ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บล จส ม รถ
ภ ม งนครพนม จง วดนครพนม
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าร ริ าร ว า ล า ามาร

. . 2564
1.

า

าร ลั

1.1
. .2563
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2. าร ริ าร

ร มา ใ ี
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0.00
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1.1.2

3,308,882.21

1.1.3

4,685,666.05

1.1.4

0

1.1.5

4

1.2

0.00
17,930.00

0.00

2. าร ริ าร

ร มา ใ ี

1

ร มา 2563

วั ี่ 30 ั ยาย พ.ศ.2563

48,859,541.72
ษ

163,567.31
301,991.73
189,563.34
0.00
็

็

359,007.34
3,981.00

ษ

31,726,747.00
16,114,684.00

2

27,801.00

3

39,967,288.93
10,826,429.00
13,672,032.04
8,319,377.89
5,661,450.00
ื

0.00
1,488,000.00

4
5

27,760.00
232,670.74

6
7

0.00
0.00

2564
เ ื

2562
งบกลาง

2563

2564

9,650,708.00

11,379,500.00

11,867,600.00

งบบุคลากร

12,992,000.00

13,967,640.00

15,456,180.00

งบดา นินงาน

8,469,755.02

10,138,170.00

11,179,130.00

งบลงทุน

4,295,300.00

9,136,300.00

8,618,500.00

งบ งินอุดหนุน

1,629,000.00

1,703,000.00

1,725,000.00

37,036,763.02

46,324,610.00

48,846,410.00

37,036,763.02

46,324,610.00

48,846,410.00

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลอาจสามารถ
อาเภอเมืองนครพนม จัง วัดนครพนม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลอาจ ามารถ
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

17,465,430

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

171,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,680,150

แผนงาน าธารณ ุข

575,000

แผนงานเค ะและชุมชน

6,110,380

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

390,150

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2,253,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

4,333,700

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

11,867,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

48,846,410

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

9,623,640

2,107,380

11,731,020

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,743,920

0

2,743,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

6,879,720

2,107,380

8,987,100

3,546,110

850,000

4,396,110

ค่าตอบแทน

1,018,570

430,000

1,448,570

ค่าใช้สอย

1,846,540

300,000

2,146,540

ค่าวัสดุ

200,000

90,000

290,000

ค่าสาธารณูปโภค

481,000

30,000

511,000

198,600

1,109,700

1,308,300

ค่าครุภัณฑ์

198,600

1,109,700

1,308,300

งบ งินอุดหนุน

30,000

0

30,000

เงินอุดหนุน

30,000

0

30,000

13,398,350

4,067,080

17,465,430

งบดา นินงาน

งบลงทุน

รวม

หน้า : 1/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ

งบดา นินงาน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

รวม

148,000

148,000

ค่าตอบแทน

30,000

30,000

ค่าใช้สอย

50,000

50,000

ค่าวัสดุ

68,000

68,000

23,000

23,000

23,000

23,000

171,000

171,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

หน้า : 2/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

2,059,800

0

2,059,800

2,059,800

0

2,059,800

1,259,750

1,452,600

2,712,350

ค่าตอบแทน

287,750

0

287,750

ค่าใช้สอย

752,000

831,000

1,583,000

80,000

621,600

701,600

140,000

0

140,000

0

228,000

228,000

ค่าครุภัณฑ์

0

228,000

228,000

งบ งินอุดหนุน

0

680,000

680,000

เงินอุดหนุน

0

680,000

680,000

3,319,550

2,360,600

5,680,150

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

หน้า : 3/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ

รวม

งบดา นินงาน

178,000

178,000

ค่าใช้สอย

40,000

40,000

138,000

138,000

177,000

177,000

ค่าครุภัณฑ์

177,000

177,000

งบ งินอุดหนุน

220,000

220,000

เงินอุดหนุน

220,000

220,000

575,000

575,000

ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม

หน้า : 4/8

หน้า : 5/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,665,360

0

0

1,665,360

1,665,360

0

0

1,665,360

1,183,520

0

813,000

1,996,520

ค่าตอบแทน

119,220

0

0

119,220

ค่าใช้สอย

768,000

0

560,000

1,328,000

ค่าวัสดุ

296,300

0

253,000

549,300

48,500

2,400,000

0

2,448,500

48,500

2,400,000

0

2,448,500

2,897,380

2,400,000

813,000

6,110,380

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

390,150

390,150

ค่าใช้สอย

390,150

390,150

390,150

390,150

รวม

หน้า : 6/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

358,000

1,000,000

1,358,000

ค่าใช้สอย

260,000

1,000,000

1,260,000

98,000

0

98,000

100,000

0

100,000

ค่าครุภัณฑ์

100,000

0

100,000

งบ งินอุดหนุน

0

795,000

795,000

เงินอุดหนุน

0

795,000

795,000

458,000

1,795,000

2,253,000

ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

งบ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

รวม

4,333,700

4,333,700

4,333,700

4,333,700

4,333,700

4,333,700

หน้า : 7/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

11,867,600

11,867,600

11,867,600

11,867,600

11,867,600

11,867,600

หน้า : 8/8

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา
87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตาบลอาจสามารถ และโดยอนุมัติของ
นายอาเภอเมืองนครพนม
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทังสิน 48,846,410 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 48,846,410 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

17,465,430

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

171,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,680,150

แผนงานสาธารณสุข

575,000

แผนงานเคหะและชุมชน

6,110,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

390,150

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2,253,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4,333,700

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

11,867,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

48,846,410

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารสวนตาบลอาจสามารถปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตาบล
ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารสวนตาบลอาจสามารถมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ลงนาม ..................................................
นายสัญญา จันทะโคตร
ตาแหนง นายกองคการบริหารสวนตาบลอาจสามารถ
อนุมัติ

ลงนาม ..................................................
นายสมลักษ ยกน้อยวงษ
ตาแหนง นายอาเภอเมืองนครพนม

วนที่พมพ : 25/3/2564 10:14:47

น้ : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
งค รบร ร วนต บล จ ม รถ
ภ มื งนครพนม จง วดนครพนม

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีป้ ย

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00
270,165.05
19,266.32
86,569.00
376,000.37

0.00
329,867.63
19,619.50
93,172.00
442,659.13

0.00
280,000.00
30,000.00
100,000.00
410,000.00

100.00
-100.00
-100.00
0.00

%
%
%
%

รวมหมวดภาษีอากร

0.00
184,263.50
19,227.70
74,882.00
278,373.20

300,000.00
0.00
0.00
100,000.00
400,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รปร บ จ รน มน ชื พลง
ค ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย
ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย
ค ธรรม นียม ื่น ๆ
ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค ปรบ รผด ญญ
ค ปรบ ื่น ๆ
ค ใบ นุญ ต ื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

0.00
2,677.20
0.00
432,741.00
1,820.00
20,760.00
0.00
5,930.40
0.00
0.00
463,928.60

0.00
3,579.30
0.00
369,832.00
1,780.00
1,800.00
196,500.00
0.00
0.00
1,640.00
575,131.30

2,700.00
3,123.40
7,658.50
285,020.00
580.00
14,211.00
153,375.00
9,389.00
0.00
0.00
476,056.90

0.00
10,000.00
0.00
370,000.00
5,000.00
5,000.00
190,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
590,000.00

100.00
0.00
100.00
-5.41
100.00
0.00
-47.37
100.00
0.00
100.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

10,000.00
10,000.00
10,000.00
350,000.00
10,000.00
5,000.00
100,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
515,000.00

วนที่พมพ : 25/3/2564 10:14:47

น้ : 2/3

ปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค ช รื บร ร ถ นที่
ด บีย

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ปี 2564

0.00
81,418.31
81,418.31

46,000.00
82,751.74
128,751.74

264,000.00
100,000.00
364,000.00

13.64 %
0.00 %

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

0.00
82,537.42
82,537.42

300,000.00
100,000.00
400,000.00

0.00
0.00
21,024.00
21,024.00

1,000.00
0.00
7,700.00
8,700.00

2,500.00
2,500.00
100,000.00
105,000.00

100.00 %
700.00 %
-50.00 %

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

2,570.00
0.00
12,628.00
15,198.00

5,000.00
20,000.00
50,000.00
75,000.00

0.00
0.00
0.00

3,299.00
0.00
3,299.00

0.00
0.00
0.00

100.00 %
100.00 %

รวมหมวดรายได้จากทุน

0.00
2,083.00
2,083.00

5,000.00
5,000.00
10,000.00

264,175.69
8,364,688.33
2,666,601.32
55,402.25
1,516,130.71
3,653,696.67
0.00
67,634.37
47,283.93

245,646.91
9,205,273.59
2,853,054.20
51,774.63
0.00
5,848,640.14
3.50
44,663.85
45,622.35

252,840.09
9,537,805.10
2,663,746.52
34,441.81
0.00
6,350,344.06
15.00
51,081.90
55,978.74

450,000.00
9,000,000.00
3,100,000.00
100,000.00
0.00
5,800,000.00
0.00
50,000.00
100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค จ น ย ศษข ง
ค ข ยแบบแปลน
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย น
ร ยได้จ ทุน ื่นๆ
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค ธรรม นียมรถยนต
ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ภ ษีธุร จ ฉพ
ภ ษี ุร
ภ ษี รรพ มต
ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นียมต ม ฎ ม ยว ด้วยป่ ไม้
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม

-44.44
-11.11
-2.23
0.00
0.00
3.45
100.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%

250,000.00
8,000,000.00
3,031,000.00
100,000.00
0.00
6,000,000.00
5,000.00
50,000.00
100,000.00
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ปี 2560
ค ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน
รปร ท นบตรแล ชญ บตรปร มง
ค ธรรม นียมแล ค ใช้น บ ด ล
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น้ ที่แล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

3,719,571.00

3,558,305.00

3,121,307.00

9,990,000.00

44.14 %

14,400,000.00

100.00
3,060.00
20,358,344.27

0.00
3,080.00
21,856,064.17

0.00
40.00
22,067,600.22

0.00
0.00
28,590,000.00

100.00 %
0.00 %

10,000.00
0.00
31,946,000.00

14,274,531.00

14,416,144.00

15,345,538.00

16,265,610.00

-4.70 %

15,500,410.00

14,274,531.00
35,474,995.49

14,416,144.00
37,325,782.15

15,345,538.00
38,472,604.99

16,265,610.00
46,324,610.00

15,500,410.00
48,846,410.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ. 2564
งค ารบริ าร วนตาบล าจ ามารถ
.เมื งนครพนม จ.นครพนม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

48,846,410 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินแล ิ่งปลู ร้าง

รวม

400,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

515,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ปร มาณ ารไว้น้ ย วาปที่ผานมา เนื่ งจา เปลี่ยนวิธี าร
ปร เมินแบบใ มจา ภาษีโรงเรื นแล ที่ดิน แล ภาษีบารุงท้ ง
ที่ เปนภาษีที่ดินแล ิ่งปลู ร้าง ทาใ ้จานวนผู้เ ียภาษีลดลง จึง
คาดวาจ เ ็บได้น้ ย วาปที่ผานมา

ภาษีป้าย
ปร มาณ ารไว้เทาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ เ ็บได้เทา ับป
ที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับ ารปร

บ ิจ ารนามันเชื เพลิง

ปร มาณ ารไว้มา วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ เ ็บได้
มา วาปทีผ่ านมา

คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับใบ นุญาต ารขาย ุรา
ปร มาณ ารไว้เทาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ เ ็บได้เทา ับป
ที่ผานมา
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จานวน

10,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ปร มาณ ารไว้มา วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ เ ็บได้
มา วาปทีผ่ านมา

คาธรรมเนียมเ ็บแล ขนมูลฝ ย
ปร มาณ ารไว้น้ ย วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ เ ็บได้
น้ ย วาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับท เบียนพาณิชย
ปร มาณ ารไว้มา วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ เ ็บได้
มา วาปทีผ่ านมา

คาธรรมเนียม ื่น ๆ
ปร มาณ ารไว้เทา ับปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ เ ็บได้เทา
ับปที่ผานมา

คาปรับผู้ ร ทาผิด ฎ มายจราจรทางบ
ปร มาณ ารไว้น้ ย วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ เ ็บได้
น้ ย วาปที่ผานมา

คาปรับ ารผิด ัญญา
ปร มาณ ารไว้มา วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ เ ็บได้
มา วาปทีผ่ านมา
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คาปรับ ื่น ๆ

น้า : 3/6

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

400,000 บาท

คาเชา รื บริ าร ถานที่

จานวน

300,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

75,000 บาท

คาจา นายเศษข ง

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ปร มาณ ารไว้เทา ับปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ เ ็บได้เทา
ับปที่ผานมา

คาใบ นุญาต ื่นๆ
ปร มาณ ารไว้มา วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ เ ็บได้
มา วาปทีผ่ านมา

ปร มาณ ารไว้มา วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ เ ็บได้
มา วาปทีผ่ านมา

ด เบีย
ปร มาณ ารไว้เทา ับปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ เ ็บได้เทา
ับปที่ผานมา

ปร มาณ ารไว้มา วาปที่ผานมาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ
เ ็บได้มา วาปทีผ่ านมา

คาขายแบบแปลน
ปร มาณ ารไว้มา วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ ได้จ เ ็บ
ได้มา วาปที่ผานมา
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รายได้เบ็ดเตล็ด ื่นๆ

จานวน

50,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ปร มาณ ารไว้น้ ย วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ เ ็บได้
น้ ย วาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน
คาขายท ดตลาดทรัพย ิน
ปร มาณ ารไว้มา วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ เ ็บได้
มา วาปทีผ่ านมา

รายได้จา ทุน ื่นๆ
ปร มาณ ารไว้มา วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ เ ็บได้
มา วาปทีผ่ านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีแล คาธรรมเนียมรถยนต

รวม

31,946,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

8,000,000 บาท

ปร มาณ ารไว้น้ ย วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ ได้รับภาษี
จัด รรน้ ย วาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. า นดแผน
ปร มาณ ารไว้น้ ย วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ ได้รับภาษี
จัด รรน้ ย วาปที่ผานมา
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จานวน

3,031,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

6,000,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ปร มาณ ารไว้น้ ย วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ ได้รับภาษี
จัด รรน้ ย วาปที่ผานมา

ภาษีธุร ิจเฉพา
ปร มาณ ารไว้เทา ับปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ ได้รับภาษี
จัด รรเทา บั ปที่ผานมา

ภาษี รรพ ามิต
ปร มาณ ารไว้มา วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ ได้รับภาษี
จัด รรมา วาปที่ผานมา

คาภาค ลวงแล คาธรรมเนียมตาม ฎ มายวาด้วยป่าไม้
ปร มาณ ารไว้มา วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ ได้รับภาษี
จัด รรมา วาปที่ผานมา

คาภาค ลวงแร
ปร มาณ ารไว้เทา ับปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ ได้รับภาษี
จัด รรเทา บั ปที่ผานมา

คาภาค ลวงปิโตรเลียม
ปร มาณ ารไว้เทา ับปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ ได้รับภาษี
จัด รรเทา บั ปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:05

น้า : 6/6

คาธรรมเนียมจดท เบียน ิทธิแล นิติ รรมตามปร มวล ฎ มาย
ที่ดิน

จานวน

14,400,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ปร มาณ ารไว้มา วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ ได้รับภาษี
จัด รรมา วาปที่ผานมา

า รปร ทานบัตรแล าชญาบัตรปร มง
ปร มาณ ารไว้มา วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ ได้รับภาษี
จัด รรมา วาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงิน ุด นุนทั่วไป า รับดาเนิน ารตาม านาจ น้าที่แล ภาร ิจ
ถายโ นเลื ทา
ปร มาณ ารไว้น้ ย วาปที่ผานมา เนื่ งจา คาดวาจ ได้รับจัด
รรน้ ย วาปที่ผานมา

รวม

15,500,410 บาท

จานวน

15,500,410 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริ าร ่วนตาบลอาจ ามารถ
อาเภอเมืองนครพนม จัง วัดนครพนม
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร ่วนตาบล
เงินค่าตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

598,320.00

598,320.00

598,320.00

598,320.00

0 %

598,320

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

0 %

86,400

2,059,200.00

2,059,200.00

2,059,200.00

2,059,200.00

0 %

2,059,200

2,743,920.00

2,743,920.00

2,743,920.00

2,743,920.00

3,137,339.35

3,477,807.00

3,840,540.00

4,058,400.00

17.33 %

4,761,840

54,000.00

54,000.00

54,000.00

54,000.00

0 %

54,000

213,500.00

232,806.00

252,000.00

252,000.00

0 %

252,000

2,743,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแ น่ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
1.4 %

ปี 2564

1,626,568.00

1,730,259.99

1,726,880.00

1,786,920.00

1,811,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,031,407.35

5,494,872.99

5,873,420.00

6,151,320.00

6,879,720

รวมงบบุคลากร

7,775,327.35

8,238,792.99

8,617,340.00

8,895,240.00

9,623,640

0.00

169,600.00

188,450.00

728,580.00

-11.28 %

646,370

14,860.00

8,020.00

0.00

17,000.00

76.47 %

30,000

228,000.00

249,000.00

299,000.00

342,200.00

-14.61 %

292,200

39,600.00

28,000.00

77,400.00

50,000.00

0 %

50,000

282,460.00

454,620.00

564,850.00

1,137,780.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

768,835.00

679,551.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

7,744.00

10,000.00

700 %

80,000

ค่าจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

570,465.00

956,770.00

-8.02 %

880,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

0.00

0.00

198,800.00

75,100.00

33.16 %

100,000

ค่าบอกรับวาร าร

0.00

0.00

6,770.00

10,000.00

0 %

10,000

ค่ารังวัดที่ดิน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

76,540

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครอง ่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

1,018,570

ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

72,309.00

77,315.00

52,479.00

63,500.00

25.98 %

80,000

60,074.00

102,270.00

157,093.50

27,360.00

265.5 %

100,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

400,000

15,110.00

19,350.00

25,126.00

20,000.00

0 %

20,000

300,000.00

300,000.00

195,820.00

200,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

20,000.00

0.00

100 %

20,000

ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อราลึกในพระม า
กรุณาธิคุณอย่าง าที่ ุดมิได้ องคการบริ าร
่วนตาบลอาจ ามารถ อาเภอเมืองนครพนม
จัง วัดนครพนม

19,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการ
ประดิษฐดอกไม้จันทรพระราชทานองคการ
บริ าร ่วนตาบล อาเภอเมืองนครนพม
จัง วัดนครพนม

48,850.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

279,906.48

30,738.90

84,768.13

115,000.00

-30.43 %

80,000

1,564,984.48

1,209,224.90

1,319,065.63

1,477,730.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง มาชิก ภาองคการ
บริ าร ่วนตาบลและนายกองคการบริ าร
่วนตาบล
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
โครงการรับเ ด็จ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,846,540
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

37,447.00

114,455.00

64,835.00

100,000.00

-50 %

50,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

26,657.00

23,661.00

39,563.00

60,000.00

-16.67 %

50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

68,958.90

81,543.60

46,048.10

50,000.00

0 %

50,000

วั ดุคอมพิวเตอร

27,378.00

72,000.00

49,220.00

80,000.00

-37.5 %

50,000

160,440.90

291,659.60

199,666.10

290,000.00

268,424.07

227,615.68

319,595.23

292,500.00

12.82 %

330,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

7,482.52

7,431.17

10,909.74

15,000.00

33.33 %

20,000

ค่าบริการโทรศัพท

1,398.22

1,151.87

1,505.32

1,400.00

2,900 %

42,000

ค่าบริการไปรษณีย

1,000.00

563.00

0.00

0.00

100 %

5,000

34,309.00

34,399.95

34,309.00

83,960.00

0.05 %

84,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

312,613.81

271,161.67

366,319.29

392,860.00

481,000

รวมงบดาเนินงาน

2,320,499.19

2,226,666.17

2,449,901.02

3,298,370.00

3,546,110

เก้าอี้บุนวมขาเ ล็ก

0.00

54,000.00

0.00

0.00

100 %

18,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลา ติก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

จัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง ูงแบบมีล้อ

0.00

29,400.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

200,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

56,000.00

25 %

70,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก ่วน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000
บีทียู

17,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก ่วน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000
บีทียู

0.00

0.00

21,000.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็ก

0.00

0.00

0.00

16,500.00

-100 %

0

จัดซื้อโตะทางาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

จัดซื้อโตะ มู่บูชา

0.00

8,500.00

0.00

0.00

0 %

0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯรัชกาลที่ 10 พร้อมติด
ตั้ง

0.00

0.00

64,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

19,800.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

2,600.00

5,200.00

-50 %

2,600

4,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

51,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อชุดตู้ลาโพง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดา
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One
า รับงาน านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านัก
งาน

0.00

0.00

19,800.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก า รับงาน
ประมวลผล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก า รับงาน
านักงาน

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อจอภาพแบบ LCD รือ LED

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื่อ แกนเนอร

0.00

0.00

0.00

18,000.00

-100 %

0

จัดซื่ออุปกรณอ่านบัตรแบบอเนกประ งค

0.00

0.00

0.00

700.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

21,300.00

110,900.00

127,200.00

101,400.00

198,600

รวมงบลงทุน

21,300.00

110,900.00

127,200.00

101,400.00

198,600

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

อุด นุนองคการบริ าร ่วนตาบลกุรุคุ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

อุด นุนองคการบริ าร ่วนตาบลนาทราย

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

อุด นุนองคการบริ าร ่วนตาบลวังตามัว

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

30,000.00

0.00

30,000.00

30,000.00

30,000

รวมงบเงินอุดหนุน

30,000.00

0.00

30,000.00

30,000.00

30,000

รวมงานบริหารทั่วไป

10,147,126.54

10,576,359.16

11,224,441.02

12,325,010.00

13,398,350

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง ่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

1,106,562.00

1,177,440.00

1,253,760.00

1,332,120.00

8.24 %

1,441,920

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

577,007.14

598,200.00

606,720.00

620,940.00

0.41 %

623,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,725,569.14

1,817,640.00

1,902,480.00

1,995,060.00

2,107,380

รวมงบบุคลากร

1,725,569.14

1,817,640.00

1,902,480.00

1,995,060.00

2,107,380

0.00

0.00

0.00

170,000.00

0 %

170,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

16,960.00

19,960.00

0.00

56,000.00

-46.43 %

30,000

ค่าเช่าบ้าน

70,600.00

78,000.00

107,000.00

163,200.00

4.17 %

170,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

19,530.00

20,400.00

8,800.00

17,000.00

252.94 %

60,000

107,090.00

118,360.00

115,800.00

406,200.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

23,100.00

38,450.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

3,750.00

12,000.00

66.67 %

20,000

ค่าจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

เงินประจาตาแ น่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครอง ่วนท้องถิ่น

รวมค่าตอบแทน

430,000

ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

113,800.00

30,000.00

133.33 %

70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

30,874.00

66,832.00

113,743.00

50,000.00

0 %

50,000

จัดทาพร้อมพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย ิน

66,870.00

0.00

213,000.00

60,000.00

66.67 %

100,000

38,270.00

18,020.00

16,900.00

30,000.00

0 %

30,000

159,114.00

123,302.00

461,193.00

182,000.00

วั ดุ านักงาน

36,327.00

59,992.00

22,288.00

55,000.00

-9.09 %

50,000

วั ดุคอมพิวเตอร

26,250.00

50,000.00

49,890.00

40,000.00

0 %

40,000

62,577.00

109,992.00

72,178.00

95,000.00

0.00

969.00

1,229.00

40,000.00

-25 %

30,000

25,680.00

25,680.00

25,680.00

27,000.00

-100 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

25,680.00

26,649.00

26,909.00

67,000.00

30,000

รวมงบดาเนินงาน

354,461.00

378,303.00

676,080.00

750,200.00

850,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

300,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

90,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเ ล็กแบบมีพนักพิง

0.00

0.00

5,400.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเก้าอี้ านักงานบุนวมแบบมีล้อ

0.00

0.00

2,500.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

125,400

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็ก 2 บาน

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อตู้เอก ารเ ล็กบานเลื่อนทึบ

0.00

0.00

24,000.00

30,000.00

40 %

42,000

จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อโตะทางาน

0.00

0.00

9,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

854,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านัก
งาน

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่อง ารองไฟ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

34,800

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

46,000

จัดซื้อเครื่องพิมชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาว
ดา

0.00

0.00

5,200.00

2,600.00

-100 %

0

จัดซื้อตุ้เ ล็ก 2 บาน ม่ี มอก.

