อจาย ปน า ชาบาน องพนั งาน วนตาบลตาม ิทธิที่จะไดรับ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว
ับ าร บิ จาย งิน า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น

นา : 55/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

20,000 บาท

รวม

520,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตาบลตาม ิทธิที่ วร
จะไดรับ
ฐานอานาจ พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรพ.ศ.
2523 และที่แ ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 และระ บียบ ระทรวง
าร ลัง วาดวย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน
– ารับวาร าร นิตย าร นัง ือพิมพรายวัน และ ิ่งพิมพตาง ๆ
– า ย็บ นัง ือ าป นัง ือ และ อบัญญัติตาง ๆ
– าธรรม นียม
– าทด อบ ณภาพน้าประปา
– าจาง มาบริ ารทั่วไป ชน งาน ารวจ งานออ แบบ งาน ียนแบบ
ใน าร อ ราง ารวจออ แบบ นทางออ แบบ ียนแบบอา าร
งานทด อบดิน าร อ ราง า ารวจแ ลงน้าบาดาล ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะ าใช อยและ
า าธารณปโภ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปน า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั าลงทะ บียนตางๆ และ าใช
จายอื่นใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจาง ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

นา : 56/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

300,000 บาท

รวม

575,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปน าบารงรั ษาซอมแซม รภัณฑ รือซอม ปลี่ยน รภัณฑ ชน
รถยนต รถจั รยานยนต แบต ตอรี่รถยนต รื่องพิมพดีด รื่องอัด า นา
รื่อง อมพิว ตอร รื่องปรับอา าศ ต โต๊ะ ฯลฯ
าบารงรั ษา รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง ชน ซอมแซม อา าร
านั งาน าธารณปโภ าธารณป าร ภายในตาบลโนนตม และ อื่นๆ
ที่จา ปน าบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินอื่น ๆ ชน วั ด รื่องยนต
อป รณ รื่องมือ ารวจ ตาง ๆ และอื่นๆ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523ลง
วันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใชจายใน ารประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะ าใช อยและ า
าธารณปโภ

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ปน าซื้อ ิ่ง อง รื่องใชตาง ๆ
ชน ระดาษ มึ แฟ้ม ปา า
ดิน อ แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
วั ดไฟฟ้าและวิทย
พื่อจาย ปน าซื้อ ิ่ง อง รื่องใชตาง ๆ ชน ฟิว ็ม ัดรัด ายไฟ
โ มไฟฟ้า าโ มไฟ อป รณไฟ อง วาง ายไฟฟ้า ปลั ไฟฟ้า
วิตชไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า บร อร แบต ตอรี่วิทย ื่อ าร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ

นา : 57/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

วั ด อ ราง

จานวน

150,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าซื้อ ิ่ง อง วั ด อ รางตาง ๆ ชน ไม ี แอ ฟัลทติ
ยางมะตอย ปนซี มนต ทราย ิน ตะป อน ลื่อย วาน ตลับ มตร
ล ดิ่ง ทอน้า พีวีซี อป รณประปา ประแจ อมาและรอ ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ปน าจัดซื้อน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน รื่อง ฯลฯ า รับชด
รื่องจั ร ลปฏิบัติงานปรับ รดถนนภายใน ตพื้นที่อง ารบริ าร วน
ตาบลโนนตม รถยนต องชาง รถจั รยานยนตและรถบรรท อน ประ ง
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อจาย ปน าซื้อ าร มีภัณฑตางๆ และ วชภัณฑ
ตางๆ ชน แอล อฮอล าลี ผาพันแผล น้ายาตางๆ ยา วชภัณฑ
ตางๆ ลอรีน าร ม ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ

นา : 58/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

วั ด อมพิว ตอร

จานวน

30,000 บาท

รวม

136,400 บาท

รวม

136,400 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าซื้อวั ด อมพิว ตอรตาง ๆ ชน แผน รือจานบันทึ
อมล ทปบันทึ อมล ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ รื่อง
อมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร แผน รอง
แ ง ระดาษตอ นื่อง าย บิล แป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิ
ป มา รื่อง ระจาย ัญญาณ แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ
รื่องอานและ
บันทึ อมลแบบตาง ๆ รื่องอาน อมลแบบซีดีรอม โปรแ รม
อมพิว ตอร รือซอฟตแวร ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ อ ราง
าจัดซื้อ รื่อง จาะ อน รีต จานวน 1 รื่อง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง จาะ อน รีต าลังไฟฟ้า 2200 W
แรงดันไฟฟ้า220-240V 50-60 HZ ระบบ ียร 1 Speed รอบ รื่องไมมี
โ ลด 800RPM นาดดอ จาะ 25mm - 160 mm (6") ระยะ ลื่อนดอ
จาะ 480mm แบบ ลียวจับดอ 1-1/4" - 7 UNC นาดตัว รื่อง
370x200x865mm น้า นั ตัว รื่อง 18 Kgs
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด
ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่172