ครุภัณฑยานพา นะและขน ่ง
จัดซื้อรถ ่วนกลาง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuction

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
-6.25 %

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

8,000.00

7,500

รวมค่าครุภัณฑ์

11,000.00

49,000.00

52,100.00

40,600.00

1,109,700

รวมงบลงทุน

11,000.00

49,000.00

52,100.00

40,600.00

1,109,700

รวมงานบริหารงานคลัง

2,091,030.14

2,244,943.00

2,630,660.00

2,785,860.00

4,067,080

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

12,238,156.68

12,821,302.16

13,855,101.02

15,110,870.00

17,465,430

0.00

16,800.00

25,200.00

12,600.00

0.00

16,800.00

25,200.00

12,600.00

โครงการจัดตั้งจุดอานวยความปลอดภัยทาง
ถนน

0.00

900.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ ่งเ ริมความรู้เกี่ยวกับ าธารณภัย
และการป้องกันภัยแก่ประชาชน

0.00

39,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัยพิบัติ

0.00

0.00

0.00

55,000.00

-100 %

0

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครอง ่วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

138.1 %

30,000
30,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

0.00

21,902.73

12,740.00

50,000.00

0.00

61,802.73

12,740.00

105,000.00

58,499.20

55,136.20

52,779.30

60,000.00

0 %

60,000

วั ดุเครื่องแต่งกาย

0.00

27,200.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,000

รวมค่าวัสดุ

58,499.20

82,336.20

52,779.30

60,000.00

68,000

รวมงบดาเนินงาน

58,499.20

160,938.93

90,719.30

177,600.00

148,000

จัดซื้อ าย ่งน้าดับเพลิง

0.00

12,500.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อ ัวฉีดน้าฟ็อกไฟเตอร (ชนิดด้ามปน)

0.00

24,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

23,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

37,000.00

0.00

0.00

23,000

รวมงบลงทุน

0.00

37,000.00

0.00

0.00

23,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

58,499.20

197,938.93

90,719.30

177,600.00

171,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

58,499.20

197,938.93

90,719.30

177,600.00

171,000

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2564
50,000
50,000

ค่าวัสดุ
วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑอื่น
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

1,155,900.00

1,211,400.00

1,273,680.00

1,348,320.00

9.74 %

1,479,600

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

147,120.00

149,040.00

149,040.00

382,520.00

40.7 %

538,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,345,020.00

1,402,440.00

1,464,720.00

1,772,840.00

2,059,800

รวมงบบุคลากร

1,345,020.00

1,402,440.00

1,464,720.00

1,772,840.00

2,059,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครอง ่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

160,000.00

3.84 %

166,150

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

79,500.00

81,600.00

81,600.00

111,600.00

0 %

111,600

79,500.00

81,600.00

81,600.00

271,600.00

225,000.00

238,400.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

459,000.00

650,000.00

-0.31 %

648,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

0.00

0.00

23,800.00

9,400.00

325.53 %

40,000

เงินประจาตาแ น่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
รวมค่าตอบแทน

287,750

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

4,920.00

10,406.00

15,982.00

8,000.00

400 %

40,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,000

2,300.00

0.00

5,300.00

8,200.00

143.9 %

20,000

232,220.00

248,806.00

504,082.00

675,600.00

13,468.00

24,682.00

23,165.00

30,000.00

0 %

30,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

2,605.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

16,370.00

47,130.00

18,000.00

20,000.00

50 %

30,000

29,838.00

74,417.00

41,165.00

50,000.00

19,891.05

17,994.85

24,652.57

33,000.00

142.42 %

80,000

5,627.13

8,056.04

11,153.69

16,000.00

87.5 %

30,000

0.00

1,934.64

15,151.20

17,000.00

76.47 %

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

25,518.18

27,985.53

50,957.46

66,000.00

140,000

รวมงบดาเนินงาน

367,076.18

432,808.53

677,804.46

1,063,200.00

1,259,750

โครงการ นับ นุนค่าใช้จ่ายการบริ าร
ถานศึกษา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

752,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

80,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร รือ ถานที่ราชการพร้อมการก่อ
ร้าง รือภาย ลังการก่อ ร้าง
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอรขนาด 15
แอมป 1 เฟ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน าราญ

4,621.50

0.00

0.00

0.00

0 %

0

13,094.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,715.50

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

17,715.50

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,729,811.68

1,835,248.53

2,142,524.46

2,836,040.00

3,319,550

ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติด
ตั้งครั้งแรกในอาคาร รือ ถานที่ราชการพร้อมการ
ก่อ ร้าง รือภาย ลังการก่อ ร้าง
ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมาตรวัดน้าประปา
า รับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน าราญ

วันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15

น้า : 15/46

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครงการกิจกรรมวันเด็กในเขตตาบลอาจ
ามารถ

49,600.00

50,000.00

49,840.00

50,000.00

0 %

50,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,000

29,795.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

336,600.00

335,400.00

490,140.00

587,690.00

31.53 %

773,000

415,995.00

385,400.00

539,980.00

637,690.00

วั ดุงานบ้านงานครัว

0.00

28,602.00

32,800.00

30,000.00

0 %

30,000

ค่าอา ารเ ริม (นม)

529,140.30

508,401.66

507,064.44

526,960.00

6.57 %

561,600

0.00

0.00

9,100.00

30,000.00

0 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

529,140.30

537,003.66

548,964.44

586,960.00

621,600

รวมงบดาเนินงาน

945,135.30

922,403.66

1,088,944.44

1,224,650.00

1,452,600

โครงการปฐมนิเทศนนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.อาจ ามารถ
โครงการเปิดอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โครงการวันแม่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อาจ
ามารถ
นับ นุนค่าใช้จ่ายการบริ าร ถานศึกษา
รวมค่าใช้สอย

831,000

ค่าวัสดุ

วั ดุการศึกษา
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
จัดซื้อเก้าอี้

0.00

0.00

2,500.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง ูงแบบมีล้อ

0.00

0.00

4,900.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

0.00

0.00

0.00

56,000.00

100 %

112,000

จัดซื่อตู้เ ล็กบานเลื่อนทึบ

0.00

0.00

0.00

18,000.00

-33.33 %

12,000

0.00

0.00

39,900.00

0.00

100 %

45,000

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องกรองน้า

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องซักผ้า

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

17,000.00

158.82 %

44,000

จัดซื่อเครื่องพิมพ multifuction แบบฉีด
มึก

0.00

0.00

0.00

8,000.00

87.5 %

15,000

ครุภัณฑการศึกษา
จัดซื้อโตะกิจกรรมอนุบาลพร้อมเก้าอี้
พลา ติก
ครุภัณฑการเกษตร
จัดซื้อปมน้าอัตโนมัติ
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

จัดซื่อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือ LED ขาว
ดา

0.00

0.00

0.00

2,600.00

-100 %

0

จัดซื้อเครื่อง ารองไฟ

0.00

0.00

0.00

5,800.00

-100 %

0

99,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

99,000.00

0.00

157,300.00

132,400.00

228,000

รวมงบลงทุน

99,000.00

0.00

157,300.00

132,400.00

228,000

852,000.00

784,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

714,000.00

678,000.00

0.29 %

680,000

รวมเงินอุดหนุน

852,000.00

784,000.00

714,000.00

678,000.00

680,000

รวมงบเงินอุดหนุน

852,000.00

784,000.00

714,000.00

678,000.00

680,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1,896,135.30

1,706,403.66

1,960,244.44

2,035,050.00

2,360,600

รวมแผนงานการศึกษา

3,625,946.98

3,541,652.19

4,102,768.90

4,871,090.00

5,680,150

ครุภัณฑอื่น
จัดซื้อเครื่องเล่น นาม

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน ่วนราชการ
อุด นุนโรงเรียนในตาบลอาจ ามารถ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ตั วปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษ ุนัข
บ้าและ ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน ัตว

0.00

0.00

30,750.00

40,000.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

30,750.00

40,000.00

วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

15,735.80

26,865.40

33,203.60

30,000.00

33.33 %

40,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

97,900.00

98,000.00

97,960.00

98,000.00

0 %

98,000

รวมค่าวัสดุ

113,635.80

124,865.40

131,163.60

128,000.00

138,000

รวมงบดาเนินงาน

113,635.80

124,865.40

161,913.60

168,000.00

178,000

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

0.00

177,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

177,000

0 %

40,000
40,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
จัดซื้อเครื่องพ่น มอกควัน

100 %

177,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน
อุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 1

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 10

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 11

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 2

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 3

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 4

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 5

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 6

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 7

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 8

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

อุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 9

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

220,000.00

220,000.00

220,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

220,000.00

220,000.00

220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

113,635.80

124,865.40

381,913.60

388,000.00

575,000
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน

0.00

220,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0.00

220,000.00

0.00

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

220,000.00

0.00

0.00

0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข

0.00

220,000.00

0.00

0.00

0

รวมแผนงานสาธารณสุข

113,635.80

344,865.40

381,913.60

388,000.00

575,000

เงินเดือนพนักงาน

536,101.98

369,905.00

392,700.00

412,740.00

151.52 %

1,038,120

เงินประจาตาแ น่ง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

561,840.00

568,920.00

572,760.00

583,320.00

0.33 %

585,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,139,941.98

980,825.00

1,007,460.00

1,038,060.00

1,665,360

รวมงบบุคลากร

1,139,941.98

980,825.00

1,007,460.00

1,038,060.00

1,665,360

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครอง ่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

77,240.00

2.56 %

79,220

15,540.00

8,920.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

0.00

4,800.00

7,600.00

10,000.00

100 %

20,000

15,540.00

13,720.00

7,600.00

107,240.00

448,200.00

550,800.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าจ้างเ มาบริการ

0.00

0.00

585,000.00

660,900.00

-8 %

608,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

0.00

0.00

31,200.00

10,000.00

400 %

50,000

ค่ารังวัดที่ดิน

0.00

0.00

16,875.00

109,900.00

-100 %

0

18,508.00

10,066.00

32,534.00

18,900.00

58.73 %

30,000

77,454.00

20,200.00

82,804.00

100,000.00

-20 %

80,000

544,162.00

581,066.00

748,413.00

899,700.00

3,200.00

17,300.00

0.00

30,000.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

119,220

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

768,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

0 %

30,000
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59,859.00

67,368.00

52,820.00

110,000.00

-21.55 %

86,300

0.00

9,985.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

27,179.77

9,930.00

18,030.00

0.00

100 %

70,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

0.00

0.00

50,994.30

60,000.00

-16.67 %

50,000

วั ดุการเกษตร

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

15,480.00

5,160.00

25,400.00

30,000.00

0 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

105,718.77

109,743.00

147,244.30

260,000.00

296,300

รวมงบดาเนินงาน

665,420.77

704,529.00

903,257.30

1,266,940.00

1,183,520

จัดซื้อตู้เ ล็กบานเลื่อนทึบ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

11,000

จัดซื้อโตะทางาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

9,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

28,500

ค่าจัดซื้อกล้องระดับ

0.00

0.00

33,900.00

0.00

0 %

0

ค่าจัดซื้อไม้ ตาฟ

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0 %

0

ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0 %

0

วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุก่อ ร้าง

วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง
ครุภัณฑ ารวจ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึก า รับ
กระดาษขนาด A3

0.00

0.00

6,300.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

25,800.00

-100 %

0

อุปกรณอ่านบัตรแบบอเนกประ งค

0.00

0.00

700.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

48,900.00

25,800.00

48,500

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

48,900.00

25,800.00

48,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,805,362.75

1,685,354.00

1,959,617.30

2,330,800.00

2,897,380

0.00

0.00

0.00

0.00

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพา นะและขน ่ง
จัดซื้อรถยนตกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

100 %

2,400,000
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
2. โครงการติดตั้งโคมไฟถนน LED พลังงาน
แ งอาทิตย (โซล่าเซลล)

0.00

0.00

0.00

329,000.00

-100 %

0

โครงการติดตั้งโคมไฟถนน LED พลังงาน
แ งอาทิตย (โซล่าเซลล)

0.00

0.00

0.00

263,200.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

592,200.00

2,400,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

592,200.00

2,400,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

0.00

0.00

0.00

592,200.00

2,400,000

326,250.00

380,250.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

368,650.00

452,500.00

-2.76 %

440,000

0.00

288,251.70

107,890.00

150,000.00

-20 %

120,000

326,250.00

668,501.70

476,540.00

602,500.00

0.00

0.00

5,135.00

8,000.00

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

560,000

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

0 %

8,000
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145,573.40

160,784.40

160,304.90

180,000.00

-27.78 %

130,000

0.00

4,760.00

4,760.00

10,000.00

0 %

10,000

100,000.00

0.00

100,000.00

105,000.00

0 %

105,000

รวมค่าวัสดุ

245,573.40

165,544.40

270,199.90

303,000.00

253,000

รวมงบดาเนินงาน

571,823.40

834,046.10

746,739.90

905,500.00

813,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

571,823.40

834,046.10

746,739.90

905,500.00

813,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

2,377,186.15

2,519,400.10

2,706,357.20

3,828,500.00

6,110,380

39,930.00

39,820.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

40,150.00

40,150.00

0 %

40,150

13,010.00

0.00

17,545.00

20,000.00

50 %

30,000

100,000.00

100,000.00

93,000.00

100,000.00

0 %

100,000

0.00

0.00

96,850.00

0.00

100 %

10,000

14,400.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุเครื่องแต่งกาย
วั ดุอื่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครงการ big cleaning day
โครงการ To be number one
โครงการแก้ไขปญ าผักตบชวาและวัชพืชใน
แ ล่งน้า
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
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โครงการจัดเวทีประชาคมตาบลอาจ ามารถ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการบริ ารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ตาบลอาจ ามารถ

0.00

30,755.00

71,150.00

40,000.00

150 %

100,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

0.00

6,502.00

0.00

0.00

100 %

20,000

320.00

19,700.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการฝึกอบรม ่งเ ริมพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการ ่งเ ริมการพัฒนาศักยภาพ ตรี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการ ่งเ ริมพัฒนาคุณภาพชีวิต า รับผู้
พิการในชุมชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

167,660.00

196,777.00

318,695.00

200,150.00

390,150

รวมงบดาเนินงาน

167,660.00

196,777.00

318,695.00

200,150.00

390,150

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

167,660.00

196,777.00

318,695.00

200,150.00

390,150

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

167,660.00

196,777.00

318,695.00

200,150.00

390,150

โครงการฝึกอบรมรณรงคป้องกันและแก้ไข
ปญ ายาเ พติด

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกี าในตาบล

260,000.00

260,000.00

260,000.00

260,000.00

260,000.00

260,000.00

260,000.00

260,000.00

98,000.00

97,996.00

97,700.00

98,000.00

รวมค่าวัสดุ

98,000.00

97,996.00

97,700.00

98,000.00

98,000

รวมงบดาเนินงาน

358,000.00

357,996.00

357,700.00

358,000.00

358,000

0.00

200,000.00

199,600.00

100,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

200,000.00

199,600.00

100,000.00

100,000

รวมงบลงทุน

0.00

200,000.00

199,600.00

100,000.00

100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

358,000.00

557,996.00

557,300.00

458,000.00

458,000

0.00

550,000.00

550,000.00

0.00

รวมค่าใช้สอย

0 %

260,000
260,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกี า

0 %

98,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกี า
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย

0 %

100,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครงการจัดแข่งขันเรือยาวศึกจ้าวลาน้าโขง

100 %

550,000
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ปี 2560
โครงการจัดงาน ัปดา วันผู้ ูงอายุและ
ประเพณี งกรานต

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

150,000.00

147,200.00

150,000.00

0.00

100 %

150,000

0.00

300,000.00

298,000.00

300,000.00

0 %

300,000

รวมค่าใช้สอย

150,000.00

997,200.00

998,000.00

300,000.00

1,000,000

รวมงบดาเนินงาน

150,000.00

997,200.00

998,000.00

300,000.00

1,000,000

585,000.00

635,000.00

0.00

0.00

0 %

0

อุด นนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 1

0.00

0.00

40,000.00

50,000.00

0 %

50,000

อุด นนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 10

0.00

0.00

40,000.00

50,000.00

0 %

50,000

อุด นนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 11

0.00

0.00

40,000.00

0.00

100 %

50,000

อุด นนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 2

0.00

0.00

40,000.00

0.00

100 %

50,000

อุด นนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 3

0.00

0.00

40,000.00

50,000.00

0 %

50,000

อุด นนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 4

0.00

0.00

45,000.00

0.00

100 %

55,000

อุด นนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 5,6

0.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0 %

200,000

อุด นนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 7

0.00

0.00

40,000.00

50,000.00

0 %

50,000

อุด นนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 8

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0 %

50,000

อุด นนคณะกรรมการ มู่บ้าน มู่ที่ 9

0.00

0.00

40,000.00

50,000.00

0 %

50,000

โครงการประเพณีลอยกระทง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน
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อุด นน ภาวัฒนธรรมตาบลอาจ ามารถ

0.00

0.00

30,000.00

0.00

100 %

30,000

อุด นน ภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองนครพนม

0.00

0.00

60,000.00

60,000.00

83.33 %

110,000

รวมเงินอุดหนุน

585,000.00

635,000.00

665,000.00

560,000.00

795,000

รวมงบเงินอุดหนุน

585,000.00

635,000.00

665,000.00

560,000.00

795,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

735,000.00

1,632,200.00

1,663,000.00

860,000.00

1,795,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,093,000.00

2,190,196.00

2,220,300.00

1,318,000.00

2,253,000

08. โครงการก่อ ร้างศาลเจ้าแดน วั่วโองมู้
ภายใน มู่บ้าน มู่ที่ 5-6 บ้านอาจ ามารถ

0.00

0.00

0.00

500,000.00

-100 %

0

1. โครงการก่อ ร้างรั้วคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
รอบบริเวณศาลปู่ตา มู่ที่ 1 บ้าน ้อม

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

2. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม มู่บ้าน
มู่ที่ 11 บ้าน ้อม

0.00

0.00

0.00

240,000.00

-100 %

0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
3. โครงการก่อ ร้างรั้วคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
รอบบริเวณศาลปู่ตา มู่ที่ 1 บ้าน ้อม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

206,900.00

-100 %

0

90,400.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 5 ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน (ทางเข้า รพ. ต.อาจ
ามารถ)

0.00

68,000.00

0.00

0.00

0 %

0

01. ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน
มู่บ้าน ( น้าศาลปู่ตา) มู่ที่ 1 บ้าน ้อม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

01. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( น้าศาลปู่ตา)
มู่ที่ 1 บ้าน ้อม

0.00

0.00

0.00

168,400.00

-100 %

0

01. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( น้าวัดจอมพล) มู่ที่
1 บ้าน ้อม

0.00

0.00

373,000.00

0.00

0 %

0

02. ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน
มู่บ้าน (ข้างวัดจอมพล) มู่ที่ 1 บ้าน ้อม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

147,000

02. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( น้า รพ.จิตเวช) มู่ที่
1 บ้าน ้อม

0.00

0.00

199,800.00

0.00

0 %

0

ต่อเติมศูนยเด็กเล็กตาบลอาจ ามารถ
ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
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ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

02. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ซอย ิมคาน)
มู่ที่ 1 บ้าน ้อม

0.00

0.00

0.00

138,600.00

-100 %

0

03. ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน
มู่บ้าน (เ ้นไปถ้าเ ือ) มู่ที่ 2 บ้าน าราญ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

400,000

03. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( ลังจันทรเจริญ)
มู่ที่ 2 บ้าน าราญ

0.00

0.00

0.00

300,000.00

-100 %

0

03. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (เ ้นถ้าเ ือ) มู่ที่ 2
บ้าน าราญ

0.00

0.00

76,500.00

0.00

0 %

0

04. ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน
มู่บ้าน (เ ้น มู่ที่ 3 ไป มู่ที่ 5) มู่ท่ี 3
บ้าน าราญ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

04. โครงการถมดินบริเวณป่าช้า มู่ที่ 3
บ้าน าราญ

0.00

0.00

0.00

400,000.00

-100 %

0

04. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เ ริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน(บริเวณริมโขง) มู่
ที่ 2 บ้าน าราญ

0.00

0.00

59,000.00

0.00

0 %

0

05. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่
พื้นที่การเกษตร (เ ้นถ้าเ ือไปวัดป่า ามัคคี
ธรรม ) มู่ที่ 2 บ้าน าราญ

0.00

0.00

88,000.00

0.00

0 %

0
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05. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กพร้อมรางระบายน้ารูปตัวยูภายใน มู่
บ้าน มู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม

0.00

0.00

0.00

478,100.00

-100 %

0

05. ปรับปรุงศาลาป่าช้าบ้าน าราญ มู่ที่
3 บ้าน าราญ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

136,700

06. ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กพร้อม
รางระบายน้ารูปตัวยูภายใน มูบ่ ้าน มู่ที่ 4
บ้านไผ่ล้อม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

500,000

06. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ข้างอู่อาบิ้ง) มู่ที่ 3
บ้าน าราญ

0.00

0.00

199,500.00

0.00

0 %

0

06. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน มู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม

0.00

0.00

0.00

16,200.00

-100 %

0

07. ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน
มู่บ้าน ( ลังร้านใ ม่) มู่ที่ 5 บ้านอาจ
ามารถ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

07. โครงการปรับปรุงถมดินบริเวณป่าช้า
มู่ที่ 3 บ้าน าราญ

0.00

0.00

177,000.00

0.00

0 %

0

07. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (เ ้นวัดปู่เ ือ)
มู่ที่ 6 บ้านอาจ ามารถ

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0
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08. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กพร้อมรางระบายน้ารูปตัวยูภายใน มู่
บ้าน มู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม

0.00

0.00

294,000.00

0.00

0 %

0

08. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( ข้างวัดปู่เ ือ ) มูท่ ี่
6 บ้านอาจ ามารถ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

400,000

09. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( ทางไปรี อรท ) มู่
ที่ 5 บ้านอาจ ามารถ

0.00

0.00

282,200.00

0.00

0 %

0

09. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ทางไปป่าช้า) มูท่ ี่
7 บ้านนา ัวบ่อ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

09. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่พื้นที่การ
เกษตร (ทางช้าง) มู่ที่ 6
บ้านอาจ ามารถ

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

420,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

196,400.00

0.00

0 %

0

1.ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน มู่
บ้าน ( น้ารี อรท) มู่ที่ 9 บ้านนา มดี
10. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( ข้างวัดมงคลบุรี ) มู่
ที่ 6 บ้านอาจ ามารถ
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10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ่พู ื้นที่การ
เกษตร ( ลัง านัก งฆไปบ่อบึก) มู่ที่ 7
บ้านนา ัวบ่อ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

10. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ทางไปป่าช้า)
มู่ที่ 7 บ้านนา ัวบ่อ

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

11. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ทางเข้าป่าช้า) มูท่ ี่ 8
บ้านคาเกิ้ม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

400,000

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่
พื้นที่การเกษตร มู่ที่ 6 บ้านอาจ ามารถ

0.00

0.00

87,000.00

0.00

0 %

0

11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้า ู่พื้นที่
การเกษตร มู่ที่ 7 บ้านนา ัวบ่อ (ทางไป
ป่าช้า)

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

189,900.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

12. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( ลังโรงเรียนบ้านนา
ัวบ่อ ) มู่ที่ 7 บ้าน
นา ัวบ่อ
12. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ไป ้วยฮ่องฮอ) มูท่ ี่
9 บ้านนา มดี
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12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่พื้นที่การ
เกษตร มู่ที่ 7 บ้านนา ัวบ่อ

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

13. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( มู่ที่ 10ไป มู่ที่ 4)
มู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่
พื้นที่การเกษตร มู่ที่ 7 บ้านนา ัวบ่อ

0.00

0.00

76,500.00

0.00

0 %

0

13. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( ายคลอง ่งน้า )
มู่ที่ 8 บ้านคาเกิ้ม

0.00

0.00

0.00

183,300.00

-100 %

0

14. โครงการก่อ ร้างศาลปู่ตาประจา มู่
บ้าน มู่ที่ 11 บ้าน ้อม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

500,000

14. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ซอยบ้านพี่ ร้อย)
มู่ที่ 8 บ้านคาเกิ้ม

0.00

0.00

0.00

116,700.00

-100 %

0

14. โครงการก่อ ร้างลานกี าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก มู่ที่ 8 บ้านคาเกิ้ม

0.00

0.00

288,800.00

0.00

0 %

0

15. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ทางไปบ้านเนิน) มู่ที่
9 บ้านนา มดี

0.00

0.00

120,800.00

0.00

0 %

0

15. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน( มู่ที่ 8ไป มู่ที่ 6

0.00

0.00

0.00

59,700.00

-100 %

0
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16. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( ซอย ต.ช.ด. ) มู่ที่
9 บ้านนา มดี

0.00

0.00

89,000.00

0.00

0 %

0

16. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( น้ารี อรท) มูท่ ี่ 9
บ้านนา มดี

0.00

0.00

0.00

300,000.00

-100 %

0

17. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ทางไปป่าช้า )
มู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

17. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( น้ารี อรท) มู่ที่ 9
บ้านนา มดี

0.00

0.00

322,000.00

0.00

0 %

0

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่
พื้นที่การเกษตร ( ้วยฮ่องฮอ ) มู่ที่ 9
บ้านนา มดี

0.00

0.00

98,500.00

0.00

0 %

0

18. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน มู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

19. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ทางไปป่าช้า) มู่ที่
10 บ้านไผ่ล้อม

0.00

0.00

199,800.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
19. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ข้าง รพ.จิตเวช)
มู่ที่ 11 บ้าน ้อม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

300,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

400,000.00

-100 %

0

20. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่พื้นที่การ
เกษตร ( มู่ที่ 10 ไป มู่ที่ 8) มู่ที่ 10
บ้านไผ่ล้อม

0.00

0.00

194,000.00

0.00

0 %

0

20. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่พื้นที่การ
เกษตร ( มู่ที่ 10-6-5-3 )

0.00

0.00

0.00

90,000.00

-100 %

0

21. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( น้ารพ. ต.) มู่ที่ 1
บ้าน ้อม

0.00

0.00

0.00

84,100.00

-100 %

0

21. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่พื้นที่การ
เกษตร ( ลังวัดโพน ว่าง) มู่ที่ 10 บ้านไผ่
ล้อม

0.00

0.00

98,500.00

0.00

0 %

0

22. โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ซอยร่มไทรทอง) มู่
ที่ 2 บ้าน าราญ

0.00

0.00

0.00

240,000.00

-100 %

0

2. ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน
มู่บ้าน (ซอยบุตรดีปฐม) มูท่ ี่ 5
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23. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ทางเข้าป่าช้า) มู่ที่
3 บ้าน าราญ

0.00

0.00

0.00

175,400.00

-100 %

0

24. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน มู่ที่ 3 บ้าน าราญ

0.00

0.00

0.00

84,200.00

-100 %

0

25. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กพร้อมรางระบายน้ารูปตัวยูภายใน มู่
บ้าน มู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม

0.00

0.00

0.00

240,000.00

-100 %

0

26. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน มู่ที่ 5 บ้านอาจ
ามารถ

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

27. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ซอยเอกอาษา) มูท่ ี่ 6
บ้านอาจ ามารถ

0.00

0.00

0.00

366,000.00

-100 %

0

28. โครงการขยายถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน มู่ที่ 6 บ้านอาจ ามารถ

0.00

0.00

0.00

86,300.00

-100 %

0

29. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ทางไปป่าช้า) มู่ที่ 7
บ้านนา ัวบ่อ

0.00

0.00

0.00

240,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

307,000.00

-100 %

0

3. ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กพร้อม
รางระบายน้า มู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม
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30. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ทางไป ้วยฮ่องฮอ)
มู่ที่ 8 บ้านคาเกิ้ม

0.00

0.00

0.00

104,000.00

-100 %

0

31. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (คลอง ่งน้า) มู่ที่ 8
บ้านคาเกิ้ม

0.00

0.00

0.00

136,000.00

-100 %

0

32. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (ทางไป ้วยฮ่องฮอ)
มู่ที่ 9 บ้านนา มดี

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

33. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (เ ้น น้าวัดโพน ว่าง)
มู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม

0.00

0.00

0.00

240,000.00

-100 %

0

34. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( ลังจันทรเจริญ )
มู่ที่ 2

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

35. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน มู่ที่ 3 บ้าน าราญ

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

144,000.00

-100 %

0

36. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน มู่ที่ 7 บ้านนา ัวบ่อ
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37. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( ซอยบ้านตาแพง )
มู่ที่ 7 บ้านนา ัวบ่อ

0.00

0.00

0.00

56,000.00

-100 %

0

38. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (คลอง ่งน้า) มู่ที่ 8
บ้านคาเกิ้ม

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

39. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน (เ ้น น้าวัดโพน ว่าง)
มู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

40. โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็กภายใน มู่บ้าน ( ข้าง รพ.จิตเวช ) มู่
ที่ 11 บ้าน ้อม

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

6.โครงการก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน (ไปรี อรท) มู่ที่ 5 บ้าน
อาจ ามารถ

21,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

9.โครงการก่อ ร้างรั้วคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ขนาดความยาว 6.60 เมตร ความ ูง 1.80
เมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเ ริมเ ล็ก

40,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ก่อ ร้างลานคอนกรีตเ ริมเ ล็ก

92,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

295,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการก่อ ร้างรั้วพร้อมเทลานคอนกรีต
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน าราญ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
มู่ที่ 1 ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

413,000.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 1 บ้าน ้อม ก่อ ร้างถนนคอนกรีต
เ ริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน

199,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 1 บ้าน ้อม ก่อ ร้างลานคอนกรีต
เ ริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน (ศาลปู่ตา)

99,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 10 ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน (ทางไปป่าช้า)

0.00

199,500.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 10 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่พื้นที่การ
เกษตรภายใน มู่บ้าน

0.00

99,500.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม ก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน (วัดป่า)

99,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม ก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน ( ลังวัด
โพน ว่าง)

96,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 11 บ้าน ้อม ก่อ ร้างถนนคอนกรีต
เ ริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน (ข้าง รพ.จิตเวช)

99,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 2 ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน

0.00

199,500.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 2 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่พื้นที่การ
เกษตร

0.00

199,500.00

0.00

0.00

0 %

0
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มู่ที่ 2 บ้าน าราญ ก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน (ลงมาถ้า
เ ือ)

199,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 2 บ้าน าราญ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่
พื้นที่การเกษตร ( วนยางครูนวน)

99,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 3 ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน

0.00

99,500.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 3 ก่อ ร้างลานคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ)

0.00

57,000.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 3 ก่อ ร้างเ าธงชาติศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ

0.00

22,000.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 3 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่พื้นที่การ
เกษตร

0.00

99,500.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 3 บ้าน าราญ ก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน

99,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 3 บ้าน าราญ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่
พื้นที่การเกษตร

99,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 3 บ้าน าราญ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่
พื้นที่การเกษตร ( มู่ที่ 3 บ้าน าราญ ไป
มู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม)

99,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

299,000.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 4 ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
พร้อมรางระบายน้ารูปตัวยูภายใน มู่บ้าน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
มู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม ก่อ ร้างถนนคอนกรีต
เ ริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

282,400.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 5 ก่อ ร้างลานคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน (ศูนยวัฒนธรรมไทแ ก)

0.00

99,500.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 5 บ้านอาจ ามารถ ก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน มูบ่ ้าน (ซอย
บ้านยายพรรณ)

99,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 5 บ้านอาจ ามารถ ก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน มูบ่ ้าน (เ ้นทาง
ไปรี อรท)

99,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 6 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่พื้นที่การ
เกษตร (คลอง ่งน้า)

0.00

199,500.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 6 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่พื้นที่การ
เกษตร (ทางช้าง)

0.00

199,500.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 6 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่พื้นที่การ
เกษตร ( ลังโรงเรียนกี า)

0.00

99,500.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 6 บ้านอาจ ามารถ ก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน มูบ่ ้าน (ซอย
บ้านผู้ใ ญ่)

99,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 6 บ้านอาจ ามารถ ก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน มูบ่ ้าน (ซอย
บ้านยายจิตร)

29,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

มู่ที่ 6 บ้านอาจ ามารถ ก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน มูบ่ ้าน (ซอย
บ้านครูเจต)

99,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 7 ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน

0.00

98,647.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 7 ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน ( ลังโรงเรียนบ้านนา ัวบ่อ)

0.00

199,500.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 7 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ่พู ื้นที่การ
เกษตร จานวน 2 ช่วงภายใน มู่บ้าน

0.00

99,500.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 7 บ้านนา ัวบ่อ ก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน (ซอย
บ้านนายพะยอม)

99,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 7 บ้านนา ัวบ่อ ก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน (วัดศูนย
ปฏิบัติธรรม)

99,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 8 ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน

0.00

299,000.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 9 ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน (ซอย ต.ช.ด.)

0.00

199,500.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 9 ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มู่บ้าน (ทางไปบ้านเนิน)

0.00

99,500.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
มู่ที่ 9 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ู่พื้นที่การ
เกษตร(บ้านนายคม ัน ปญญะ )

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

99,500.00

0.00

0.00

0 %

0

199,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 5 ก่อ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กภาย
ใน มู่บ้าน

96,100.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 6 บ้านอาจ ามารถ ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ู่พื้นที่การเกษตร

99,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 7 บ้านนา ัวบ่อ ก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน (ป่าช้า)

64,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 7 บ้านนา วั บ่อ ปรับปรุงถนนลูกรัง ู่
พื้นที่การเกษตร (ป่าช้า)

99,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 8 บ้านคาเกิ้ม ก่อ ร้างถนนคอนกรีต
เ ริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน ( ลังโรงเรียน
บ้านคาเกิ้ม)

279,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

มู่ที่ 9 บ้านนา มดี ก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน มู่บ้าน ( ลังวัด
บ้านนา มดี)

99,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,579,500.00

3,449,147.00

3,710,200.00

9,270,900.00

4,333,700

รวมงบลงทุน

3,579,500.00

3,449,147.00

3,710,200.00

9,270,900.00

4,333,700

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

3,579,500.00

3,449,147.00

3,710,200.00

9,270,900.00

4,333,700

มู่ที่ 9 บ้านนา มดี ก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน มูบ่ ้าน (รื้อ
ถนนลาดยาง)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

3,579,500.00

3,449,147.00

3,710,200.00

9,270,900.00

4,333,700

145,632.00

152,384.00

152,812.00

177,510.00

0.24 %

177,940

0.00

0.00

6,596.00

7,000.00

0 %

7,000

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

6,512,400.00

6,609,800.00

6,873,100.00

7,534,800.00

4.54 %

7,876,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,802,400.00

1,856,000.00

2,012,800.00

2,169,600.00

5.2 %

2,282,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0 %

30,000

391,656.99

648,150.00

169,812.00

780,000.00

28.21 %

1,000,000

125,532.00

125,748.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

157,118.00

160,000.00

0 %

160,000

247,000.00

247,500.00

248,470.00

300,590.00

10.94 %

333,460

รวมงบกลาง

9,254,620.99

9,669,582.00

9,650,708.00

11,159,500.00

11,867,600

รวมงบกลาง

9,254,620.99

9,669,582.00

9,650,708.00

11,159,500.00

11,867,600

รวมงบกลาง

9,254,620.99

9,669,582.00

9,650,708.00

11,159,500.00

11,867,600

รวมแผนงานงบกลาง

9,254,620.99

9,669,582.00

9,650,708.00

11,159,500.00

11,867,600

รวมทุกแผนงาน

32,508,205.80

34,930,860.78

37,036,763.02

46,324,610.00

48,846,410

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม
เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

ารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงิน มทบ ลักประกัน ุขภาพ
เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ ่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

น้า : 1/74

ันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:51

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ. . 2564
อง ารบริ าร นตาบ อาจ ามารถ
อา ภอ มองน รพนม จัง ัดน รพนม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,846,410 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

13,398,350 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,623,640 บาท

รวม

2,743,920 บาท

จาน น

598,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดอนนาย /รองนาย
(1) นาย อง ารบริ าร นตาบ จาน น 1 อัตรา 12
ดอน ป็น งิน 286,800 บาท พ่อจาย ป็น งิน ดอน งิน
าตอบ ทนประจาตา นง งิน าตอบ ทนพิ นาย อง าร
บริ าร นตาบ
(2) รองนาย อง ารบริ าร นตาบ จาน น 2 อัตรา 12
ดอน ป็น งิน 311,520 บาท พ่อจาย ป็น งิน ดอน งิน
าตอบ ทนประจาตา นง งิน าตอบ ทนพิ รองนาย
อง ารบริ าร นตาบ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าตอบ
ทนนาย อง ารบริ าร นตาบ ประธาน ภาอง าร
บริ าร นตาบ รองประธาน ภาอง ารบริ าร น
ตาบ มาชิ ภาอง ารบริ าร นตาบ
าน ารนาย
อง ารบริ าร นตาบ
ะ าน าร ภาอง ารบริ าร
นตาบ พ. .2554 ะ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ. .2557
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งิน าตอบ ทน าน าร/ที่ปรึ านาย ท มนตรี นาย อง าร
บริ าร นตาบ

จาน น

86,400 บาท

พ่อจาย ป็น งิน าตอบ ทน าน ารนาย อง ารบริ าร น
ตาบ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าตอบ ทน
นาย อง ารบริ าร นตาบ ประธาน ภาอง ารบริ าร น
ตาบ รองประธาน ภาอง ารบริ าร นตาบ มาชิ ภา
อง ารบริ าร นตาบ
าน ารนาย อง ารบริ าร น
ตาบ
ะ าน าร ภาอง ารบริ าร นตาบ พ. .2554
ะ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ. .2557
งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง นท้องถิ่น
จาน น

2,059,200 บาท

(1) ประธาน ภาฯ จาน น 1 อัตรา 12 ดอน ป็น
งิน 134,640 บาท
(2) รองประธาน ภาฯ จาน น 1 อัตรา 12 ดอน ป็น
งิน 110,160 บาท
(3) าน าร ภาฯ จาน น 1 อัตรา 12 ดอน ป็น
งิน 86,400 บาท
(4) มาชิ ภาอง ารบริ าร นตาบ ฯ จาน น 20
อัตรา 12 ดอน ป็น งิน 1,728,000 บาท
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าตอบ ทน
นาย อง ารบริ าร นตาบ ประธาน ภาอง ารบริ าร น
ตาบ รองประธาน ภาอง ารบริ าร นตาบ มาชิ ภา
อง ารบริ าร นตาบ
าน ารนาย อง ารบริ าร น
ตาบ
ะ าน าร ภาอง ารบริ าร นตาบ พ. .2554
ะ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ. .2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

6,879,720 บาท

จาน น

4,761,840 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอนร ม งินปรับ พิ่ม ะ งิน พิ่ม
ตางๆ พนั งาน นตาบ ดังนี
(1) ป ัดอง ารบริ าร นตาบ จาน น 12 ดอน 1
อัตรา
(2) รองป ัดอง ารบริ าร นตาบ จาน น 12 ดอน 1
อัตรา
(3) ั น้า านั ป ัดอง ารบริ าร นตาบ จาน น 12
ดอน 1 อัตรา
(4) นิติ ร จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(5) นั ิ ราะ นโยบาย ะ ผน จาน น 12 ดอน 1
อัตรา
(6) นั พัฒนาชมชน จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(7) นั ทรัพยา รบ
จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(8) นั จัด ารงานทั่ ไป จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(9) นั ปอง ัน ะบรร ทา าธารณภัย จาน น 12 ดอน 1
อัตรา
(10) จ้าพนั งานธร าร จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(11) นั ิชา ารตร จ อบภายใน จาน น 12 ดอน 1
อัตรา
(12) นั ิชา าร าธารณ จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต.ที่มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน า ม 2558 ร่องซั ซ้อม น
ทาง าร าน ณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ
อง
อง รป รอง นท้องถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
จาน น

54,000 บาท

งิน ดอนพนั งาน

พ่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รับตา นงที่มี ตพิ ตา นงนิติ
ร(พ.ต. .)
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน จ., ท. ะ .อบต. ที่ มท
0809.3/ 28 16 มภาพันธ 2548 ร่อง น ทางปฏิบัติ ี่ย
ับ าร บิ จาย งิน าตอบ ทนนอ นอจา งิน ดอน
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งินประจาตา นง