นา : 59/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าจัดซื้อ รื่องตบดิน
พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องตบดิน ณลั ษณะพิ ศษ ใช รื่องยนต
บนซิน น้า นั อง รื่องไมนอย วา 80 ิโล รัม แรงบดอัดไมนอย วา 5
ตัน วาม ร็วใน ารตบไมนอย วา 5,000 รั้งตอนาที
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่ 172

จานวน

21,000 บาท

นา : 60/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

รภัณฑไฟฟ้าและวิทย
รื่อง า นิดไฟฟ้า นาด 5 ิโลวัตต
พื่อ ปน าซื้อ รื่อง า นิดไฟฟ้า นาด นาด 5 ิโลวัตต ึ้นไป ปน รื่อง
ยนตดี ซล รายละ อียดประ อบ รื่อง า นิดไฟฟ้าแตละชด
มีดังนี้
1)แผง วิทซ 1 อัน
2)โวลตมิ ตอร 1 อัน
3)แอมมิ ตอร 1 อัน
4) ลอดไฟแ ง วางพรอม ั้ว 1 ชด
5) วิตวปิด- ปิด ลอดไฟ 1 อัน
6) ัต อาต 1 อัน
7)ที่ ียบปลั 2 จด
ณ มบัติทาง ท นิ ทั่วไป ไฟ AC 220 โวลต ชนิดย ดียว 50 ฮิรตซ
า รับ รื่อง า นิดไฟฟ้า นาดนอย วาว 10 ิโลวัตต มี รื่อง วบ ม
แรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ไม ิน +2.5 , -2.5 % า รับ รื่อง า นิดไฟฟ้า
นาดไมนอย วา 5 ิโลวัตต รื่อง า นดไฟฟ้าที่มี นาดไมนอย วา 5
ิโลวัตต ามารถใชได ับอป รณไฟฟ้าที่มี า Power Factor ตั้งแตรอย
ละ 80 ึ้นไป รื่องท นาด ง าลัง ับโดยตรง
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามรา าทองตลาด
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง
องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่ 172

จานวน

52,000 บาท

นา : 61/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

รภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล จานวน 1

รื่อง

พื่อจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล จานวน 1 รื่อง
ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวผลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 แ น ลั
(4core)จานวน 1 นวย มี นวย วามจาแบบ Cache Memory นาด
ไมนอย วา 6 MB มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐาน ไมนอย วา 3.0 GHz
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมี ณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง รือดี
วา ดังนี้
1. ปนแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย วามจา นาด
ไมนอย วา 2 GB รือ
2. มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวยประมวลผล
ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช นวย วามจา ลั ใน
ารแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB รือ
3. มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช นวย
วามจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GBมี นวย วาม
จา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไมนอย วา 4 GB
- มี DVD - RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 รือดี วาไมนอย วา3ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอภาพแบบ LED รือดี วา มี Contrast Ratio ไมนอย วา 600:1
และมี นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
รายละ อียดปรา ฎตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอรประจาปี พ.ศ. 2561
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา
ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่171

จานวน

22,000 บาท

นา : 62/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

าจัดซื้ออป รณอานบัตรแบบ อน ประ ง (Smart Card Reader)
พื่อจัดซื้ออป รณอานบัตร อน ประ ง (Smart Card R eader)
จานวน 2 รื่อง ๆ ละ 700 บาท
ณลั ษณะพื้นฐาน
- ามารถอานและ ียน อมลบัตรแบบอ น ประ ง (Smart Card)ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 4.8 MHz
- ามารถใชงานผานชอง ชื่อม(Interface)แบบ USB ได
- ามารถใช ับบัตรแบบอ น ประ ง (Smart Card)ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
นาด 5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ได ปนอยางนอย
รา าและรายละ อียดปรา ฎตามรา ามตรฐาน รภัณฑ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7
/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวา ม 2561และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท 0810.7/ว0879 ลงวันที่ 7 มภาพันธ 2562
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชี รภัณฑ นาที่172
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

1,400 บาท

รวม

4,775,000 บาท

รวม

4,375,000 บาท

รวม

4,375,000 บาท

จานวน

499,000 บาท

า อ ราง ิ่ง าธารณปโภ
อ อ รางโรงจอดรถ อน ประ ง
พื่อจาย ปน า อ รางโรงจอดรถ อน ประ ง นาด วาง 10.00
มตร ยาว 15 มตรพรอมป้ายโ รง าร จานวน 1 ป้าย (ตามแบบรปและ
ราย ารละ อียดที่อง ารบริ าร วนตาบลโนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่123

นา : 63/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

า อ ราง ลองดาด อน รีต บานวังทองพัฒนา มที่ 12

จานวน

400,000 บาท

จานวน

111,000 บาท

พื่อจาย ปน า อ ราง ลองดาด อน รีต จา ทาง าบานวังทองพัฒนา
ไป ระ ัวโ นาด วาง 5.00 มตร ลึ 2.50 มตร น ลอง วาง
2.00 มตร ปริมาตรดินถมไมนอย วา 2,949 ลบ.ม. พรอมลงทอ าม 2 จด
จดที่ 1ทอ นาด นผาศนย ลาง 1.00 มตร 8 ทอน
จดที่ 2 ทอ นาด นผาศนย ลาง 1.00 มตร 10 ทอน พรอมติดตั้งป้าย
โ รง าร จานวน 1 ป้าย (ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่116

า อ รางถนน อน รีต ริม ล็

บาน นองลมป๊

มที่ 11

พื่อจาย ปน า อ รางถนน ล. ายจา บานนายอาณัติ งนอ
ไปถึงบานนายบญมี อินทรรัมย นาดโ รง าร วาง 5 มตร ยาว 39
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 195 ตร.ม. พรอมไ ลทาง
ดินถมบดอัดแนน วาง างละ 0.20 มตร ยาว 39 มตร นา 0.15
มตร รือมีปริมาตรดินไมนอย วา 2.34 ลบ.ม. รือตาม ภาพพื้นที่ พรอม
ป้ายโ รง าร จานวน 1 ป้าย (ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม
า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่65

นา : 64/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บาน องพี่นอง มที่ 7

จานวน

251,200 บาท

จานวน

151,400 บาท

พื่อจาย ปน า อ ราง ถนน ล. ายจา ามแย ซมประตวัดอภัยภา ิ า
วา วาง 5 มตร ยาว 86 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย
วา 430 ตร.ม. พรอมไ ลทางบดอัดแนน วาง ฉลี่ย างละ 0.20
มตร ยาว 86 มตร นา 0.15 รือปริมาตรดินไมนอย วา 5.16 ลบ.ม. รือ
ตาม ภาพพื้นที่ พรอมป้ายโ รง าร จานวน 1 ป้าย (ตามแบบรปและ
ราย ารที่อง ารบริ าร วนตาบลโนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 62

า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บาน นองปรือพัฒนา มที่ 10
พื่อจาย ปน า อ ราง ถนน ล. ายจา บาน นาง ภาพร ประภาวะยา
ถึง บานนาย ม แยมใย นาด วาง 5 มตร ยาว 53 มตร นา 0.15 มตร
รือมีพื้นที่ไมนอย วา 265 ตร.ม. พรอมไ ลทางบดอัดแนน วาง ฉลี่ยน าง
ละ 0.20 มตร ยาว 53 มตร นา 0.15 มตร รือมีปริมาตรดินไมนอย
วา 3.18 ลบ.ม. รือตาม ภาพพื้นที่ พรอมป้ายโ รง าร จานวน 1
ป้าย (ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 64

นา : 65/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บาน นองไร ม 4

จานวน

151,500 บาท

จานวน

151,500 บาท

พื่อจาย ปน า อ รางถนน ล. ายจา ามแย บานนาง นนิด ผา ทพ
ไปศาลาประชารัฐ นาดโ รง าร วาง 4 มตร ยาว 68 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 272 ตร.ม. พรอมไ ลทางดินถมอัดแนน วาง าง
ละ 0.20 มตร ยาว 68 มตร นา 0.15 มตร รือมีปริมาตรดินไมนอย
วา 4.08 ลบ.ม. รือตาม ภาพพื้นที่ พรอมป้ายโ รง าร จานวน 1
ป้าย (ตามแบบรปและราย ารละ อียดที่อง ารบริ าร วนตาบลโนนตม
า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่59