จาน น

252,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินประจาตา นง าตอบ ทนราย ดอนป ัด
อง ารบริ าร นตาบ รองป ัด อบต. ั น้า านั ป ัด อบต
. จาน น 12 ดอน
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต.ที่มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน า ม 2558 ร่องซั ซ้อม น
ทาง าร าน ณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ
อง
อง รป รอง นท้องถิ่น
าตอบ ทนพนั งานจ้าง
จาน น

1,811,880 บาท

(1) พนั งาน ับรถยนต จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(2) ผ้ช ย จ้า น้าที่ประชา ัมพันธ จาน น 12 ดอน 1
อัตรา
(3) ผ้ช ย จ้าพนั งานปอง ัน ะบรร ทา าธารณ
ภัย จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(4) ผ้ช ย จ้าพนั งานธร าร จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(5) ผ้ช ย จ้าพนั งานพัฒนาชมชน จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(6) พนั งาน ับรถ ยะ จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(7) พนั งาน ับรถยนต ( ้ชีพ) จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(8) พนั งาน ับรถบรรท นา จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
พนั งานจ้างทั่ ไป
(1) นั ารภารโรง จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(2) นงานทั่ ไป จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(3) นงานประจารถ ยะ จาน น 12 ดอน 3 อัตรา
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต.ที่
มท 0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน า ม 2558 ร่องซั ซ้อม
น ทาง าร าน ณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ
อง
อง รป รอง นท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง น
ท้องถิ่น

รวม

3,546,110 บาท

รวม

1,018,570 บาท

จาน น

646,370 บาท

จาน น

30,000 บาท

(1) าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง าร
บริ าร นตาบ ตังไ ้ 150,000 บาท พ่อจาย ป็น าตอบ
ทนบ
รอ ณะ รรม าร จัดซอจัดจ้าง ะ ารบริ ารพั ด
ภา รัฐ ผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง ารบริ าร น
ตาบ อาจ ามารถ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร ง าร ังที่ 0402.5/ 156
19 ันยายน2560 ั ณฑ าร บิ จาย าตอบ ทนบ
รอ ณะ รรม าร จัดซอจัดจ้าง ะ ารบริ ารพั ดภา รัฐ
(2) งินประโยชนตอบ ทนอ่น ตังไ ้ 496,370 พ่อจาย ป็น
งินประโยชนตอบ ทนอ่น า รับพนั งาน นตาบ พนั งาน
จ้าง ป็น รณีพิ ( งินราง ั ประจาปี)
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต.ที่มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน า ม 2558 ร่องซั ซ้อม น
ทาง าร าน ณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ
อง
อง รป รอง นท้องถิ่น
ระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าร า นด งินประโยชนตอบ
ทนอ่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินประจาปี พนั งาน
นท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอ่น ององ รป รอง นท้องถิ่น
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ

าราช าร

พ่อจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร อง
พนั งาน นตาบ รอผ้ที่มี า ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ า
ราช าร ป็นต้น
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าร บิ จาย
งิน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร ององ ร
ป รอง นท้องถิ่นพ. .2559
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า ชาบ้าน

จาน น

292,200 บาท

จาน น

50,000 บาท

รวม

1,846,540 บาท

จาน น

80,000 บาท

จาน น

880,000 บาท

พ่อจาย ป็น า ชาบ้าน องพนั งาน นตาบ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย า ชาบ้าน
อง ้าราช าร นท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ันที่ 6 มีนา ม 2562
งินช ย

อ าร ึ าบตร

พ่อจาย ป็น งินช ย อ าร ึ าบตร องพนั งาน นตาบ
อาจ ามารถ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งิน
ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ า องบตรพนั งาน นท้องถิ่น พ.
.2541
ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าโฆ ณา ะ ผย พร
พ่อจาย ป็น าจ้าง มาโฆ ณา ะ ผย พร า าร ององ าร
บริ าร นตาบ ประชา ัมพันธ จัดทา ผนพับ ผน
ปาย ิทย โทรทั น ิ่งตีพิมพตาง ๆ ฯ ฯ
าจ้าง มาบริ าร
พ่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารตาง ๆ
าพน มอ ัน า
บียประ ันรถยนต าบริ ารถาย อ าร ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ที่ มท.0808.2/
7120 ง ันที่ 9 ธัน า ม 2559 ร่อง ั ณฑ าร บิ จาย า
จ้าง มาบริ ารอง รป รอง นท้องถิ่น
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าธรรม นียม ะ า งทะ บียนตางๆ

จาน น

100,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

จาน น

76,540 บาท

พ่อจาย ป็น าธรรม นียม า า งทะ บียนใน าร งพนั งาน
นตาบ
จ้าง ณะผ้บริ าร อบต. มาชิ ภาอง าร
บริ าร นตาบ
้าฝึ อบรม ัมมนา ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าใช้จายใน
าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ. .2559
าบอ รับ าร าร
พ่อจาย ป็น าบอ รับ อ าร ิ่งพิมพตาง ๆ
ารัง ัดที่ดิน
พ่อจาย ป็น า อบ ตรัง ัดที่ดิน าธรรม นียมตาง ๆ
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รายจาย ี่ย ับ ารรับรอง ะพิธี าร

จาน น

80,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

(1) ารับรอง ตังไ ้ 20,000 บาท พ่อจาย ป็น าจัด ียง
รับรอง ององ ารบริ าร นตาบ ในโอ า ตาง ๆ ชน จัด
รับรอง นราช ารอ่น ๆ ารนิ ท งาน รอผ้มา ึ าด
งาน
ฯ ฯ (ตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0313.4
/ 105 ง ันที่ 15 ม รา ม 2542)
(2) ารับรอง ตังไ ้ 30,000 บาท พ่อ จาย ป็น า ียง
รับรอง าอา าร ร่องด่มตาง ๆ ร่องใช้ใน าร ียงรับรอง
ะ าบริ าร อ่น ๆ ซึ่งจา ป็นต้องจายใน ารประชม ทังนีใ ้ร ม
ถึงผ้ ้าร ม ารประชมอ่น ๆ ะ จ้า น้าที่ที่ ี่ย ้อง ้า ร ม
ประชม ฯ ใน ารประชม ภาท้องถิ่น รอ ณะ รรม าร รอ ณะ
อน รรม ารฝ่ายตาง ๆ ที่ได้รับ าร ตงตังตามระ บียบ รอ
นัง อ ั่ง าร ระทร งม าดไทย รอ ารประชมระ าง
อง ารบริ าร นตาบ ับอง รป รอง นท้องถิ่นอ่น ๆ
รออง รป รอง นท้องถิ่น ับรัฐ ิ า ิจ รอ อ ชน ทัง
นี ใ ้ านึงถึง ามประ ยัด ะใ ้มี าม มาะ มตาม นัง อ
ั่ง าร ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.4/ 2381 ง ันที่ 28
ร ฎา ม พ. . 2548
(3) าใช้จายในงานพิธีทาง า นา ประ พณี ะรัฐพิธี ตัง
ไ ้ 30,000 บาท พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ัน า ัญทาง า นา
งานรัฐพิธี ชน มาฆบชา ัน ิ า บชา ผ้าไตรจี ร ผ้าอาบนา
ฝน งาน ฉ ิมพระชนมพรร า งาน ันปิยะม าราช งาน
ประ พณีท้องถิ่น ฯ ฯ
รายจาย ี่ย น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้า ั ณะรายจาย ม ด
อ่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
พ่อจาย ป็น า บีย ียง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั อง
พนั งาน นตาบ ผ้บริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร น
ตาบ ะพนั งานจ้าง ที่มี า ั่งอนญาตใ ้ ดินทางไปราช าร
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ3) พ. .2559
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าใช้จายใน าร อ ตัง มาชิ ภาอง ารบริ าร นตาบ
นาย อง ารบริ าร นตาบ

ะ

จาน น

400,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

80,000 บาท

พ่อจาย ป็น าใช้จายใน าร อ ตัง มาชิ ภาอง ารบริ าร
นตาบ ะนาย อง ารบริ าร นตาบ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/
3675 ง ันที่ 6 ร ฎา ม 2561 ร่อง ารซั ซ้อม น ทาง
ปฏิบัติ ารตังงบประมาณ พ่อ ป็น าใช้จายใน ารดา นิน าร อ
ตังท้องถิ่น
โ รง ารปรับปรงภมิทั น
พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารปรับปรงภมิทั นบริ ณ านั
งาน ้องทางาน าน มปปิง น าธารณะ ะบริ ณพนที่
าธารณะ ชน า ั ดอป รณต ตง ีทาภายนอ -ภาย
ใน จัดซอพันธไม้ ต้นไม้ ไม้ดอ ไม้ประดับ ะ ระถาง ะ
ั ดอ่นๆที่ ี่ย ้อง ับโ รง าร
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่ มท 0808.2/
1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
โ รง ารรับ ด็จ
พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารรับ- ง ด็จ พระบรม ง าน
ง ชน าปายประชา ัมพันธ าจ้าง มารถยนต าจ้าง มา
จัด ตรียมอา าร อา าร าง านาด่ม นา ็ง ะ า ั ดอ่นที่
ี่ย ้อง ับโ รง าร
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.
.2559
าบารงรั า ะซอม ซม
พ่อจาย ป็น าซอม ซม รภัณฑ ะ ิ่ง อ ร้าง ององ าร
บริ าร นตาบ
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ค่าวัสดุ
ั ด านั งาน

รวม

200,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

พ่อจาย ป็น า ั ด านั งานที่ใช้ใน ารปฏิบัติงาน ององ าร
บริ าร นตาบ ชน ระดา ฟม ร่อง ียน บบพิมพ
ะ ั ด ร่องใช้ านั งานอ่น ๆ ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
ั ดงานบ้านงาน รั
พ่อจาย ป็น าซอ ปรง ไม้ าด ง ผ้าป
โต๊ะ ถ้ ย ชาม ้ จานรอง ระจ งา นาจดที่ซอจา
อ ชน ้อนดับ ิ่น ปรับอา า า รับ านั งานอง าร
บริ าร นตาบ ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
ั ด ชอ พ ิง ะ อ ่น
พ่อจาย ป็น านามัน บนซิน นามันดี ซ นามัน
ร่อง จาระบี รถยนต น าง ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1555
ง ันที่ 22 มีนา ม 2560 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็น
ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ ะ นัง อ ระทร งม าดไทยที่ มท 0808.2/ 3523
ง ันที่ 20 มิถนายน 2559 ร่อง ั ณฑ ะอัตรา าใช้
จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน ั ณะ
าใช้ อย ั ด ะ า าธารณปโภ
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ั ด อมพิ ตอร

จาน น

50,000 บาท

รวม

481,000 บาท

จาน น

330,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

42,000 บาท

พ่อจาย ป็น าจัดซอ ั ด อมพิ ตอร ได้
ผนบันทึ
้อม ฮนดดิ ไดร ทปบันทึ ้อม ั พิมพ รอ ถบพิมพ
า รับ ร่องพิมพ บบ ซอร ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟา
พ่อจาย ป็น าไฟฟาใน านั งาน าไฟฟา าธารณะตาบ อาจ
ามารถ าไฟฟา าน มปปิง ะที่ น ยงานอ่นมอบ มายใ ้
อง ารบริ าร นตาบ อาจ ามารถ รอตาม นัง อ ั่ง าร
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ 1555 ง ันที่ 22 มีนา ม 2560 ร่อง ั ณฑ ะอัตรา า
ใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ั ณะ าใช้ อย ั ด ะ า าธารณปโภ
านาประปา านาบาดา
พ่อจาย ป็น านาประปา านั งาน
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ 1555
ง ันที่ 22 มีนา ม 2560 ร่อง ั ณฑ ะอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน ั ณะ า
ใช้ อย ั ด ะ า าธารณปโภ
าบริ ารโทร ัพท
พ่อจาย ป็น าโทร ัพทภายในประ ท าโทร ัพทพนฐาน า
โทร ัพท ่อนที่ ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.4
/ 1551 ง ันที่ 26 พฤ ภา ม 2553 ร่อง ารติดตัง ะ าร
บิ าใช้บริ าร ร่องมอ ่อ าร ององ รป รอง นท้องถิ่น
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าบริ ารไปร ณีย

จาน น

5,000 บาท

จาน น

84,000 บาท

รวม

198,600 บาท

รวม

198,600 บาท

จาน น

18,000 บาท

พ่อจาย ป็น าไปร ณีย ะธนาณัติ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ 1555 ง ันที่ 22 มีนา ม 2560 ร่อง ั ณฑ ะอัตรา า
ใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ั ณะ าใช้ อย ั ด ะ า าธารณปโภ
าบริ าร ่อ าร ะโทร มนา ม
พ่อจาย ป็น าใช้จาย ี่ย ับ ารใช้บริ ารระบบอิน ทอร
น็ต า ชาพนที่ ร มถึงอิน ทอร น็ต ารด ะ า ่อ าร
อ่นๆ ชน า บิ ที ี า ชาชอง ัญญาณดา ทียม ป็น
ต้น ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ 1555 ง ันที่ 22 มีนา ม 2560 ร่อง ั ณฑ ะอัตรา า
ใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ั ณะ าใช้ อย ั ด ะ า าธารณปโภ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
้าอีบน ม า

็

พ่อจัดซอ ้าอีบน ม า ็ จาน น 30 ตั รา าท้องต าด
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ รา าท้องต าด
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าจัดซอ ้าอีพ า ติ

จาน น

20,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

พ่อจัดซอ ้าอีบน มมีพนั พิง ง บบมี ้อ รา าท้องต าด
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ รา าท้องต าด
จัดซอ ร่องปรับอา า
จาน น

70,000 บาท

พ่อจัดซอ ้าอีพ า ติ จาน น 100 ตั รา าท้องต าด
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ รา าท้องต าด
จัดซอ ้าอีบน มมีพนั พิง ง บบมี ้อ

พ่อจาย ป็น าจัดซอ ร่องปรับอา า บบ ย น ดังนี
1. บบติดผนัง
- นาด 18,000 บีทีย 2 ร่อง
จาน น 42,000 บาท
ณ ั ณะ ฉพาะ
1) นาดที่ า นด ป็น นาดไมต่า า 18,000 บีทีย บบ ย
น
2) รา าที่ า นด ป็น รา าที่ร ม าติดตัง
3) ร่องปรับอา า ที่มี าม ามารถใน ารทา าม ย็น นาด
ไม ิน 40,000 บีทีย ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐานผ ิตภัณฑ
อต า รรม ะฉ า ประ ยัดไฟฟา บอร 5
4) ต้อง ป็น ร่องปรับอา า ที่ประ อบ า ร็จรปทังชด ทัง
น ย ง าม ย็น ะ น ยระบาย ามร้อนจา โรงงาน ดีย ัน
5) มี าม น ง า ารทางาน อง อม พร ซอร
6) ารจัดซอ ร่องปรับอา า นาดอ่นๆ (นอ จา ้อ 3) นอ
นอจา ารพิจารณา ด้านรา า ้ พ่อ ป็น ารประ ยัด
พ ังงาน รพิจารณาจัดซอ
ร่องปรับอา า ที่มี าประ ิทธิภาพพ ังงานตามฤด า (SEER)
ง า
7) ารติดตัง ร่องปรับอา า
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(1) บบ ย น ประ อบด้ ยอป รณดังนี ิตช1 ตั ทอทอง
ดงไป ับ ้มฉน นยา 4 มตร ายไฟยา ไม ิน 15 มตร
ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ านั งบ
ประมาณ ธัน า ม 2562
2. บบติดผนัง
- นาด 24,000 บีทีย 1 ร่อง
จาน น 28,000 บาท
ณ ั ณะ ฉพาะ
1) นาดที่ า นด ป็น นาดไมต่า า 24,000 บีทีย บบ ย
น
2) รา าที่ า นด ป็น รา าที่ร ม าติดตัง
3) ร่องปรับอา า ที่มี าม ามารถใน ารทา าม ย็น นาด
ไม ิน 40,000 บีทีย ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐานผ ิตภัณฑ
อต า รรม ะฉ า ประ ยัดไฟฟา บอร 5
4) ต้อง ป็น ร่องปรับอา า ที่ประ อบ า ร็จรปทังชด ทัง
น ย ง าม ย็น ะ น ยระบาย ามร้อนจา โรงงาน ดีย ัน
5) มี าม น ง า ารทางาน อง อม พร ซอร
6) ารจัดซอ ร่องปรับอา า นาดอ่นๆ (นอ จา ้อ 3) นอ
นอจา ารพิจารณาด้านรา า ้ พ่อ ป็น ารประ ยัด
พ ังงาน รพิจารณาจัดซอ
ร่องปรับอา า ที่มี าประ ิทธิภาพพ ังงานตามฤด า (SEER)
ง า
7) ารติดตัง ร่องปรับอา า
(1) บบ ย น ประ อบด้ ยอป รณดังนี ิตช1 ตั ทอทอง
ดงไป ับ ้มฉน นยา 4 มตร ายไฟยา ไม ิน 15 มตร
ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ านั งบ
ประมาณ ธัน า ม 2562
จัดซอโต๊ะทางาน

จาน น

10,000 บาท
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พ่อจัดซอโต๊ะทางาน 1 ชด รา าท้องต าด
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ รา าท้องต าด
รภัณฑ อมพิ ตอร
าจัดซอ ร่องพิมพชนิด ซอร/ชนิด LED า ดา
พ่อจัดซอ ร่องพิมพ ซอร รอ LED า ดา (18 น้า/นาที)
ณ ั ณะพนฐาน
- มี าม ะ อียดใน ารพิมพไมน้อย า 600x600 dpi
- มี าม ร็ ใน ารพิมพ า รับ ระดา A4 ไมน้อย า 18 น้า
ตอนาที (ppm)
- มี น ย ามจา (Memory) นาดไมน้อย า 8 MB
- มีชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี า จาน นไม
น้อย า 1 ชอง
- มีถาดใ ระดา ได้ไมน้อย า 150 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ะ Custom
ณฑรา า าง ะ ณ ั ณะพนฐาน ารจัด าอป รณ ะ
ระบบ อมพิ ตอร ฉบับ ดอนพฤ ภา ม 2563

จาน น

2,600 บาท
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จัดซอ ร่อง อมพิ ตอร All In One า รับงาน านั งาน

จาน น

51,000 บาท

จาน น

22,000 บาท

พ่อจัดซอ ร่อง อมพิ ตอร All In One า รับงาน านั
งาน 3 ร่อง
ณ ั ณะพนฐาน
- มี น ยประม ผ าง (CPU) ไมน้อย า 2 น
ั (2 core) โดย มี าม ร็ ัญญาณนาฬิ าพนฐานไมน้อย
า 2.2 GHz จาน น 1 น ย
- น ยประม ผ าง (CPU) มี น ย ามจา
บบ Cache Memory ร มในระดับ (Level) ดีย ัน นาดไม
น้อย า 4 MB
- มี น ย ามจา ั (RAM) ชนิด DDR4 รอดี า มี นาดไม
น้อย า 4 GB
ณฑรา า าง ะ ณ ั ณะพนฐาน ารจัด าอป รณ ะ
ระบบ อมพิ ตอร ฉบับ ดอนพฤ ภา ม 2563
จัดซอ ร่อง อมพิ ตอรโน้ตบ๊ า รับงานประม ผ
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พ่อจัดซอ ร่อง อมพิ ตอรโน้ตบ๊ า รับงานประม ผ
ณ ั ณะพนฐาน
- มี น ยประม ผ าง (CPU) ไมน้อย า 4 น
ั (4 core) จาน น 1 น ย โดยมี ณ ั ณะอยางใดอยาง
นึ่ง รอดี า ดังนี
1) ใน รณีที่มี น ย ามจา บบ Cache Memory ร มใน
ระดับ (Level) ดีย ัน นาดไมน้อย า 4 MB ต้องมี าม ร็
ัญญาณนาฬิ าพนฐานไมน้อย า 2.3 GHz ะมี น ย
ประม ผ ด้าน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
า 10 น รอ
2) ใน รณีที่มี น ย ามจา บบ Cache Memory ร มใน
ระดับ (Level) ดีย ัน นาดไมน้อย า 6 MB ต้องมี าม ร็
ัญญาณนาฬิ าพนฐานไมน้อย า 1.8 GHz ะมี ท โนโ ยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ าม ามารถใน าร
ประม ผ ง
- มี น ย ามจา ั (RAM) ชนิด DDR4 รอดี า นาดไม
น้อย า 8 GB
- มี น ยจัด ็บ ้อม ชนิด SATA รอดี า นาด ามจไม
น้อย า 1 TB รอ ชนิด Solid State Drive นาด ามจไม
น้อย า 250 GB จาน น 1 น ย
- มีจอภาพที่รองรับ าม ะ อียดไมน้อย า 1,366 x 768 Pixel
ะมี นาดไมน้อย า 12 นิ
- มีชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี า ไมน้อย
า 3 ชอง
- มีชอง ช่อมตอ บบ HDMI รอ VGA จาน นไมน้อย า 1ชอง
- มีชอง ช่อมตอระบบ รอ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รอดี า จาน นไมน้อย า 1
ชอง
- ามารถใช้งานได้ไมน้อย า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ะ Bluetooth
ณฑรา า าง ะ ณ ั ณะพนฐาน ารจัด าอป รณ ะ
ระบบ อมพิ ตอร ฉบับ ดอนพฤ ภา ม 2563
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งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