า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บาน นองไร มที่ 4
พื่อจาย ปน า อ รางถนน ล. ายบานนางนิล วงศแ นไปทางทิศ นือ
มบาน ถึงบานนางอัจฉรา ทั ง นิน นาดโ รง าร วาง 4
มตร ยาว 68 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 272 ตร.ม
. พรอมไ ลทางดินถมบดอัดแนน วาง างละ 0.20 มตร ยาว 68
มตร นา 0.15 มตร รือมีปริมาตรดินไมนอย วา 4.08 ลบ.ม. รือตาม
ภาพพื้นที่ พรอมป้ายโ รง าร จานวน 1 ป้าย (ตามแบบรปและราย าร
ละ อียดที่อง ารบริ าร วนตาบลโนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 59

นา : 66/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บานทง วาง มที่ 8

จานวน

249,500 บาท

จานวน

86,300 บาท

พื่อจาย ปน า อ ราง ถนน ล. นรอบ มบานดานทิศตะวันออ มบาน
ชวงที่ 1 นาด วาง 4 มตร ยาว 33 มตร นา 0.15 มตร
ชวงที่ 2 นาด วาง 4 มตร ยาว 79 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไม
นอย วา 448 ตร.ม. พรอมไ ลทางดินถมบดอัดแนน วาง ฉลี่ย างละ 0.20
มตร ยาวรวมทั้ง 2 ชวง 112 มตร นา 0.15 มตร รือมีปริมาตรดินไมนอย
วา 6.72 ลบ.ม. รือตาม ภาพพื้นที่ พรอมป้ายโ รง าร จานวน 1 ป้าย
(ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 63

า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บานโนนตม มที่ 3
พื่อจาย ปน า อ รางถนน ล. จา ซอยระ วาง ม จริญราษฎรและ
มอนามัย นาดโ รง าร วาง 3 มตร ยาว 45 มตร นา 0.15 มตร
รือพื้นที่ไมนอย วา 135 ตร.ม. พรอมถมดิน วาง 3 มตร ยาว 14 มตร
ง ฉลี่ย 0.10 มตร รือมีปริมาตรดินไมนอย วา 4.20 ลบ.ม.
(ตามแบบรปและราย ารละ อียดที่อง ารบริ าร วนตาบลโนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่57

นา : 67/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บานโนนตม มที่ 3

จานวน

165,000 บาท

จานวน

251,200 บาท

พื่อจาย ปน า อ รางถนน ล. จา บานนางอรณ ที่ยงธรรมไปแย วัด
โนนตม (ม.3 ไป ม.13) นาดโ รง าร วาง 4 มตร ยาว 74 มตร นา
0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 520 ตร.ม. พรอมไ ลทางดินถมบดอัด
แนน วาง างละ 0.20 มตร ยาว 130 มตร นา 0.15 มตร รือมี
ปริมาตรดินไมนอย วา 7.80 ลบ.ม. รือตาม ภาพพื้นที่ ป้ายโ รง าร
จานวน 1 ป้าย (ตามแบบรปและราย ารละ อียดที่อง ารบริ าร วน
ตาบลโนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 56
า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บาน า ราย มที่ 1
พื่อจาย ปน า อ รางถนน ล. ายจา นา นาง ัญญาพร นทรวรพจน
ไปถึงโรง รียนบาน า รายวิทยา นาดโ รง าร วาง 4 มตร ยาว 115
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 460 ตร.ม. พรอมไ ลทางดิน
ถมบดอัดแนน วาง างละ 0.20 มตร ยาว 115 มตร นา 0.15 มตร รือ
มีปริมาตรดินไมนอย วา 6.90 ลบ.ม. รือตาม ภาพพื้นที่ พรอมป้าย
โ รง าร จานวน 1 ป้าย (ตามแบบรปและราย ารละ อียดที่อง ารบริ าร
วนตาบลโนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ยทธศา ตรที่ 1 นาที่54