รวม

4,067,080 บาท

รวม

2,107,380 บาท

รวม

2,107,380 บาท

จาน น

1,441,920 บาท

พ่อจาย ป็น งิน ดอน งินปรับ พิ่ม า รองชีพชั่ รา ะ งิน
พิ่มตาง ๆ พนั งาน นตาบ
(1) ผ้อาน ย าร อง ังอง ารบริ าร นตาบ จาน น 12
ดอน อัตรา 1 อัตรา
(2) นั ิชา าร ัง จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(3) นั ิชา ารพั ด จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(4) จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต.ที่มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน า ม 2558 ร่องซั ซ้อม น
ทาง าร าน ณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ
อง
อง รป รอง นท้องถิ่น
งินประจาตา นง
จาน น

42,000 บาท

งินอด นนอง รป รอง นท้องถิ่น
อด นนอง ารบริ าร นตาบ ร
พ่ออด นนอง ารบริ าร นตาบ ร ตามโ รง าร นย
ปฏิบัติ ารร มช ย อประชาชนระดับอา ภอ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
ององ รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนั งาน

พ่อจาย ป็น งินประจาตา นงผ้อาน ย าร อง ังอง าร
บริ าร นตาบ จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต.ที่มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน า ม 2558 ร่องซั ซ้อม น
ทาง าร าน ณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ
อง
อง รป รอง นท้องถิ่น
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง
พ่อจาย ป็น าจ้าง / า รองชีพ พนั งานจ้าง
(1) ผ้ช ย จ้าพนั งาน าร งิน ะบัญชี จาน น 12 ดอน 1
อัตรา
(2) ผ้ช ย จ้า น้าที่พั ด จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(3) ผ้ช ย จ้า น้าที่จัด ็บรายได้ จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(4) ผ้ช ย จ้า น้าที่ธร าร จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต.ที่มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน า ม 2558 ร่องซั ซ้อม น
ทาง าร าน ณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ
อง
อง รป รอง นท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง น
ท้องถิ่น

จาน น

623,460 บาท

รวม

850,000 บาท

รวม

430,000 บาท

จาน น

170,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอ่น า รับพนั งาน น
ตาบ พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ( งินราง ั ประจาปี)
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต.ที่มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน า ม 2558 ร่องซั ซ้อม น
ทาง าร าน ณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ
อง
อง รป รอง นท้องถิ่น
ระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าร า นด งินประโยชนตอบ
ทนอ่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินประจาปี พนั งาน
นท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอ่น ององ รป รอง นท้องถิ่น
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ

าราช าร

พ่อจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร อง
พนั งาน นตาบ รอผ้ที่มี า ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ า
ราช าร ป็นต้น
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าร บิ จาย
งิน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร ององ ร
ป รอง นท้องถิ่นพ. .2559
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า ชาบ้าน

จาน น

170,000 บาท

จาน น

60,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

จาน น

70,000 บาท

พ่อจาย ป็น า ชาบ้าน องพนั งาน นตาบ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย า ชาบ้าน
อง ้าราช าร นท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ันที่ 6 มีนา ม 2562
งินช ย

อ าร ึ าบตร

พ่อจาย ป็น งินช ย อ าร ึ าบตร องพนั งาน นตาบ
อาจ ามารถ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งิน
ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ า องบตรพนั งาน นท้องถิ่น พ.
.2541
ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าโฆ ณา ะ ผย พร
พ่อจาย ป็น าโฆ ณา ะ ผย พร า าร ององ ารบริ าร
นตาบ ประชา ัมพันธ จัดทา ผนพับ ผน
ปาย ิทย โทรทั น ิ่งตีพิมพตาง ๆ ฯ ฯ
าจ้าง มาบริ าร
พ่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารตาง ๆ
าบริ ารถาย
อ าร ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ที่ มท.0808.2/
7120 ง ันที่ 9 ธัน า ม 2559 ร่อง ั ณฑ าร บิ จาย า
จ้าง มาบริ ารอง รป รอง นท้องถิ่น
าธรรม นียม ะ า งทะ บียนตางๆ
พ่อจาย ป็น าธรรม นียม า า งทะ บียนใน าร งพนั งาน
นตาบ ้าฝึ อบรม ัมมนา ป็นต้น
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที3่ ) พ. .2559
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รายจาย ี่ย น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้า ั ณะรายจาย ม ด
อ่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

จาน น

50,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

พ่อจาย ป็น า บีย ียง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั อง
พนั งาน นตาบ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที3่ ) พ. .2559
จัดทาพร้อมพัฒนาระบบ ผนที่ภา ี ะทะ บียนทรัพย ิน
พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทาพร้อมพัฒนาระบบ ผนที่ภา ี
ะทะ บียนทรัพย ิน
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย ผนที่ภา ี
ะทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง นท้องถิ่น พ. .2550
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 98
าดับ 6
าบารงรั า ะซอม ซม
พ่อจาย ป็น าซอม ซม ั ด รภัณฑ ององ ารบริ าร น
ตาบ
ค่าวัสดุ
ั ด านั งาน
พ่อจาย ป็น า ั ด านั งานที่ใช้ใน ารปฏิบัติงาน ององ าร
บริ าร นตาบ ชน ระดา ฟม ร่อง ียน บบพิมพ
ะ ั ด ร่องใช้ านั งานอ่น ๆ ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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ั ด อมพิ ตอร

จาน น

40,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

30,000 บาท

าบริ ารไปร ณีย

จาน น

30,000 บาท

รวม

1,109,700 บาท

รวม

1,109,700 บาท

จาน น

125,400 บาท

พ่อจาย ป็น าจัดซอ ผนดิ ทปบันทึ ้อม ั พิมพ รอ
ถบพิมพ า รับ ร่องพิมพ บบ ซอร ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ

พ่อจาย ป็น าไปร ณีย ะธนาณัติ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ 1555
ง ันที่ 22 มีนา ม 2560 ร่อง ั ณฑ ะอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน ั ณะ า
ใช้ อย ั ด ะ า าธารณปโภ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
จัดซอ ร่องปรับอา า
พ่อจัดซอ ร่องปรับอา า บบ ย น (รา าร ม าติด
ตัง) ดังนี
1) บบตังพน รอ บบ น
- นาด 13,000 บีทีย 1 ร่อง จาน น 23,000 บาท
ณ ั ณะ ฉพาะ
1) นาดที่ า นด ป็น นาดไมต่า า 13,000 บีทีย บบ ย
น
2) รา าที่ า นด ป็น รา าที่ร ม าติดตัง
3) ร่องปรับอา า ที่มี าม ามารถใน ารทา าม ย็น นาด
ไม ิน 40,000 บีทีย ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐานผ ิตภัณฑ
อต า รรม ะฉ า ประ ยัดไฟฟา บอร 5
4) ต้อง ป็น ร่องปรับอา า ที่ประ อบ า ร็จรปทังชด ทัง
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น ย ง าม ย็น ะ น ยระบาย ามร้อนจา โรงงาน ดีย ัน
5) มี าม น ง า ารทางาน อง อม พร ซอร
6) ารจัดซอ ร่องปรับอา า นาดอ่นๆ (นอ จา ้อ 3) นอ
นอจา ารพิจารณาด้านรา า ้ พ่อ ป็น ารประ ยัด
พ ังงาน รพิจารณาจัดซอ ร่องปรับอา า ที่มี าประ ิทธิภาพ
พ ังงานตามฤด า (SEER) ง า
7) ารติดตัง ร่องปรับอา า
(1) บบ ย น ประ อบด้ ยอป รณดังนี ิตช1 ตั ทอทอง
ดงไป ับ ้มฉน นยา 4 มตร ายไฟยา ไม ิน 15 มตร
ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ านั งบ
ประมาณ ธัน า ม 2562
2) บบตังพน รอ บบ น
- นาด 40,000 บีทีย 2 ร่อง จาน น 102,400
บาท
ณ ั ณะ ฉพาะ
1) นาดที่ า นด ป็น นาดไมต่า า 40,000 บีทีย บบ ย
น
2) รา าที่ า นด ป็น รา าที่ร ม าติดตัง
3) ร่องปรับอา า ที่มี าม ามารถใน ารทา าม ย็น นาด
ไม ิน 40,000 บีทีย ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐานผ ิตภัณฑ
อต า รรม ะฉ า ประ ยัดไฟฟา บอร 5
4) ต้อง ป็น ร่องปรับอา า ที่ประ อบ า ร็จรปทังชด ทัง น ย
ง าม ย็น ะ น ยระบาย ามร้อนจา โรงงาน ดีย ัน
5) มี าม น ง า ารทางาน อง อม พร ซอร
6) ารจัดซอ ร่องปรับอา า นาดอ่นๆ (นอ จา ้อ 3) นอ
นอจา ารพิจารณาด้านรา า ้ พ่อ ป็น ารประ ยัด
พ ังงาน รพิจารณาจัดซอ ร่องปรับอา า ที่มี าประ ิทธิภาพ
พ ังงานตามฤด า (SEER) ง า
7) ารติดตัง ร่องปรับอา า
(1) บบ ย น ประ อบด้ ยอป รณดังนี ิตช1 ตั ทอทอง
ดงไป ับ ้มฉน นยา 4 มตร ายไฟยา ไม ิน 15 มตร
ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ านั งบ
ประมาณ ธัน า ม 2562
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จัดซอต้ อ าร

็ บาน ่อนทึบ

จาน น

42,000 บาท

จาน น

854,000 บาท

พ่อจัดซอต้ ็ บาน ่อนทึบ จาน น 7 ต้
- มีบาน ่อน 2 บาน
- งไมต่า า 170 ซนติ มตร
รา าท้องต าด
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ รา าทท้องต าด
รภัณฑยานพา นะ ะ น ง
จัดซอรถ น าง
พ่อจัดซอรถบรรท (ดี ซ ) นาด 1 ตัน ปริมาตร ระบอ
บไมต่า า 2,400 ซีซี รอ า ัง ร่องยนต ง ดไมต่า
า 110 ิโ ัตต ับ ่อน 2 ้อ
- บบดับ บิ ็บ
ณ ั ณะ ฉพาะ ัง ป
(1) ป็น ระบะ า ร็จรป
(2) ้องโดย าร ป็น บบดับ บิ ็บ 4 ประต
(3) ป็นรา าร ม ร่องปรับอา า
(4) รา าร มภา ี รรพ ามิต
ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ านั งบ
ประมาณ ธัน า ม 2562
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รภัณฑ อมพิ ตอร
าจัดซอ ร่อง ารองไฟ

จาน น

34,800 บาท

จาน น

46,000 บาท

พ่อจัดซอ ร่อง ารองไฟฟา นาด 1 kVA
6 ร่อง
ณ ั ณะพนฐาน
- มี า ังไฟฟาด้านนอ ไมน้อย า 1 kVA (600 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไมน้อย า 15 นาที
ณฑรา า าง ะ ณ ั ณะพนฐาน ารจัด าอป รณ ะ
ระบบ อมพิ ตอร ฉบับ ดอนพฤ ภา ม 2563
จัดซอ ร่อง อมพิ ตอร All In One
พ่อจัดซอ ร่อง อมพิ ตอร All In One า รับงานประม
ผ 2 ร่อง
ณ ั ณะพนฐาน
- มี น ยประม ผ าง (CPU) ไมน้อย า 4 น
ั (4 core) โดยมี าม ร็ ัญญาณนาฬิ าพนฐานไมน้อย
า 1.6 GHz ะมี ท โนโ ยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
ต้องใช้ าม ามารถใน ารประม ผ ง จาน น 1 น ย
- น ยประม ผ าง (CPU) มี น ย ามจา
บบ Cache Memory ร มในระดับ (Level) ดีย ัน นาดไม
น้อย า 6 MB
- มี น ยประม ผ พ่อ ดงภาพ โดยมี ณ ั ณะอยางใด
อยาง นึ่ง รอดี า ดังนี
1) มี น ยประม ผ พ่อ ดงภาพติดตังอยบน ผง งจร ั
ที่มี าม ามารถใน ารใช้ น ย ามจา ย จา น ย าม
จา ั นาดไมน้อย า 2 GB
2) มี น ยประม ผ พ่อ ดงภาพที่มี าม ามารถใน าร
ใช้ น ย ามจา ั ใน าร ดงภาพ นาดไมน้อย า 2 GB
- มี น ย ามจา ั (RAM) ชนิด DDR4 รอดี า มี นาดไม
น้อย า 4 GB
- มี น ยจัด ็บ ้อม ชนิด SATA รอดี า นาด ามจไม
น้อย า 1 TB รอ ชนิด Solid State Drive นาด ามจไม
น้อย า 250 GB จาน น 1 น ย
- มี DVD-RW รอดี า บบติดตังภายใน (Internal) รอภาย
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นอ (External) จาน น 1 น ย
- มีชอง ช่อมตอระบบ รอ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รอดี า จาน นไมน้อย า 1
ชอง
- มีชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี า ไมน้อย
า 3 ชอง
- มี ปนพิมพ ะ มา
- มีจอ ดงภาพในตั ะมี นาดไมน้อย า 21 นิ าม
ะ อียด บบ FHD (1920x1080)
- ามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ะ Bluetooth
ณฑรา า าง ะ ณ ั ณะพนฐาน ารจัด าอป รณ ะ
ระบบ อมพิ ตอร ฉบับ ดอนพฤ ภา ม 2563

จัดซอ ร่องพิมพ Multifuction

จาน น

7,500 บาท
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พ่อจัดซอ ร่องพิมพMultifunction บบฉีด มึ พร้อมติดตังถัง
มึ พิมพ (Ink Tank Printer)
ณ ั ณะพนฐาน
- ป็นอป รณที่มี าม ามารถ
ป็น Printer, Copier , Scanner ะ Fax ภายใน ร่อง ดีย ัน
- ป็น ร่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตังถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผ้ผ ิต
- มี าม ะ อียดใน ารพิมพไมน้อย า 1,200x1,200 dpi
- มี าม ร็ ใน ารพิมพ า ดา า รับ ระดา A4 ไมน้อย
า 27 น้าตอนาที (ppm) รอ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มี าม ร็ ใน ารพิมพ ี า รับ ระดา A4 ไมน้อย า 15
น้าตอนาที (ppm) รอ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- ามารถ น อ าร นาด A4 ( า ดา- ี) ได้
- มี าม ะ อียดใน าร น ง ดไมน้อย า 1,200x600
รอ 600x1,200 dpi
- มีถาดปอน อ ารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อ ารได้ทัง ี ะ า ดา
- ามารถทา า นาได้ ง ดไมน้อย า 99 า นา
- ามารถยอ ะ ยายได้ 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
- มีชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี า จาน น
ไมน้อย า 1 ชอง
- มีชอง ช่อมตอระบบ รอ าย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รอดี า จาน นไมน้อย า 1
ชอง รอ ามารถใช้งานผาน รอ ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดา ได้ไมน้อย า 100 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ะ Custom
ณฑรา า าง ะ ณ ั ณะพนฐาน ารจัด าอป รณ ะ
ระบบ อมพิ ตอร ฉบับ ดอนพฤ ภา ม 2563
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง น
ท้องถิ่น

รวม

171,000 บาท

รวม

148,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

รวม

68,000 บาท

จาน น

60,000 บาท

จาน น

8,000 บาท

พ่อจาย ป็น าตอบ ทน อปพร.
โดยถอปฏิบัติตาม ระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าร บิ า
ใช้จายใ ้ อา า มั รปอง ันภัยฝ่ายพ รอน ององ ร
ป รอง นท้องถิ่น พ. .2560
ค่าใช้สอย
าบารงรั า ะซอม ซม
พ่อจาย ป็น าซอม ซม รภัณฑ ะ ิ่ง อ ร้าง ององ าร
บริ าร นตาบ อาจ ามารถ
ค่าวัสดุ
ั ด ชอ พ ิง ะ อ ่น
พ่อจาย ป็น า นามันดี ซ นามัน บนซิน นามัน
ร่อง จาระบี ฯ ฯ า รับรถ ช้ ีพ ้ภัย รถบรรท
นา ร่อง บนา
ั ดอ่น
พ่อจาย ป็น า ติมนายาถังดับ พ ิง
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

23,000 บาท

รวม

23,000 บาท

จาน น

23,000 บาท

รวม

3,319,550 บาท

รวม

2,059,800 บาท

รวม

2,059,800 บาท

จาน น

1,479,600 บาท

รภัณฑอ่น
าจัดซอ ่อยโซยนต
พ่อจัดซอ ่อยโซยนต
- ร่องยนต บตซิ 2 จัง ะ
- นาด 2 รงม้า
- ใช้โซไมน้อย า 18 นิ พร้อม ผนบัง ับโซ
- ป็นรา าร มใบอนญาต ะอป รณมาตรฐาน รา าท้อง
ต าด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนั งาน
พ่อจาย ป็น งิน ดอนร ม งินปรับ พิ่ม ะ งิน พิ่มตาง ๆ
(1) ผ้อาน ย าร อง าร ึ า า นา ะ ัฒนธรรม 12
ดอน จาน น 1 อัตรา
(2) นั ิชา าร ึ า จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(3) นั ันทนา าร จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(4) รผ้ด ด็ จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต.ที่มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน า ม 2558 ร่องซั ซ้อม น
ทาง าร าน ณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ
อง
อง รป รอง นท้องถิ่น
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งินประจาตา นง

จาน น

42,000 บาท

จาน น

538,200 บาท

รวม

1,259,750 บาท

รวม

287,750 บาท

จาน น

166,150 บาท

พ่อจาย ป็น งินประจาตา นงผ้อาน ย าร อง าร
ึ าฯ อง ารบริ าร นตาบ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต.ที่มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน า ม 2558 ร่องซั ซ้อม น
ทาง าร าน ณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ
อง
อง รป รอง นท้องถิ่น
าตอบ ทนพนั งานจ้าง
พ่อจาย ป็น าตอบ ทน / า รองชีพผ้ช ย รผ้ด
ด็
จาน น 12 ดอน 3 อัตรา
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต.ที่มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน า ม 2558 ร่องซั ซ้อม น
ทาง าร าน ณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ
อง
อง รป รอง นท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง น
ท้องถิ่น
พ่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอ่น า รับพนั งาน น
ตาบ พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ( งินราง ั ประจาปี)
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต.ที่มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน า ม 2558 ร่องซั ซ้อม น
ทาง าร าน ณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ
อง
อง รป รอง นท้องถิ่น
ระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าร า นด งินประโยชนตอบ
ทนอ่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินประจาปี พนั งาน
นท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอ่น ององ รป รอง นท้องถิ่น
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ

าราช าร

จาน น

10,000 บาท

จาน น

111,600 บาท

รวม

752,000 บาท

จาน น

648,000 บาท

จาน น

40,000 บาท

พ่อจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร อง
พนั งาน นตาบ รอผ้ที่มี า ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ า
ราช าร ป็นต้น
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าร บิ จาย
งิน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร ององ ร
ป รอง นท้องถิ่นพ. .2559
า ชาบ้าน
พ่อจาย ป็น า ชาบ้าน องพนั งาน นตาบ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย า ชาบ้าน
อง ้าราช าร นท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ันที่ 6 มีนา ม 2562
ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
พ่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารตาง ๆ าจ้าง มาผ้ช ย จ้า
น้าที่ ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ที่ มท.0808.2/
7120 ง ันที่ 9 ธัน า ม 2559 ร่อง ั ณฑ าร บิ จาย า
จ้าง มาบริ ารอง รป รอง นท้องถิ่น

าธรรม นียม ะ า งทะ บียนตางๆ
พ่อจาย ป็น าธรรม นียม า า งทะ บียนใน าร งพนั งาน
นตาบ ้าฝึ อบรม ัมมนา ป็นต้น
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที3่ ) พ. .2559
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รายจาย ี่ย น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้า ั ณะรายจาย ม ด
อ่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

จาน น

40,000 บาท

จาน น

4,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

พ่อจาย ป็น า บีย ียง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั อง
พนั งาน นตาบ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที3่ ) พ. .2559

โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถาน ึ า
พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารพัฒนา รผ้ด ด็ อง นยพัฒนา
ด็ ็ อง ารบริ าร นตาบ อาจ ามารถ

าบารงรั า ะซอม ซม
พ่อจาย ป็น าซอม ซม ั ด รภัณฑ ององ ารบริ าร น
ตาบ

ค่าวัสดุ
ั ด านั งาน
พ่อจาย ป็น า ั ด านั งานที่ใช้ใน ารปฏิบัติงาน ององ าร
บริ าร นตาบ ชน ระดา ฟม ร่อง ียน บบพิมพ
ะ ั ด ร่องใช้ านั งานอ่น ๆ ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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ั ดโฆ ณา ะ ผย พร

จาน น

20,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

รวม

140,000 บาท

จาน น

80,000 บาท

พ่อจัดซอ ั ดโฆ ณา ะ ผย พร ชน ระดา ียน
โป ตอร พ ัน ะ ี ฟิ ม ฟิ ม ไ ด ถบบันทึ ียง รอ
ภาพ (ภาพยนต ีดีโอ ทป ผนซีดี) ที่บันทึ ้ ะยังไม
บันทึ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ

ั ด อมพิ ตอร
พ่อจาย ป็น าจัดซอ ผนดิ ทปบันทึ ้อม ั พิมพ รอ
ถบพิมพ า รับ ร่องพิมพ บบ ซอร ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟา
พ่อจาย ป็น าไฟฟาใน นยพัฒนา ด็ ็ อง ารบริ าร น
ตาบ อาจ ามารถ นยไท
าน ีฬา
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ 1555
ง ันที่ 22 มีนา ม 2560 ร่อง ั ณฑ ะอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน ั ณะ า
ใช้ อย ั ด ะ า าธารณปโภ
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านาประปา านาบาดา