นา : 68/80

วันที่พิมพ : 6/9/2562 13:38:18

า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บาน นอง จา รือน มที่ 2

จานวน

187,400 บาท

จานวน

64,300 บาท

พื่อจาย ปน า อ รางถนน ล. ายจา บานนายตน นา พ็ชร
ไป ศาลา SML นาดโ รง าร วาง 4 มตร ยาว 84
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 336 ตร.ม. พรอมไ ลทาง
ดินถมบดอัดแนน างละ 0.20 มตร ยาว 84 มตร นา 0.15 มตร รือมี
ปริมาตรดินไมนอย วา 5.04 ลบ.ม. พรอมป้ายโ รง าร จานวน 1 ป้าย (ตาม
แบบรปและราย ารละ อียดที่อง ารบริ าร วนตาบลโนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 1 นาที่55
า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บาน นอง จา รือน มที่ 2
พื่อจาย ปน า อ รางถนน ล. ายจา บานนาย ี ทดบญ ไปถนนรอบ
มบานดานทิศตะวันต นาดโ รง าร วาง 4 มตร ยาว 29
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 116 ตร.ม. พรอมไ ลทางดิน
ถมบดอัดแนน างละ 0.20 มตร ยาว 29 มตร นา 0.15 มตร รือมี
ปริมาตรดินไมนอย วา 1.70 ลบ.ม. (ตามแบบรปและราย ารละ อียดที่
อง ารบริ าร วนตาบลโนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่1 นาที่ 56
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า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บาน นองนาดี มที่ 6

จานวน

256,200 บาท

จานวน

151,400 บาท

พื่อจาย ปน า อ รางถนน ล. ายจา บานนายประ ิทธิ ลอมไธ งไป
นอง ลบไทร นาดโ รง าร วาง 4 มตร ยาว 115 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 460 ตร.ม. พรอมไ ลทางดินถมบดอัด
แนน วาง างละ 0.20 มตร ยาว 115 มตร นา 0.15 มตร รือมีปริมาตร
ดินถมไมนอย วา 6.90 ลบ.ม. รือตาม ภาพพื้นที่ พรอมป้ายโ รง าร
จานวน1 ป้าย (ตามแบบรปและราย ารละ อียดที่อง ารบริ าร วนตาบล
โนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 61

า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บาน นองลมป๊

มที่ 11

พื่อจาย ปน า อ รางถนน ล. ายจา นาบานนาง ฉลียว ยังจันทร
อินทร ไป บานนายแดง ชื่นช นาดโ รง าร วาง 5 มตร ยาว 53
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมนอย วา 265 ตร.ม. พรอมไ ลทาง
ดินถมบดอัดแนน วาง างละ 0.20 มตร ยาว 53 มตร นา 0.15
มตร รือมีปริมาตรดินไมนอย วา 3.18 ลบ.ม. รือตาม ภาพพื้นที่ พรอม
ป้ายโ รง าร จานวน 1 ป้าย
(ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 66
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า อ รางถนนดิน บาน นองปรือพัฒนา มที่ 10

จานวน

200,000 บาท

จานวน

175,000 บาท

พื่อจาย ปน า อ รางถนนดิน จา นานายบญจันทร บพลา
ชวงที่ 1 นาด วาง 6 มตร ยาว 400 มตร ง ฉลี่ย 0.70 มตร รือมี
ปริมาตรดินถมไมนอย วา 1,680 ลบ.ม. พรอมปรับ ลี่ยใ รียบรอย
ชวงที่ 2 นาด วาง 6 มตร ยาว 265 มตร ง ฉลี่ย 0.50 มตร รือมี
ปริมาตรดินถมไมนอย วา 795 ลบ.ม. พรอมปรับ ลี่ยใ รียบรอย พรอมวาง
ทอระบายน้า อน รีต ริม ล็ นาด นผานศนย ลาง 0.60
มตร จานวน 8 ทอน พรอมติดตั้งป้ายโ รง าร จานวน 1 ป้าย (ตามแบบรป
และราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่74

า อ รางรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ บานตมใ ญ มที่ 13
พื่อจาย ปน า อ รางรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ จา บาน
นางนวล า ิดไปบานนายธนาวิน วิวาโ นาด วาง 0.50 มตร ลึ
ฉลี่ย 0.50 มตร ระยะทางประมาณ 65 มตร พรอมติดตั้งป้าย
โ รง าร จานวน 1 ป้าย (ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่1 นาที่96
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า อ รางวางทอระบายน้า อน รีต ริม ล็ บานตมใ ญ มที่ 13

จานวน

125,100 บาท

จานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ปน าวางทอระบายน้า อน รีต ริม ล็ จา แย
บานนาย งา ล้า ลิศ ไป นาบานนาง าอาง ประมลจาใ นาด นผาศนย
ลาง 0.60 มตร ยาวรวมบอพั 55 มตร ดินถม ลังทอลึ ฉลี่ย 0.30
มตร พรอม อ รางบอพั น้าฝา ล็ ลอ จานวน 3 บอ นาด 1 x 1 x 1
มตร พรอมติดตั้งป้ายโ รง าร จานวน 1 ป้าย (ตามแบบรปและราย าร
ที่ อบต.โนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 96

า อ รางอา าร อน ประ ง บาน นองโดน มที่ 5
พื่อจาย ปน า อ รางอา าร อน ประ ง บาน นองโดน มที่ 5
นาด วาง 7.00 มตร ยาว 10.50 มตร พรอมติดตั้งป้ายโ รง าร
จานวน1 ป้าย (ตามแบบรปและราย ารที่ อบต.โนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 122
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าบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ราง
า ด ยาย ระ ิน าม อน บาน นองร ฟ้า มที่ 9

จานวน

300,000 บาท

จานวน

198,000 บาท

พื่อจาย ปน า ด ยาย ระ ิน าม อน นาด วาง 35 มตร ยาว 133
มตร ลึ ฉลี่ย 3 มตร รือมีปริมาตรดิน ดไมนอย วา 6,362 ลบ.ม. ปรับ
ลี่ยใ รียบรอย พรอมวางทอ อน รีต ริม ล็ 0.60 มตร 2
แถว จานวน 20 ทอน พรอมติดตั้งป้ายโ รง าร จานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
รปและราย ารที่ อง ารบริ าร วนตาบลโนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่115

า ดลอ ระดอนตาป่ บาน นองโดน มที่ 5
พื่อจาย ปน า ดลอ ระดอนตาป่ บาน นองโดน นาด วาง 48
มตร ยาว 52 มตร ลึ ฉลี่ย 2.00 มตร รือมีปริมาตรดิน ดไมนอย
วา 4,665 ลบ.ม. พรอมปรับ ลี่ยใ รียบรอย พรอมติดตั้งป้าย
โ รง าร จานวน 1 ป้าย (ตามแบบรปและราย ารที่ อง ารบริ าร วน
ตาบลโนนตม า นด)
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่ 112
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งบเงินอุดหนุน

รวม

400,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

400,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
าติดตั้งไฟฟ้า อง วางทาง า มบาน นองปรือพัฒนา มที่ 10
พื่อจาย ปน า ยาย ตและติดตั้งไฟฟ้า าธารณะภายใน มบาน
มที่ 10
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่105
าติดตั้งไฟฟ้า อง วางภายในตาบลโนนตม
พื่อจาย ปน า ยาย ตและติดตั้งไฟฟ้า อง วาง ภายในตาบลโนนตม
ฐานอานาจ อาศัยอานาจมาตรา 67 และ68 แ งพระราชบัญญัติ ภาตาบล
และอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรา ฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 1 นาที่123
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายโ รง าร ฉลิมพระ ียรติและ นับ นนโ รง ารอัน นื่องมาจา พระ
ราชดาริฯ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินงานตามโ รง าร ชน าวิทยา ร า
อา าร อา ารวาง ป้าย วั ดอป รณตางๆที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวมแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่2 นาที่127
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าใชจายโ รง ารป้อง ันและแ ไ ปัญ ายา พติด

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินงานตามโ รง าร ชน าวิทยา ร า
อา าร อา ารวาง ป้าย วั ดอป รณตางๆที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
พฤษภา ม 2562
ปราฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ยทธศาตรที3่ นาที่ 136
าใชจายโ รง าร ง ริม ารดา นินงานตาม ลั ปรัชญา อง ศรษฐ ิจพอ พียง จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินงานตามโ รง าร ชน าวิทยา ร า
อา าร อา ารวาง ป้าย วั ดอป รณตางๆที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0891.4
/ว1659 ลงวันที่ 24 ิง า ม 2553 รื่อง าร นับ นน ารดา นินงานตาม
ลั ปรัชญา อง ศรษฐ ิจพอ พียงระดับชมชนและระดับอง รป รอง วน
ทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่2 นาที่127
าใชจายโ รง าร ง ริมพัฒนาอา ารและผลิตภัณฑชมชน
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินงานตามโ รง าร ชน าวิทยา ร า
อา าร อา ารวาง ป้าย ใน ารจัดอบรมและวั ดอป รณตางๆที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
ิง า ม 2555 รื่องซั ซื้อ วาม าใจ ี่ยว ับ าใชจายใน ารจัดงานตางๆ
ององ รป รอง วนทองถิ่น
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 5 นาที่ 154
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