จาน น

30,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

รวม

2,360,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,452,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

831,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

พ่อจาย ป็น านาประปาใน นยพัฒนา ด็ ็ อง ารบริ าร
นตาบ อาจ ามารถ นยไท
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ 1555
ง ันที่ 22 มีนา ม 2560 ร่อง ั ณฑ ะอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน ั ณะ า
ใช้ อย ั ด ะ า าธารณปโภ
าบริ าร ่อ าร ะโทร มนา ม
พ่อจาย ป็น าใช้จาย ี่ย ับ ารใช้บริ ารระบบอิน ทอร
น็ต า ชาพนที่ ร มถึงอิน ทอร น็ต ารด ะ า ่อ าร
อ่นๆ ชน า บิ ที ี า ชาชอง ัญญาณดา ทียม ป็น
ต้น ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ 1555
ง ันที่ 22 มีนา ม 2560 ร่อง ั ณฑ ะอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน ั ณะ า
ใช้ อย ั ด ะ า าธารณปโภ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจาย ี่ย น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้า ั ณะรายจาย ม ด
อ่นๆ
โ รง าร ิจ รรม ัน ด็ ใน ตตาบ อาจ ามารถ
พ่อจาย ป็น า นม ไอ รีม าราง ั า ั ดอ่นที่ ี่ย ้อง ับ
โ รง าร ใน ารจัด ิจ รรม ัน ด็ งชาติ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าร บิ จาย
าใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ะ าร งนั
ีฬา ้าร ม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง นท้องถิ่น พ.
.2559
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โ รง ารปฐมนิ ท นนั รียน นยพัฒนา ด็ ็ อบต.อาจ ามารถ

จาน น

3,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

จาน น

773,000 บาท

พ่อ ป็น าจัด ิจ รรมปฐมนิ ท นั รียน นยพัฒนา ด็ ็ อบต
.อาจ ามารถ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าร บิ จาย
าใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ะ าร งนั
ีฬา ้าร ม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง นท้องถิ่น พ.
.2559

โ รง าร ัน ม นยพัฒนา ด็ ็ อบต.อาจ ามารถ
พ่อจาย ป็น าจัด ิจ รรม ัน ม นยพัฒนา ด็ ็ อบต.อาจ
ามารถ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าร บิ จาย
าใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ะ าร งนั
ีฬา ้าร ม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง นท้องถิ่น พ.
.2559

นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถาน ึ า
พ่อจาย ป็น
- าใช้จายใน ารจ้างประ อบอา าร าง ัน ด็
- าจัด าร รียน าร อน(ราย ั )
- า นัง อ รียน
- าอป รณ าร รียน
- า ร่อง บบนั รียน
- า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน
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ค่าวัสดุ
ั ดงานบ้านงาน รั

รวม

621,600 บาท

จาน น

30,000 บาท

จาน น

561,600 บาท

จาน น

30,000 บาท

พ่อจาย ป็น าจัดซอ ั ดงานบ้านงาน รั นยพัฒนา ด็ ็ อบต
.อาจ ามารถ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ

าอา าร ริม (นม)
พ่อจาย ป็น าจัดซออา าร ริม (นม)
- โรง รียนใน ตตาบ อาจ ามารถ
- นยพัฒนา ด็ ็ ัง ัดอง ารบริ าร นตาบ อาจ
ามารถ

ั ด าร ึ า
พ่อจัดซอ ั ด าร ึ า ่อ าร รียน าร อน นยพัฒนา ด็
็ อบต.อาจ ามารถ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

228,000 บาท

รวม

228,000 บาท

จาน น

112,000 บาท

รภัณฑ านั งาน
จัดซอ ร่องปรับอา า
พ่อจาย ป็น าจัดซอ ร่องปรับอา า บบติด
ผนัง นาด 24,000 บีทีย 4 ร่อง
ณ ั ณะ ฉพาะ
1) นาดที่ า นด ป็น นาดไมต่า า 24,000 บีทีย บบ ย
น
2) รา าที่ า นด ป็น รา าที่ร ม าติดตัง
3) ร่องปรับอา า ที่มี าม ามารถใน ารทา าม ย็น นาด
ไม ิน 40,000 บีทีย ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐานผ ิตภัณฑ
อต า รรม ะฉ า ประ ยัดไฟฟา บอร 5
4) ต้อง ป็น ร่องปรับอา า ที่ประ อบ า ร็จรปทังชด ทัง
น ย ง าม ย็น ะ น ยระบาย ามร้อนจา โรงงาน ดีย ัน
5) มี าม น ง า ารทางาน อง อม พร ซอร
6) ารจัดซอ ร่องปรับอา า นาดอ่นๆ (นอ จา ้อ 3) นอ
นอจา ารพิจารณาด้านรา า ้ พ่อ ป็น ารประ ยัด
พ ังงาน รพิจารณาจัดซอ
ร่องปรับอา า ที่มี าประ ิทธิภาพพ ังงานตามฤด า (SEER)
ง า
7) ารติดตัง ร่องปรับอา า
(1) บบ ย น ประ อบด้ ยอป รณดังนี ิตช1 ตั ทอทอง
ดงไป ับ ้มฉน นยา 4 มตร ายไฟยา ไม ิน 15 มตร
ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ านั งบ
ประมาณ ธัน า ม 2562
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จัดซ่อต้

็ บาน ่อนทึบ

จาน น

12,000 บาท

จาน น

45,000 บาท

พ่อจัดซอต้ ็ บาน ่อนทึบ จาน น 2 ต้
- มีบาน ่อน 2 บาน
- งไมต่า า 170 ซนติ มตร
รา าท้องต าด
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ รา าท้องต าด
รภัณฑ าร ึ า
จัดซอโต๊ะ ิจ รรมอนบา พร้อม ้าอีพ า ติ
จัดซอโต๊ะ ิจ รรมอนบา พร้อม ้าอีพ า ติ รา าท้องต าด
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ รา าท้องต าด
รภัณฑ อมพิ ตอร
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จัดซอ ร่อง อมพิ ตอร
พ่อจัดซอ ร่อง อมพิ ตอรโน้ตบ๊ า รับงานประม ผ 2
ร่อง
ั ณะพนฐาน
- มี น ยประม ผ าง (CPU) ไมน้อย า 4 น
ั (4 core) จาน น 1 น ย โดยมี ณ ั ณะอยางใดอยาง
นึ่ง รอดี า ดังนี
1) ใน รณีที่มี น ย ามจา บบ Cache Memory ร มใน
ระดับ (Level) ดีย ัน นาดไมน้อย า 4 MB ต้องมี าม ร็
ัญญาณนาฬิ าพนฐานไมน้อย า 2.3 GHz ะมี น ย
ประม ผ ด้าน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
า 10 น รอ
2) ใน รณีที่มี น ย ามจา บบ Cache Memory ร มใน
ระดับ (Level) ดีย ัน นาดไมน้อย า 6 MB ต้องมี าม ร็
ัญญาณนาฬิ าพนฐานไมน้อย า 1.8 GHz ะมี ท โนโ ยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ าม ามารถใน าร
ประม ผ ง
- มี น ย ามจา ั (RAM) ชนิด DDR4 รอดี า นาดไม
น้อย า 8 GB
- มี น ยจัด ็บ ้อม ชนิด SATA รอดี า นาด ามจไม
น้อย า 1 TB รอ ชนิด Solid State Drive นาด ามจไม
น้อย า 250 GB จาน น 1 น ย
- มีจอภาพที่รองรับ าม ะ อียดไมน้อย า 1,366 x 768 Pixel
ะมี นาดไมน้อย า 12 นิ
- มีชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี า ไมน้อย
า 3 ชอง
- มีชอง ช่อมตอ บบ HDMI รอ VGA จาน นไมน้อย า 1ชอง
- มีชอง ช่อมตอระบบ รอ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รอดี า จาน นไมน้อย า 1
ชอง
- ามารถใช้งานได้ไมน้อย า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ะ Bluetooth
ณฑรา า าง ะ ณ ั ณะพนฐาน รภัณฑ
อมพิ ตอร ฉบับ ดอนพฤ ภา ม 2563

จาน น

44,000 บาท
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จัดซ่อ ร่องพิมพ multifuction บบฉีด มึ
พ่อจัดซอ ร่องพิมพMultifunction บบฉีด มึ พร้อมติดตังถัง
มึ พิมพ (Ink Tank Printer) 2 ร่อง
ณ ั ณะพนฐาน
- ป็นอป รณที่มี าม ามารถ
ป็น Printer, Copier , Scanner ะ Fax ภายใน ร่อง ดีย ัน
- ป็น ร่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตังถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผ้ผ ิต
- มี าม ะ อียดใน ารพิมพไมน้อย า 1,200x1,200 dpi
- มี าม ร็ ใน ารพิมพ า ดา า รับ ระดา A4 ไมน้อย
า 27 น้าตอนาที (ppm) รอ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มี าม ร็ ใน ารพิมพ ี า รับ ระดา A4 ไมน้อย า 15
น้าตอนาที (ppm) รอ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- ามารถ น อ าร นาด A4 ( า ดา- ี) ได้
- มี าม ะ อียดใน าร น ง ดไมน้อย า 1,200x600
รอ 600x1,200 dpi
- มีถาดปอน อ ารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อ ารได้ทัง ี ะ า ดา
- ามารถทา า นาได้ ง ดไมน้อย า 99 า นา
- ามารถยอ ะ ยายได้ 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
- มีชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี า จาน น
ไมน้อย า 1 ชอง
- มีชอง ช่อมตอระบบ รอ าย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รอดี า จาน นไมน้อย า 1
ชอง รอ ามารถใช้งานผาน รอ ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดา ได้ไมน้อย า 100 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ะ Custom
ณฑรา า าง ะ ณ ั ณะพนฐาน รภัณฑ
อมพิ ตอร ฉบับ ดอนพฤ ภา ม 2563

จาน น

15,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

680,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

680,000 บาท

จาน น

680,000 บาท

รวม

575,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

178,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

ะ จาน น

40,000 บาท

งินอด นน นราช าร
อด นนโรง รียนในตาบ อาจ ามารถ
พ่อจาย นับ นน าอา าร าง ันโรง รียนในตาบ อาจ ามารถ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ด นที่ ด ที่ มท
0808.2/ 3616 ง ันที่ 24 มิถนายน 2559
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย ี่ย น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้า ั ณะรายจาย ม ด
อ่นๆ
ตั ป อดโร นป อดภัยจา โร พิ นั บ้า ะ าร จ ้อม
ึนทะ บียน ัต

พ่อจาย ป็น าจัดซอ ั ซีนปอง ันพิ นั บ้าพร้อมอป รณ า
าร จ ้อม ะ นทะ
ึ บียน ัต ฯ ฯ
ค่าวัสดุ
ั ด ชอ พ ิง ะ อ ่น

รวม

138,000 บาท

จาน น

40,000 บาท

จาน น

98,000 บาท

พ่อจาย ป็น านามัน บนซิน นามันดี ซ นามัน
ร่อง จาระบี ใน ารพน มอ ัน
ั ด ิทยา า ตร รอ าร พทย
พ่อจาย ป็น านายา มี า าร มี าจัดยง าย ทรายมีฟอ
าร มีปอง ันโร ติดตอตาง ๆ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ าร

รวม

177,000 บาท

รวม

177,000 บาท

จาน น

177,000 บาท

รวม

220,000 บาท

รวม

220,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

ตร

จัดซอ ร่องพน มอ

ัน

พ่อจัดซอ ร่องพน มอ ัน 3 ร่อง
ณ ั ณะ ัง ป
1) ปริมาณ ารฉีดพน นายาไมน้อย า 40 ิตรตอ ชั่ โมง
2) ถังบรรจน้ำยาไมน้อย า 6 ิตร
3) า ัง ร่องยนตไมน้อย า 25 รงม้า
มาย ต : ใช้ า รับ าร าจัด ม ง ะ ัตรพชทาง าร
ตร ารฆา ชอโร
รอ ารปอง ัน าจัด ม ง ซึ่ง ป็นพา ะนา
โร ชน ยง ม ง ป็นต้น
ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ านั งบ
ประมาณ ธัน า ม 2562
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน อ ชน
อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 1
พ่อจาย ป็น งินอด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 1 า รับ
ดา นินงานตาม น ทางโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
ององ รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 79
าดับ 4
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อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 10

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินอด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 10 า รับ
ดา นินงานตาม น ทางโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
ององ รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 79
าดับ 4
อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 11
พ่อจาย ป็น งินอด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 11 า รับ
ดา นินงานตาม น ทางโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
ององ รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 79
าดับ 4
อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 2
พ่อจาย ป็น งินอด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 2 า รับ
ดา นินงานตาม น ทางโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
ององ รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 79
าดับ 4

อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 3
พ่อจาย ป็น งินอด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 3 า รับ
ดา นินงานตาม น ทางโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
ององ รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 79
าดับ 4
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อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 4

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินอด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 4 า รับ
ดา นินงานตาม น ทางโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
ององ รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 79
าดับ 4
อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 5
พ่อจาย ป็น งินอด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 5 า รับ
ดา นินงานตาม น ทางโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
ององ รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 79
าดับ 4
อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 6
พ่อจาย ป็น งินอด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 6 า รับ
ดา นินงานตาม น ทางโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
ององ รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 79
าดับ 4
อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 7
พ่อจาย ป็น งินอด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 7 า รับ
ดา นินงานตาม น ทางโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
ององ รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 79
าดับ 4
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อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 8

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

รวม

2,897,380 บาท

รวม

1,665,360 บาท

รวม

1,665,360 บาท

จาน น

1,038,120 บาท

พ่อจาย ป็น งินอด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 8 า รับ
ดา นินงานตาม น ทางโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
ององ รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 79
าดับ 4
อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 9
พ่อจาย ป็น งินอด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 9 า รับ
ดา นินงานตาม น ทางโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
ององ รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 79
าดับ 4
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนั งาน
(1) ผ้อาน ย าร องชางอง ารบริ าร น
ตาบ จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(2) จ้าพนั งานธร าร จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(3) นายชางโยธา จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต.ที่มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน า ม 2558 ร่องซั ซ้อม น
ทาง าร าน ณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ
อง
อง รป รอง นท้องถิ่น
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งินประจาตา นง

จาน น

42,000 บาท

จาน น

585,240 บาท

พ่อจาย ป็น งินประจาตา นงผ้อาน ย าร องชางอง าร
บริ าร นตาบ จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต.ที่มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน า ม 2558 ร่องซั ซ้อม น
ทาง าร าน ณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ
อง
อง รป รอง นท้องถิ่น
าตอบ ทนพนั งานจ้าง
พ่อจาย ป็น าจ้าง/ า รองชีพชั่ รา
พนั งานจ้างตามภาร ิจ
ร ม 463,320 บาท
(1) ผ้ช ยชางโยธา จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(2) ผ้ช ยชางไฟฟา จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
(3) ผ้ช ย จ้า น้าที่ธร าร จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
พนั งานจ้างทั่ ไป ร ม 120,000 บาท
(1) นต ตง น จาน น 12 ดอน 1 อัตรา
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต.ที่มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน า ม 2558 ร่องซั ซ้อม น
ทาง าร าน ณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ
อง
อง รป รอง นท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง น
ท้องถิ่น

รวม

1,183,520 บาท

รวม

119,220 บาท

จาน น

79,220 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

พ่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอ่น า รับพนั งาน น
ตาบ พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ( งินราง ั ประจาปี)
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน .จ., .ท. ะ .อบต.ที่มท
0809.2/ 138 ง ันที่ 30 ธัน า ม 2558 ร่องซั ซ้อม น
ทาง าร าน ณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบ
อง
อง รป รอง นท้องถิ่น
ระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าร า นด งินประโยชนตอบ
ทนอ่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น งินประจาปี พนั งาน
นท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอ่น ององ รป รอง นท้องถิ่น
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ

าราช าร

พ่อจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร อง
พนั งาน นตาบ รอผ้ที่มี า ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ า
ราช าร ป็นต้น
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าร บิ จาย
งิน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร ององ ร
ป รอง นท้องถิ่นพ. .2559
งินช ย

อ าร ึ าบตร

พ่อจาย ป็น งินช ย อ าร ึ าบตร องพนั งาน นตาบ
อาจ ามารถ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งิน
ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ า องบตรพนั งาน นท้องถิ่น พ.
.2541
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ค่าใช้สอย

รวม

768,000 บาท

จาน น

608,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

จาน น

80,000 บาท

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
พ่อจาย ป็น าจ้าง มาออ บบ ียน บบ ทางานอยางใด
อยาง นึ่ง ซึ่งอยใน ามรับผิดชอบ องผ้รับจ้าง ชน าจ้าง น
ด น าธารณะ,ต ตง น,ทา ี, าจ้าง ดง บบ , าจ้างผ้
ช ย จ้า น้าที่ ป็นต้น
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ที่ มท.0808.2/
7120 ง ันที่ 9 ธัน า ม 2559 ร่อง ั ณฑ าร บิ จาย า
จ้าง มาบริ ารอง รป รอง นท้องถิ่น
าธรรม นียม ะ า งทะ บียน
พ่อจาย ป็น าธรรม นียม า า งทะ บียนในราช าร
อง ารบริ าร นตาบ ใน าร งพนั งาน นตาบ ้าฝึ
อบรม ัมมนา ป็นต้น
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าใช้จายใน
าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ. .2559
รายจาย ี่ย น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้า ั ณะรายจาย ม ด
อ่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
พ่อจาย ป็น า บีย ียง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั อง
พนั งาน นตาบ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที3่ ) พ. .2559
าบารงรั า ะซอม ซม
พ่อจาย ป็น าซอม ซมบารงรั า ั ด รภัณฑที่ดิน ะ ิ่ง อ
ร้าง ไฟฟา าธารณะ ที่ ป็นทรัพย ิน ององ ารบริ าร น
ตาบ
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ค่าวัสดุ
ั ด านั งาน

รวม

296,300 บาท

จาน น

30,000 บาท

จาน น

86,300 บาท

จาน น

15,000 บาท

พ่อจาย ป็น า ั ด านั งานที่ใช้ใน ารปฏิบัติงาน ององ าร
บริ าร นตาบ ชน ระดา ฟม ร่อง ียน บบพิมพ
ะ ั ด ร่องใช้ านั งานอ่น ๆ ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
ั ดไฟฟา ะ ิทย
พ่อใช้จายใน ารซอม ซมบารงรั า รภัณฑที่ดิน ะ ิ่ง อ
ร้าง ระบบไฟฟา าธารณะ ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
ั ดงานบ้านงาน รั
พ่อจาย าจัดซอ ั ดงานบ้านงาน รั ได้ ใบมีดตัด ญ้า ถ้ ย
รองใบมีด จานใ อ็นตัด ญ้า ถ้ ย ฟือง ถ้ ยประ บใบ
มีด อ็นตัด ญ้า ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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ั ด อ ร้าง

จาน น

70,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

จาน น

15,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

พ่อจาย ป็น าจัดซอ ั ด อ ร้าง ชน ปนซี มนต ไม้ตาง ๆ
นามันทาไม้ ทิน นอร ี ปรงทา ี ปน า อิฐ รอ
ซี มนต บ ็อ ระ บอง ัง ะ ี ็
บบ ตะป ้อน ีม ชะ ง จอบ ียม ทอนาบาดา ทอ
นา ะอป รณประปา ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
ั ด ชอ พ ิง ะ อ ่น
พ่อจาย ป็น านามัน บนซิน นามันดี ซ นามัน
ร่อง จาระบี ฯ ฯ า รับ องชาง
ั ด าร

ตร

พ่อจาย าจัดซอ ั ด าร
ตร ชน รรไ ร ปย ต้นไม้ นายาบารงต้นไม้ ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
ั ด อมพิ ตอร
พ่อจาย าจัดซอ ั ด อมพิ ตอร ได้
ผนบันทึ ้อม ฮ
นดิ ไดร ทปบันทึ ้อม ั พิมพ รอ ถบพิมพ า รับ ร่อง
พิมพ บบ ซอร ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

48,500 บาท

รวม

48,500 บาท

จาน น

11,000 บาท

จาน น

9,000 บาท

รภัณฑ านั งาน
จัดซอต้

็ บาน ่อนทึบ

พ่อจัดซอต้ อ าร ็ บาน ่อนทึบ จาน น 2 ต้ ราย
ะ อียด ดังนี
- มีมอจับชนิดบิด
- มี ผนชันปรับระดับ 3 ชัน
- ณ มบัติตามมาตรฐานผ ิดภัณฑอต า รรม (มอ .)
รา าท้องต าด
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ รา าท้องต าด
จัดซอโต๊ะทางาน
พ่อจัดซอโต๊ะทางาน ระดับ 1-2 จาน น 2 ตั
รา าท้องต าด
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ รา าท้องต าด
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รภัณฑงานบ้านงาน รั
จัดซอ ร่องตัด ญ้า บบ ้อ ็ง

จาน น

28,500 บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

2,400,000 บาท

งบลงทุน

รวม

2,400,000 บาท

รวม

2,400,000 บาท

จาน น

2,400,000 บาท

พ่อจัดซอ ร่องตัด ญ้า บบ ้อ ็ง 3 ร่อง
ณ ั ณะ ฉพาะ
บบ ้อ ็ง
1) ป็น ร่องตัด ญ้า บบ ะพาย
2) ร่องยนต นาดไมน้อย า 1.4 รงม้า
3) ปริมาตร ระบอ บ ไมน้อย า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ านั งบประมาณ ธัน า ม 2562

ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑยานพา นะ ะ น ง
จัดซอรถยนต ระ ช้าซอมไฟฟา
พ่อจาย ป็น าจัดซอรถยนตบรรท ติดตัง รนพับไฮดรอ ิ ตั
รถชนิด 6 ้อ ร่องยนตดี ซ มี า ัง รงม้า ง ดไมน้อย
า 150 รงม้า ตอนท้าย ัง ๋งติดตัง ระบะบรรท มี
ปริมาตร ามจไมน้อย า 2 บา มตร รนไฮดรอ ิ
ามารถยดออ ได้ไมน้อย า 2 ทอน ทางานที่ งได้ไมน้อย
า 12 มตร ระบะบรรท ผ ิตจา โรงงานที่ได้รับ ารรับรอง
ระบบ ณภาพ มอ ./ISO 9001 ตั รถ ะอป รณท ชนิด ป็น
องใ มไม ยใช้งานมา อน รา าท้องต าด
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

813,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

813,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

560,000 บาท

จาน น

440,000 บาท

จาน น

120,000 บาท

รวม

253,000 บาท

จาน น

8,000 บาท

จาน น

130,000 บาท

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พ่อจาย ป็น าทิง ยะ ะ าจัด ยะม ฝอยใ ้ ับ ท บา มอง
น รพนม
าบารงรั า ะซอม ซม
พ่อจาย ป็น าซอม ซมบารงรั า ั ด รภัณฑที่ดิน ะ ิ่ง อ
ร้าง ที่ ป็นทรัพย ิน ององ ารบริ าร นตาบ
ค่าวัสดุ
ั ดงานบ้านงาน รั
พ่อจาย ป็น าจัดซอ นายา ้างรถ ผงซั ฟอ นายาฆา
ชอ ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
ั ด ชอ พ ิง ะ อ ่น
พ่อจาย ป็น านามัน บนซิน นามันดี ซ นามัน
ร่อง จาระบี ฯ ฯ รถบรรท ยะ
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ั ด ร่อง ตง าย

จาน น

10,000 บาท

จาน น

105,000 บาท

พ่อจาย ป็น ั ด ร่อง ตง าย า รับพนั งานจัด ็บ
ยะ ชน อใ ัน ปือน า รับพนั งานประจารถ ยะ/ อ ั
ะท้อน ง รอง ท้าบทอยาง นา ถงมออยาง นา ม ะ ั ด
อ่นๆที่ ออใน ารปฎิบัติงาน ะมี ามจา ป็น ี่ย ับงาน ยะ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
ั ดอ่น
- พ่อจาย ป็น าจัดซอถัง ยะ ตังไ ้ 100,000 บาท
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
- พ่อจาย ป็น า ั ดอ่นที่ ี่ย ้อง ับงาน ยะ ตังไ ้ 5,000
บาท
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

390,150 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

390,150 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

390,150 บาท

จาน น

40,150 บาท

จาน น

30,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พ่อจาย าจัดซอ นัง อพิมพใน มบ้าน จาน น 11 ม
บ้าน จาน น 365 ัน ๆ ะ 11 ฉบับ ๆ 10 บาท มบ้าน
ะ 1 ฉบับ
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 85
าดับ 2
รายจาย ี่ย น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้า ั ณะรายจาย ม ด
อ่นๆ
โ รง าร big cleaning day
พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัด ิจ รรม big cleaning day
ชน านาด่ม าปายประชา ัมพันธ า ั ดที่ ี่ย ้อง ับ
โ รง าร ฯ ฯ
ระ บียบ ระทร งม าดไทย า ด้ ย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ารจัด าร ง ัน ีฬา ะ าร งนั
ีฬา ้าร ม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง นท้องถิ่น พ.
.2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 97
าดับ 2
โ รง าร To be number one
พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัด ิจ รรม To be number one
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ด น
มา ที่ มท 0816.5/ 2726 ง ันที่ 4 ธัน า ม 2560
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 89
าดับ 2
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โ รง าร ้ไ ปญ าผั ตบช า ะ ัชพชใน

งนา

จาน น

10,000 บาท

พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ชน านาด่ม นา
็ง า ั ด านามัน ชอ พ ิง ะ อ ่น ฯ ฯ
ระ บียบ ระทร งม าดไทย า ด้ ย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ารจัด าร ง ัน ีฬา ะ าร งนั
ีฬา ้าร ม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง นท้องถิ่น พ.
.2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 89
าดับ 1
โ รง ารจัด ทีประชา มตาบ อาจ ามารถ
จาน น

10,000 บาท

พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดประชา ม พ่อรับฟง าม ิด ็น
องประชาชน ในระดับ มบ้าน ะตาบ
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0891.4/
856 ง ันที่ 12 มีนา ม 2553
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 93
าดับ 1
โ รง ารบริ ารจัด าร ยะม ฝอยในชมชนตาบ อาจ ามารถ
จาน น

100,000 บาท

พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารฝึ อบรมใ ้ ามร้ใน าร ัด ย
ยะ ชน าอา าร ะ ร่องด่ม าปายประชา ัมพันธ า
ิทยา ร า ั ดใน ารฝึ อบรม า ั ดอ่นที่ ี่ย ้อง ับโ รง
ารฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรั า าม ะอาด ะ าม
ป็นระ บียบ รียบร้อย องบ้าน มอง (ฉบับที่ 2) พ. .2560
ประ า ระทร งม าดไทย ร่อง ารจัด าร ยะม ฝอย พ.
.2560 ง ันที่ 18 ต า ม 2560 นัง อ ระทร ง
ม าดไทย ด นที่ ด ที่ มท 0810.5/ 0263 ง ันที่ 16
ม รา ม 2561
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 90
าดับ 3
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โ รง ารป ต้นไม้ ฉ ิมพระ ียรติ

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

พ่อจาย ป็น าปายผ้าประชา ัมพันธ าอา าร ร่องด่ม า
จัด ถานที่ าจัดซอพันธ ้าไม้ า นย้ายพันธ ้าไม้ ป็นต้น
ระ บียบ ระทร งม าดไทย า ด้ ย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ารจัด าร ง ัน ีฬา ะ าร งนั
ีฬา ้าร ม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง นท้องถิ่น พ.
.2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 90
าดับ 2
โ รง ารฝึ อบรมรณรง ปอง ัน ะ ้ไ ปญ ายา พติด
พ่อจาย ป็น าอา าร – ร่องด่ม, า ิทยา ร, ายาน
พา นะ า ั ด – อป รณประชา ัมพันธ ป็นต้น
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ด น
มา ที่ มท 0816.5/ 2726 ง ันที่ 4 ธัน า ม 2560
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 88
าดับ 1
โ รง ารฝึ อบรม ง ริมพัฒนาอาชีพในชมชน
พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารฝึ อบรม ง ริมพัฒนาอาชีพใน
ชมชน ชน าอา าร าอา าร าง ะ ร่องด่ม า
ิทยา ร า ั ด ฯ ฯ ะ าใช้จายอ่นที่ ี่ย ้อง ับโ รง าร
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าใช้จายใน
ารฝึ อบรม ะ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
. .2557 ระ บียบ ระทร งม าดไทย า ด้ ย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ารจัด าร ง ัน ีฬา ะ
าร งนั ีฬา ้าร ม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง น
ท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 92
าดับ 6

น้า : 58/74

ันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:52

โ รง ารพัฒนา ั ยภาพ ด็

ะ ยา ชน

จาน น

10,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารพัฒนา ั ยภาพ ด็ ะ
ยา ชน ชน าอา าร าอา าร าง ะ ร่องด่ม า
ิทยา ร า ั ด ฯ ฯ ะ าใช้จายอ่นที่ ี่ย ้อง ับโ รง าร
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าใช้จายใน
ารฝึ อบรม ะ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
. .2557 ระ บียบ ระทร งม าดไทย า ด้ ย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ารจัด าร ง ัน ีฬา ะ
าร งนั ีฬา ้าร ม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง น
ท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 82
าดับ 6
โ รง าร ง ริม ารพัฒนา ั ยภาพ ตรี
พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ง ริม ารพัฒนา
ั ยภาพ ตรี ชน าอา าร าอา าร าง ะ ร่องด่ม า
ิทยา ร า ั ด ฯ ฯ ะ าใช้จายอ่นที่ ี่ย ้อง ับโ รง าร
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าใช้จายใน
ารฝึ อบรม ะ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
. .2557 ระ บียบ ระทร งม าดไทย า ด้ ย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ารจัด าร ง ัน ีฬา ะ
าร งนั ีฬา ้าร ม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง น
ท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 85
าดับ 5

น้า : 59/74

ันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:52

โ รง าร ง ริมพัฒนา ณภาพชี ิต า รับผ้พิ ารในชมชน

จาน น

10,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ง ริมพัฒนา ณภาพ
ชี ิต า รับผ้พิ ารในชมชน ชน าอา าร าอา าร าง ะ
ร่องด่ม า ิทยา ร า ั ด ฯ ฯ ะ าใช้จายอ่นที่ ี่ย ้อง
ับโ รง าร
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าใช้จายใน
ารฝึ อบรม ะ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
. .2557 ระ บียบ ระทร งม าดไทย า ด้ ย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ารจัด าร ง ัน ีฬา ะ
าร งนั ีฬา ้าร ม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง น
ท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 85
าดับ 6

โ รง ารอบรมใ ้ ามร้ ารปอง ัน ะปราบปราม ารทจริต
พ่อจาย ป็น าใช้จายใน ารอบรมใ ้ ามร้ ารปอง ัน ะปราบ
ปราม ารทจริต ชน าอา าร าอา าร าง ะ ร่องด่ม า
ิทยา ร า ั ด ฯ ฯ ะ าใช้จายอ่นที่ ี่ย ้อง ับโ รง าร
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าใช้จายใน
ารฝึ อบรม ะ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
. .2557 ระ บียบ ระทร งม าดไทย า ด้ ย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ารจัด าร ง ัน ีฬา ะ
าร งนั ีฬา ้าร ม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง น
ท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 85
าดับ 7

น้า : 60/74

ันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:52

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

458,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

358,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

260,000 บาท

จาน น

260,000 บาท

รวม

98,000 บาท

จาน น

98,000 บาท

รายจาย ี่ย น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้า ั ณะรายจาย ม ด
อ่นๆ
าใช้จายใน ารจัด ง ัน ีฬาในตาบ
พ่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ง ัน ีฬาภายในตาบ พ่อ ช่อม
าม ามั ี ะปอง ัน ยา ชนใ ้ างไ ยา พติด โดย ป็น า
นับ นนทีม าซอ ั ด าอา าร ร่องด่ม าตอบ ทน
ณะ รรม ารตัด ิน า ปิด-ปิด าราง ั นั ีฬา าจัด ถาน
ที่ า ร่อง ียง ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าร บิ จาย
าใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ะ าร งนั
ีฬา ้าร ม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง นท้องถิ่น พ.
.2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 75
าดับ 21
ค่าวัสดุ
ั ด ีฬา
พ่อจัดซอ ั ด ีฬา า รับ ยา ชน ะประชาชนใน ารออ า ัง
าย จาน น 12 ชด
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ

น้า : 61/74

ันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:52

งบลงทุน

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

รวม

1,795,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,000,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,000,000 บาท

จาน น

550,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ ีฬา
จัดซอ ร่องออ า ัง าย
พ่อจัดซอ ร่องออ า ัง าย รา าท้องต าด
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทยที่มท0808.2/ 1248
ง ันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง น ทาง ารพิจารณา ิ่ง อง
ที่จัด ป็น ั ด ะ รภัณฑตาม ั ารจา น ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 76
าดับ 22
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ย น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้า ั ณะรายจาย ม ด
อ่นๆ
โ รง ารจัด ง ัน รอยา ึ จ้า านาโ ง
พ่อจาย ป็น าตอบ ทน รรม าร งินราง ั ถ้ ยราง ั า
จัด ถานที่ า ร่อง ียง าอา าร - ร่องด่ม า ั ด
าโฆ ณา ผย พร ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย า ด้ ย าร บิ
จาย าใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ารจัด าร ง
ัน ีฬา ะ าร งนั ีฬา ้าร ม าร ง ัน ีฬา ององ ร
ป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 71
าดับ 3

น้า : 62/74

ันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:52

โ รง ารจัดงาน ัปดา ันผ้ งอาย ะประ พณี ง รานต

จาน น

150,000 บาท

จาน น

300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

795,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

795,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

พ่อจาย ป็น าอา าร ร่องด่ม ร่อง ียง จัดซอใบประ า
ียรติ ณ งินราง ั า ถานที่ าตอบ ทน า ั ด ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย า ด้ ย าร บิ
จาย าใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ารจัด าร ง
ัน ีฬา ะ าร งนั ีฬา ้าร ม าร ง ัน ีฬา ององ ร
ป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 71
าดับ 2
โ รง ารประ พณี อย ระทง
พ่อจาย ป็น าอา าร ร่องด่ม ร่อง ียง จัดซอใบประ า
ียรติ ณ งินราง ั า ถานที่ าตอบ ทน า ั ด ฯ ฯ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย า ด้ ย าร บิ
จาย าใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ารจัด าร ง
ัน ีฬา ะ าร งนั ีฬา ้าร ม าร ง ัน ีฬา ององ ร
ป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 72
าดับ 5

งินอด นน อ ชน
อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 1
พ่อจายตามโ รง ารงานประ พณี ียงผีป่ตา
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 72
าดับ 7

น้า : 63/74

ันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:52

อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 10

จาน น

50,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

พ่อจายตามโ รง ารงานประ พณีบาย รี ัญ
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 74
าดับ 16
อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 11
พ่อจายตามโ รง ารงานประ พณี ียงผีป่ตา
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 75
าดับ 17
อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 2
พ่อจายตามโ รง ารงานประ พณี ียงผีป่ตา
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 72
าดับ 8

อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 3
พ่อจายตามโ รง ารงานประ พณีนมั ารอง พระธาต าราญใต้
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 73
าดับ 9

น้า : 64/74

ันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:52

อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 4

จาน น

55,000 บาท

จาน น

200,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

พ่อจายตามโ รง าร ดังนี
(1) โ รง ารงานประ พณี ี่ยง อย จาน น 50,000 บาท
(2) โ รง ารงานประ พณี ียงผีป่ตา จาน น 5,000 บาท
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 73
าดับ 10,12
อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 5,6
พ่อจายตามโ รง ารงานประ พณี ันร มใจไทย
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 73
าดับ 11
อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 7
พ่อจายตามโ รง ารงานประ พณี ม็ง
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 74
าดับ 13
อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 8
พ่อจายตามโ รง ารงานประ พณี ดา
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 74
าดับ 14

น้า : 65/74

ันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:52

อด นน ณะ รรม าร มบ้าน มที่ 9

จาน น

50,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

จาน น

110,000 บาท

พ่อจายตามโ รง ารงานประ พณีบญ ณ าน
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 74
าดับ 15
อด นน ภา ัฒนธรรมตาบ อาจ ามารถ
พ่อจายตามโ รง าร ัฒนธรรมไท
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 75
าดับ 19
อด นน ภา ัฒนธรรมอา ภอ มองน รพนม
พ่อจายตาม
1.โ รง ารงานประ พณีไ รอไฟจัง ัด
น รพนม จาน น 80,000 บาท
2.โ รง าร ันร มชน ผา จาน น 30,000 บาท
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอด นน
อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2559
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 75
าดับ 20

น้า : 66/74

ันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:52

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

4,333,700 บาท

รวม

4,333,700 บาท

รวม

4,333,700 บาท

็ ภายใน มบ้าน ( น้า า ป่ตา) จาน น

250,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภ
01. อ ร้างถนน อน รีต ริม
มที่ 1 บ้าน ้อม

พ่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ็ ภายใน ม
บ้าน ( น้า า ป่ตา) มที่ 1 บ้าน ้อม ตาบ อาจ
ามารถ อา ภอ มองน รพนม จัง ัดน รพนม นาดผิ จาร
จร ้าง 4.50 มตร ามยา 95 .00 มตร นา 0.15
มตร รอมีพนที่ผิ อน รีตไมน้อย า 427.50 ตาราง
มตร พร้อม ง รังไ ทางตาม ภาพพนที่ ตาม บบมาตรฐาน
งานทาง ะติดตังปายโ รง ารจาน น 1 ปาย
โดยถอปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ า นด ผน ะ ันตอน าร
ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2542
มาตรา 16 ะ 17
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 26
าดับ 4
02. อ ร้างถนน อน รีต ริม
พ ) มที่ 1 บ้าน ้อม

็ ภายใน มบ้าน ( ้าง ัดจอม

พ่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ็ ภายใน ม
บ้าน ( ้าง ัดจอมพ ) มที่ 1 บ้าน ้อม ตาบ อาจ
ามารถ อา ภอ มองน รพนม จัง ัดน รพนม นาดผิ จราจร
้าง 3.50 มตร ามยา 76.00 มตร นา 0.15 มตร รอมี
พนที่ผิ อน รีตไมน้อย า 266.00 ตาราง มตร พร้อม ง รัง
ไ ทางตาม ภาพพนที่ ตาม บบมาตรฐานงานทาง ะติดตัง
ปายโ รง ารจาน น 1 ปาย
โดยถอปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ า นด ผน ะ ันตอน าร
ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2542
มาตรา 16 ะ 17
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 26
าดับ 1

จาน น

147,000 บาท

น้า : 67/74

ันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:52

03. อ ร้างถนน อน รีต ริม
มที่ 2 บ้าน าราญ

็ ภายใน มบ้าน ( ้นไปถา อ) จาน น

พ่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ็ ภายใน ม
บ้าน ( ้นไปถา อ) มที่ 2 บ้าน าราญ ตาบ อาจ
ามารถ อา ภอ มองน รพนม จัง ัดน รพนม นาดผิ จราจร
้าง 5.00 มตร ามยา 135.00 มตร นา 0.15 มตร รอ
มีพนทีผิ อน รีตไมน้อย า 675.00 ตาราง มตร พร้อม ง รัง
ไ ทางตาม ภาพพนที่ ตาม บบมาตรฐานงานทาง ะติดตัง
ปายโ รง ารจาน น 1 ปาย
โดยถอปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ า นด ผน ะ ันตอน าร
ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2542
มาตรา 16 ะ 17
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 27
าดับ 11
04. อ ร้างถนน อน รีต ริม ็ ภายใน มบ้าน ( ้น มที่ 3 ไป จาน น
มที่ 5) มที่ 3 บ้าน าราญ
พ่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ็ ภายใน ม
บ้าน ( ้น มที่ 3 ไป มที่ 5) มที่ 3 บ้าน าราญ ตาบ อาจ
ามารถ อา ภอ มองน รพนม จัง ัดน รพนม นาดผิ จาร
จร ้าง 4.00 มตร ามยา 125.00 มตร นา 0.15
มตร รอมีพนที่ผิ อน รีตไมน้อย า 500.00 ตาราง
มตร พร้อง ง รังไ ทางตาม ภาพพนที่ ตาม บบมาตรฐาน
งานทาง ะติดตังปายโ รง ารจาน น 1 ปาย
โดยถอปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ า นด ผน ะ ันตอน าร
ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2542
มาตรา 16 ะ 17
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 30
าดับ 22

400,000 บาท

300,000 บาท

น้า : 68/74

ันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:52

05. ปรับปรง า าป่าช้าบ้าน าราญ มที่ 3 บ้าน าราญ

จาน น

พ่อจาย ป็น าปรับปรง า าป่าช้าบ้าน าราญ มที่ 3 บ้าน
าราญ ตาบ อาจ ามารถ อา ภอ มองน รพนม จัง ัด
น รพนม นาด ้าง 9.00 มตร ามยา 12.00 มตร ตาม
บบ ององ ารบริ าร นตาบ อาจ ามารถ ะติดตังปาย
โ รง ารจาน น 1 ปาย
โดยถอปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ า นด ผน ะ ันตอน าร
ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2542
มาตรา 16 ะ 17
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 30
าดับ 23
06. อ ร้างถนน อน รีต ริม ็ พร้อมรางระบายนารปตั ยภาย จาน น
ใน มบ้าน มที่ 4 บ้านไผ ้อม
พ่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ็ พร้อมรางระบาย
นารปตั ยภายใน มบ้าน มที่ 4 บ้านไผ ้อม ตาบ อาจ
ามารถ อา ภอ มองน รพนม จัง ัดน รพนม นาดผิ จาร
จร ้าง 4.40 มตร ามยา 70.00 มตร นา 0.15
มตร รอมีพนที่ผิ อน รีตไมน้อย า 308.00 ตาราง
มตร พร้อมทารางระบายนา นาด ้าง 0.40x0.40 มตร าม
ยา 134 มตร ตาม บบมาตรฐานงานทาง ะติดตังปาย
โ รง ารจาน น 1 ปาย
โดยถอปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ า นด ผน ะ ันตอน าร
ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2542
มาตรา 16 ะ 17
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 32
าดับ 27