140,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายโ รง ารแ ง ัน ีฬาตานยา พติดโนนตม ม รั้งที่ 23
พื่อจาย ปน งินรางวัล าตอบแทน รรม ารตัด ิน าอา าร รื่องดื่ม
าวั ดอป รณ ีฬา าจาง มา รื่อง ียง าจัดทาป้าย าใชจายใน าร
ตรียม ถานที่ และ าใชจายอื่นๆที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว73 ลงวันที่ 16
ม รา ม2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ารวมแ ง ัน ีฬา
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 3 นาที่139
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
พื่อจาย ปน
- ารับรองใน ารตอนรับบ ลและ ณะบ ล
- า ลี้ยงรับรองใน ารประชม ณะ รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้งตาม
ฎ มายระ บียบ อบัง ับ า ั่ง นัง ือ ั่ง ารและ ารประชมตางๆ
ตาม นาที่
- พิธี ปิดดอา ารตางๆ
- าใชจายในพิธีทางศา นา รืองานรัฐพิธีตางๆฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว3028
ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วนทองถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายโ รง ารงานประ พณี ลอ ทียนและถวาย ทียนพรรษา

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดงานประ พณี ลอ ทียนและถวาย ทียนพรรษา
ชน าวั ด ลอ ทียน าปัจจัยและ รื่องไทยธรรม าป้าย าอา าร า
รื่องดื่ม และ าใชจายอื่นๆที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว73 ลงวันที่ 16
ม รา ม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ารวมแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 3 นาที่137
าใชจายโ รง ารวัน า ัญทางพระพทธศา นา
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัด ิจ รรมวัน า ัญทางพทธศา นาวัน
มาฆบชา วันวิ า บชา ชน าป้าย าวั ด าอา าร า รื่องดื่ม า
ปัจจัย ไทยธรรม และ าใชจายอื่นๆฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว73 ลงวันที่ 16
ม รา ม2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ารวมแ ง ัน ีฬา
ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่3 นาที่139
าใชจายโ รง าร ง ริมงานประ พณีบวง รวงทานทาว รนารี
พื่อจาย ปน าป้าย า รื่อง ซนไ ว าวั ดประ อบ ิจ รรมตามโ รง าร า
รื่องดื่ม า รื่อง ียง าจัด ถานที่ าพิธีทางศา นา และ าใชจายอื่นๆที่
จา ปนฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่มท 0808.2/ว3028
ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ รป รอง วนทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่3 นาที่ 137
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

55,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

55,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

าใชจายโ รง าร ง ริม ณภาพชีวิต ษตร ร

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินงานตามโ รง าร ชน ารจัด ิจ รรม
ดาน าร ษตร ารฝึ อบรมศึ ษาดงาน าจัด ถานที่ าอา าร รื่อง
ดื่ม อา ารวาง าวิทยา ร าวั ดอป รณตางๆที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
ิง า ม 2555 รื่อง ซั ซอม วาม าใจ ี่ยว ับ าใชจายใน ารจัดงาน
ตางๆ ององ รป รอง วนทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยทธศา ตรที่ 2 นาที่128
าใชจายโ รง าร ง ริมศนยถายทอด ท โนโลยี าร ษตรตาบลโนนตม

จานวน

10,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นินงาน องศนย ชน ารจัดอบรม ารจัด
ประชม ารดา นินงานในแปลง าธิต ารจัดซื้อวั ดตางๆใน ารดา นิน
งาน และ ิ่ง องตางๆที่จา ปน ฯลฯ
ฐานอานาจ ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 ิง า ม 2555 รื่อง ซั ซอม วาม าใจ ี่ยว ับ าใชจายใน าร
จัดงานตางๆ ององ รป รอง วนทองถิ่น
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่2 นาที่ 128
ค่าวัสดุ
วั ด าร ษตร
พื่อจาย ปน าซื้อพันธพืช วั ด พาะซา อป รณใน าร ยายพันธพืช ฯลฯ
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่องแนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

15,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

15,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

16,734,380 บาท

รวม

16,734,380 บาท

รวม

16,734,380 บาท

งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย มทบ องทนประ ัน ัง ม องพนั งานจาง
ฐานอานาจ นัง ือ านั งาน .จ. .ท.และ .อบต. ที่ นม.มท.0809.5/ว9
ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557 รื่อง ารจาย งิน บี้ยประ ัน ัง ม องพนั งาน
จาง
งิน มทบ องทน งินทดแทน

จานวน

7,400 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายโ รง ารปล ป่า ดแลรั ษาทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดลอม
พื่อจาย ปน าดา นิน ารตามโ รง าร ชน ารอบรมใ วามร จัดซื้อ
พันธ ลาไม ตางๆ ป้าย อา ารวาง อา าร และอื่นๆ ตาม วาม มาะ ม
ฯลฯ
ฐานอานาจ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0801.2/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภา ม 2559 รื่อง าร ง ริม นับ นน าร
ดา นิน ิจ รรมตามโ รง าร"รั น้า รั ป่า รั ษาแผนดิน"
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยทธศา ตรที่ 6 นาที่160
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

พื่อจาย ปน งิน งิน มทบ องทนทดแทน องพนั งานจางที่ อบต.จะตองจาย
ในอัตรารอยละ 0.2 อง าจางตามงบประมาณรายจายประจาปีพ.ศ.2563
ฐานอานาจ พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561และ นัง ือ
รม ง ริม ดวนที่ ด ที่ มท0808.2/ว.4172 ลว.24 ธ. พ.ศ. 2561 รื่อง
ารตั้งงบประมาณ งิน มทบ องทน งินทดแทน
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งินชวย ลืองบประมาณรายจาย ฉพาะ ารโ รง ารอื่น

จานวน

228,000 บาท

- พื่อจาย มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพแ งชาติตาบลโนนตม จานวน
128,000 บาท
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พื่อ มทบ องทน พ.ศ. 2561
- พื่อ มทบ องทนบญ วั ดิ ารชมชนตาบลโนนตม(ออมวันละบาท)จานวน
100,000 บาท
ฐานอานาจ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท0891.4/ว2502 ลงวัน
ที่ 20 ิง า ม 2553 รื่องแนวทาง นับ นน ารดา นินงาน องทนบญ
วั ดิ ารชมชน ององ รป รอง วนทองถิ่น
บี้ยยังชีพผ งอาย
จานวน

11,800,000 บาท

พื่อจาย บี้ยยังชีพผ งอายตาบลโนนตม
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยัง
ชีพผ งอาย ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2552 แ ไ พิ่ม ติมถึง(ฉบับ
ที่4)พ.ศ. 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ารซั ซอมแนวทาง ารตั้งงบประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอด นนโ รง าร ลั ประ ันดาน
รายไดแ ผ งอาย ( งินอด นน า รับ นับ นน าร ง ราะ บี้ยยังชีพผ ง
อาย)
บี้ยยังชีพ นพิ าร
จานวน

4,000,000 บาท

พื่อจาย บี้ยยังชีพผพิ ารตาบลโนนตม
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ ารใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553 แ ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ารซั ซอมแนวทาง ารตั้งงบประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอด นนโ รง าร ริม ราง
วั ดิ ารทาง ัง มใ แ ผดอยโอ า รือทพพลภาพ ( งินอด นน า รับ
นับ นน าร ง ราะ บี้ย วามพิ าร)
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บี้ยยังชีพผป่วย อด

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย บี้ยยังชีพผป่วย อด จานวน 18 นๆละ 500 บาท/ ดือน
ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ารซั ซอมแนวทาง ารตั้ง
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอด นน า รับ
โ รง าร นับ นนจัด วั ดิ ารทาง ั มแ ผดอยโอ า ทาง ัง ม ( งินอด
นน า รับ นับ นน าร ง ราะ บี้ยยังชีพผป่วย อด )
ารองจาย
จานวน

250,000 บาท

พื่อ ารองจายใน รณีที่จา ปน
ฐานอานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่
แ ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถนายน 2559
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
จานวน

190,980 บาท

งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
ฐานอานาจ นัง ือ านั งาน องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทอง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.5/ว40 ลงวันที่ 14 ิง า ม 2558 รื่องซั ซอม าร
ง งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/3466 ลงวัน
ที่ 18 ตลา ม 2561