136,700 บาท

500,000 บาท

น้า : 69/74

ันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:52

07. อ ร้างถนน อน รีต ริม
มที่ 5 บ้านอาจ ามารถ

็ ภายใน มบ้าน ( ังร้านใ ม) จาน น

พ่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ็ ภายใน ม
บ้าน ( ังร้านใ ม) มที่ 5 บ้านอาจ ามารถ ตาบ อาจ
ามารถ อา ภอ มองน รพนม จัง ัดน รพนม นาดผิ จราจร
้าง 4.00 มตร ามยา 125.00 มตร นา 0.15 มตร รอ
มีพนที่ผิ อน รีตไมน้อย า 500.00 ตาราง มตร พร้อม ง รัง
ไ ทางตาม ภาพพนที่ ตาม บบมาตรฐานงานทาง ะติดตัง
ปายโ รง ารจาน น 1 ปาย
โดยถอปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ า นด ผน ะ ันตอน าร
ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง นท้องถิ่น พ. .2542
มาตรา 16 ะ 17
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 35
าดับ 41
08. โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ็ ภายใน มบ้าน ( ้าง จาน น
ัดป่ อ ) มที่ 6 บ้านอาจ ามารถ
พ่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ็ ภายใน ม
บ้าน ( ้าง ัดป่ อ ) มที่ 6 บ้านอาจ ามารถ ตาบ อาจ
ามารถ อา ภอ มองน รพนม จัง ัดน รพนม นาดผิ จราจร
้าง 4.00 มตร ามยา 168.00 มตร นา 0.15 มตร รอ
มีพนที่ผิ อน รีตไมน้อย า 672.00 ตาราง มตร พร้อม ง รัง
ไ ทางตาม ภาพพนที่ ตาม บบมาตรฐานงานทาง ะติดตัง
ปายโ รง ารจาน น 1 ปาย
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 37
าดับ 47

300,000 บาท

400,000 บาท

น้า : 70/74

ันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:52

09. โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม
ไปป่าช้า) มที่ 7 บ้านนา ั บอ

็ ภายใน มบ้าน (ทาง จาน น

200,000 บาท

พ่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ็ ภายใน ม
บ้าน (ทางไปป่าช้า) มที่ 7 บ้านนา ั บอ ตาบ อาจ
ามารถ อา ภอ มองน รพนม จัง ัดน รพนม นาดผิ จราจร
้าง 5.00 มตร ามยา 70.00 มตร นา 0.15 มตร รอ
มีพนที่ผิ อน รีตไมน้อย า 350.00 ตาราง มตร พร้อม ง รัง
ไ ทางตาม ภาพพนที่ ตาม บบมาตรฐานงานทาง ะติดตัง
ปายโ รง ารจาน น 1 ปาย
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 38
าดับ 58
10. โ รง ารซอม ซมถนน รัง พนที่ าร
ไปบอบึ ) มที่ 7 บ้านนา ั บอ

ตร ( ัง านั งฆ

จาน น

พ่อจาย ป็น าซอม ซมถนน รัง พนที่ าร ตร ( ัง านั
งฆไปบอบึ ) มที่ 7 บ้านนา ั บอ ตาบ อาจ ามารถ อา ภอ
มองน รพนม จัง ัดน รพนม นาดถนน ้าง 5.00
มตร ปริมาตร รังไมน้อย า 1,100 บา มตร พร้อม
รด ี่ย ตง รียบใ ้ รียบร้อย ตามผังบริ ณ ององ าร
บริ าร นตาบ อาจ ามารถ ะติดตังปายโ รง ารจาน น 1
ปาย
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 44
าดับ 79
11. โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ็ ภายใน มบ้าน (ทาง จาน น
้าป่าช้า) มที่ 8 บ้าน า ิม
พ่อจาย ป็น อ ร้างถนน อน รีต ริม ็ ภายใน มบ้าน (ทาง
้าป่าช้า) มที่ 8 บ้าน า ิม ตาบ อาจ ามารถ อา ภอ มอง
น รพนม จัง ัดน รพนม นาดผิ จราจร ้าง 4.00
มตร ามยา 173.00 มตร นา 0.15 มตร รอมีพนที่ผิ
อน รีตไมน้อย า 692.00 ตาราง มตร พร้อม ง รังไ ทาง
ตาม ภาพพนที่ ตาม บบมาตรฐานงานทาง ะติดตังปาย
โ รง ารจาน น 1 ปาย
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 46
าดับ 87

200,000 บาท

400,000 บาท

น้า : 71/74

ันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:52

12. โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม
้ ยฮองฮอ) มที่ 9 บ้านนา มดี

็ ภายใน มบ้าน (ไป

จาน น

พ่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ็ ภายใน ม
บ้าน (ไป ้ ยฮองฮอ) มที่ 9 บ้านนา มดี ตาบ อาจ
ามารถ อา ภอ มองน รพนม จัง ัดน รพนม นาดผิ จราจร
้าง 4.00 มตร ามยา 130.00 มตร นา 0.15 มตร รอ
มีพนที่ผิ อน รีตไมน้อย า 520.00 ตาราง มตร พร้อม ง รัง
ไ ทางตาม ภาพพนที่ ตาม บบมาตรฐานงานทาง ะติดตัง
ปายโ รง ารจาน น 1 ปาย
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 48
าดับ 96
13. โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ็ ภายใน มบ้าน ( มที่ จาน น
10ไป มที่ 4) มที่ 10 บ้านไผ ้อม
พ่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ็ ภายใน ม
บ้าน ( มที่ 10ไป มที่ 4) มที่ 10 บ้านไผ ้อม ตาบ อาจ
ามารถ อา ภอ มองน รพนม จัง ัดน รพนม นาดผิ จราจร
้าง 4.00 มตร ามยา 129.00 มตร นา 0.15 มตร รอ
มีพนที่ผิ อน รีตไมน้อย า 516.00 ตาราง มตร พร้อม ง รัง
ไ ทางตาม ภาพพนที่ ตาม บบมาตรฐานงานทาง ะติดตัง
ปายโ รง ารจาน น 1 ปาย
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 55
าดับ 122
14. โ รง าร อ ร้าง า ป่ตาประจา มบ้าน มที่ 11 บ้าน ้อม จาน น
พ่อจาย ป็น า อ ร้าง า ป่ตาประจา มบ้าน มที่ 11 บ้าน
้อม ตาบ อาจ ามารถ อา ภอ มองน รพนม จัง ัด
น รพนม นาด ้าง 6.00 มตร ามยา 10.00 มตร ตาม
บบ ป น ององ ารบริ าร นตาบ อาจ ามารถ พร้อมติดตัง
ปายโ รง ารจาน น 1 ปาย
ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .2561-2565 น้า 40
าดับ 58

300,000 บาท

300,000 บาท

500,000 บาท

น้า : 72/74

ันที่พิมพ : 25/3/2564 10:15:52

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม

รวม

11,867,600 บาท

รวม

11,867,600 บาท

รวม

11,867,600 บาท

จาน น

177,940 บาท

จาน น

7,000 บาท

จาน น

7,876,800 บาท

จาน น

2,282,400 บาท

พ่อจาย ป็น งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ .จ. .ท. ะ .อบต. ด นที่ ด ที่ มท
0809.5/ 9 ง ันที่ 22 ม รา ม 2557 พระราชบัญญัติประ ัน
ัง ม พ. .2533 นัง อ .จ. .ท. ะ .อบต. ด นที่ ด ที่ มท
0809.5/ 81 ง ันที่ 10 ร ฎา ม 2557
งิน มทบ องทน งินทด ทน
พ่อจาย ป็น งิน มทบ องทน งินทด ทน รณี จ้างประ บ
อันตราย จ็บป่ ย รอ ญ าย
ตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ. .2561
บียยังชีพผ้ งอาย
พ่อจาย ป็น บียยังชีพผ้ งอายตามประ า บัญชีรายช่อผ้ำมี ิทธิรับ
บียยังชีพผ้ งอาย
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทร งม าดไทย าด้ ย ั ณฑ
ารจาย บียยังชีพผ้ำ งอาย ององ รป รอง นท้องถิ่น พ.
.2552 ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ. .2562
บียยังชีพ นพิ าร
พ่อจาย ป็น บียยังชีพผ้พิ าร รอทพพ ภาพตาม ั ณฑที่
า นด ะ ดง ามจานง ึนทะ บียนไ ้
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย ั ณฑ
ารจาย งิน บีย ามพิ ารใ ้ นพิ าร ององ รป รอง น
ท้องถิ่น พ. .2553 ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ. .2562
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บียยังชีพผ้ป่ ย อด

จาน น

30,000 บาท

จาน น

1,000,000 บาท

จาน น

160,000 บาท

พ่อจาย ป็น บียยังชีพผ้ป่ ย อด
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย ารจาย งิน
ง ราะ พ่อ ารยังชีพ ององ รป รอง นท้องถิ่น พ.
.2548
ารองจาย
พ่อใช้จาย รณีฉ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึน รอบรร ทาปญ า
าม ดอดร้อน องประชาชน ป็น นร ม
โดยถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าใช้จายใน
ารช ย อประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง น
ท้องถิ่น พ. .2560 นัง อ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0313.4/ 667 ง ันที่ 12 มีนา ม 2545 นัง อ ระทร ง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 3215 ง ัำนที่ 6 มิถนายน 2559
นัง อ ระทร งม าดไทย ด นที่ ด ที่ มท 0808.2/ 0684
ง ันที่ 8 มภาพันธ 2560 นัง อ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ด นที่ ด ที่ มท 0891.2/ 76 ง ันที่ 13 ม รา ม 2558
นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ด นที่ ด ที่ มท
0810.4/ 526 ง ันที่ 8 มีนา ม 2560 นัง อ รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ด นที่ ด ที่ มท 0810.4/ 1064 ง ันที่ 31
พฤ ภา ม 2560 นัง อ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ด น
ที่ ด ที่ มท 0810.4/ 1173 ง ันที่ 15 มิถนายน 2560 นัง อ
รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ด นที่ ด ที่ มท 0810.4/
1520 ง ันที่ 2 ิง า ม 2560
รายจายตาม ้อผ พัน
งิน มทบ ั ประ ัน ภาพ
มทบโ รง าร ั ประ ัน ภาพระดับท้องถิ่น
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งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ ้าราช าร นท้องถิ่น ( บท.)
พ่อจาย มทบ องทนบา น็จบานาญ ้าราช าร นท้องถิ่น( บ
ท.)
โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ านั งาน องทนบา น็จบานาญ ้า
ราช าร นท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ 29 ง ันที่ 12
ร ฎา ม 2560 นัง อ านั งาน องทนบา น็จบานาญ ้า
ราช าร นท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ 30 ง ันที่ 12
ร ฎา ม 2560

จาน น

333,460 บาท

หน้า : 1/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
งบกลาง

งบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

160,000
30,000
177,940
7,876,800
7,000
333,460

สารองจ่าย

1,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,282,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

585,240

538,200

หน้า : 2/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพ

160,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
งบกลาง

งบกลาง

177,940

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7,876,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

7,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)
สารองจ่าย

1,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,282,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

333,460

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

2,059,200

2,059,200

86,400

86,400

598,320

598,320

2,435,340

3,558,780

หน้า : 3/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือนพนักงาน

1,038,120

1,479,600

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

79,220

ค่าเช่าบ้าน

111,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

166,150

20,000
40,150

10,000

440,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

งบดาเนินงาน

ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน
ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ
ค่าบอกรับวารสาร
ค่ารังวัดที่ดิน
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

608,000

648,000

50,000
40,000

30,000

หน้า : 4/30
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
54,000

54,000

เงินเดือนพนักงาน

6,203,760

8,721,480

เงินประจาตาแหน่ง

294,000

378,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

110,000

130,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

816,370

1,091,740

ค่าเช่าบ้าน

462,200

573,800

60,000

90,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
งบดาเนินงาน

480,150

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

100,000

100,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

910,000

2,166,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน
ค่าใช้สอย

รวม

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ

50,000
170,000

210,000

ค่าบอกรับวารสาร

10,000

10,000

ค่ารังวัดที่ดิน

76,540

76,540

80,000

80,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

หน้า : 5/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่ง
ขันกีฬาในตาบล

260,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

40,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลและ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
โครงการ big cleaning
day
โครงการ To be
number one

30,000
100,000

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
ในเขตตาบลอาจ
สามารถ
โครงการแก้ไขปัญหาผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้า

50,000

10,000

หน้า : 6/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่ง
ขันกีฬาในตาบล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

260,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

150,000

220,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลและ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

400,000

400,000

โครงการ big cleaning
day
โครงการ To be
number one

30,000
100,000

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
ในเขตตาบลอาจ
สามารถ

50,000

โครงการแก้ไขปัญหาผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้า

10,000

หน้า : 7/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการจัดแข่งขันเรือ
ยาวศึกจ้าวลาน้าโขง

550,000

โครงการจัดงานสัปดาห์
วันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์

150,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมตาบลอาจ
สามารถ

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน
ตาบลอาจสามารถ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

100,000

โครงการปฐมนิเทศน์นัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.อาจสามารถ
โครงการประเพณีลอย
กระทง

3,000

300,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

20,000

โครงการฝึกอบรม
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

หน้า : 8/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

โครงการจัดแข่งขันเรือ
ยาวศึกจ้าวลาน้าโขง

550,000

โครงการจัดงานสัปดาห์
วันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์

150,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมตาบลอาจ
สามารถ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน
ตาบลอาจสามารถ

100,000

โครงการปฐมนิเทศน์นัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.อาจสามารถ

3,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

300,000
20,000

20,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

20,000

โครงการฝึกอบรม
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

หน้า : 9/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการรับเสด็จ
โครงการวันแม่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อาจสามารถ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

5,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพสตรี

10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตสาหรับผู้
พิการในชุมชน

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา
โครงการอบรมให้ความ
รู้การป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต
จัดทาพร้อมพัฒนา
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

4,000

10,000

หน้า : 10/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการรับเสด็จ

งบดาเนินงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

20,000

20,000

โครงการวันแม่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อาจสามารถ

5,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพสตรี

10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตสาหรับผู้
พิการในชุมชน

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

4,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต

10,000

จัดทาพร้อมพัฒนา
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000

100,000

หน้า : 11/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

ค่าใช้สอย

773,000

สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจาก โรคพิษ
สุนัขบ้าและสารวจ
ข้อมูลและขึ้นทะเบียน
สัตว์

40,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

งบดาเนินงาน

200,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

86,300

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุกีฬา
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

180,000

30,000
40,000

23,000

60,000
30,000

98,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

561,600

วัสดุการเกษตร

15,000

วัสดุก่อสร้าง

70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุอื่น

50,000

98,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุสานักงาน

20,000

20,000
30,000
105,000

30,000
8,000

หน้า : 12/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

773,000

สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจาก โรคพิษ
สุนัขบ้าและสารวจ
ข้อมูลและขึ้นทะเบียน
สัตว์

40,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

110,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

90,000

ค่าวัสดุ

150,000
86,300

50,000

วัสดุกีฬา
วัสดุงานบ้านงานครัว

380,000
10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
งบดาเนินงาน

รวม

330,000
98,000

50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

103,000
98,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

561,600

วัสดุการเกษตร

15,000

วัสดุก่อสร้าง

70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น

100,000

160,000
113,000

หน้า : 13/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

วัสดุการศึกษา

30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

30,000

ค่าไฟฟ้า

80,000

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
จัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนัก
พิงสูงแบบมีล้อ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

112,000

จัดซื่อตู้เหล็กบานเลื่อน
ทึบ

12,000

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
ทึบ

11,000

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก
บานเลื่อนทึบ
จัดซื้อโต๊ะทางาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9,000

หน้า : 14/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

วัสดุการศึกษา

รวม
30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

84,000

114,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

20,000

50,000

330,000

410,000

ค่าบริการไปรษณีย์

35,000

35,000

ค่าบริการโทรศัพท์

42,000

42,000

เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก

18,000

18,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก

20,000

20,000

จัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนัก
พิงสูงแบบมีล้อ

5,000

5,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

195,400

307,400

ค่าไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื่อตู้เหล็กบานเลื่อน
ทึบ

12,000

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
ทึบ

11,000

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก
บานเลื่อนทึบ

42,000

42,000

จัดซื้อโต๊ะทางาน

10,000

19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หน้า : 15/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา
ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

44,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In
One

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In
One สาหรับงานสานัก
งาน
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifuction
จัดซื่อเครื่องพิมพ์
multifuction แบบฉีด
หมึก
ครุภัณฑ์การศึกษา

15,000

หน้า : 16/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา

2,600

2,600

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ

34,800

34,800

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

44,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In
One

46,000

46,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In
One สาหรับงานสานัก
งาน

51,000

51,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล

22,000

22,000

7,500

7,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifuction
จัดซื่อเครื่องพิมพ์
multifuction แบบฉีด
หมึก
ครุภัณฑ์การศึกษา

15,000

หน้า : 17/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

จัดซื้อโต๊ะกิจกรรม
อนุบาลพร้อมเก้าอี้
พลาสติก

45,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

28,500

ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื้อเครื่องออกกาลัง
กาย
ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน

177,000

ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์

23,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
จัดซื้อรถยนต์กระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า
จัดซื้อรถส่วนกลาง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

2,400,000

หน้า : 18/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

จัดซื้อโต๊ะกิจกรรม
อนุบาลพร้อมเก้าอี้
พลาสติก

รวม

45,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

28,500

ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื้อเครื่องออกกาลัง
กาย
ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน

177,000

ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์

23,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
จัดซื้อรถยนต์กระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า
จัดซื้อรถส่วนกลาง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

2,400,000
854,000

854,000

หน้า : 19/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

01. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน (หน้าศาลปู่
ตา) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม

250,000

02. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน (ข้างวัดจอม
พล) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม

147,000

03. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน (เส้นไปถ้า
เสือ) หมู่ที่ 2 บ้าน
สาราญ

400,000

04. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน (เส้นหมู่ที่ 3
ไปหมู่ที่ 5) หมู่ที่ 3 บ้าน
สาราญ

300,000

05. ปรับปรุงศาลาป่าช้า
บ้านสาราญ หมู่ที่ 3
บ้านสาราญ

136,700

หน้า : 20/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

01. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน (หน้าศาลปู่
ตา) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม

250,000

02. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน (ข้างวัดจอม
พล) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม

147,000

03. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน (เส้นไปถ้า
เสือ) หมู่ที่ 2 บ้าน
สาราญ

400,000

04. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน (เส้นหมู่ที่ 3
ไปหมู่ที่ 5) หมู่ที่ 3 บ้าน
สาราญ

300,000

05. ปรับปรุงศาลาป่าช้า
บ้านสาราญ หมู่ที่ 3
บ้านสาราญ

136,700

หน้า : 21/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

06. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ารูป
ตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม

500,000

07. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน (หลังร้าน
ใหม่) หมู่ที่ 5 บ้านอาจ
สามารถ

300,000

08. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ( ข้างวัด
ปู่เสือ ) หมู่ที่ 6 บ้าน
อาจสามารถ

400,000

09. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (ทางไป
ป่าช้า) หมู่ที่ 7 บ้าน
นาหัวบ่อ

200,000

10. โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสู่พื้นที่การ
เกษตร (หลังสานักสงฆ์
ไปบ่อบึก) หมู่ที่ 7 บ้าน
นาหัวบ่อ

200,000

หน้า : 22/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

06. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ารูป
ตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม

500,000

07. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน (หลังร้าน
ใหม่) หมู่ที่ 5 บ้านอาจ
สามารถ

300,000

08. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ( ข้างวัด
ปู่เสือ ) หมู่ที่ 6 บ้าน
อาจสามารถ

400,000

09. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (ทางไป
ป่าช้า) หมู่ที่ 7 บ้าน
นาหัวบ่อ

200,000

10. โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสู่พื้นที่การ
เกษตร (หลังสานักสงฆ์
ไปบ่อบึก) หมู่ที่ 7 บ้าน
นาหัวบ่อ

200,000

หน้า : 23/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
11. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (ทางเข้า
ป่าช้า) หมู่ที่ 8 บ้านคา
เกิ้ม

400,000

12. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (ไปห้วย
ฮ่องฮอ) หมู่ที่ 9 บ้าน
นาสมดี

300,000

13. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่
10ไปหมู่ที่ 4) หมู่ที่ 10
บ้านไผ่ล้อม

300,000

14. โครงการก่อสร้าง
ศาลปู่ตาประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านห้อม

500,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุรุคุ
เงินอุดหนุนเอกชน

หน้า : 24/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

11. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (ทางเข้า
ป่าช้า) หมู่ที่ 8 บ้านคา
เกิ้ม

400,000

12. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (ไปห้วย
ฮ่องฮอ) หมู่ที่ 9 บ้าน
นาสมดี

300,000

13. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่
10ไปหมู่ที่ 4) หมู่ที่ 10
บ้านไผ่ล้อม

300,000

14. โครงการก่อสร้าง
ศาลปู่ตาประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านห้อม

500,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุรุคุ
เงินอุดหนุนเอกชน

30,000

30,000

หน้า : 25/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

50,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10

50,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11

50,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

50,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

50,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

55,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6

200,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

50,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

50,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9

50,000

อุดหนนสภาวัฒนธรรม
ตาบลอาจสามารถ

30,000

หน้า : 26/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

50,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10

50,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11

50,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

50,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

50,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

55,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6

200,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

50,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

50,000

อุดหนนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9

50,000

อุดหนนสภาวัฒนธรรม
ตาบลอาจสามารถ

30,000

หน้า : 27/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุดหนนสภาวัฒนธรรม
อาเภอเมืองนครพนม

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ
110,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 1

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 10

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 11

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 2

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 3

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 4

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 5

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 6

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 7

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 8

20,000

หน้า : 28/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

อุดหนนสภาวัฒนธรรม
อาเภอเมืองนครพนม

110,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 1

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 10

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 11

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 2

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 3

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 4

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 5

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 6

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 7

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 8

20,000

หน้า : 29/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 9
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนใน
ตาบลอาจสามารถ

680,000
รวม

11,867,600

4,333,700

2,253,000

390,150

6,110,380

575,000

5,680,150

171,000

หน้า : 30/30

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564 10:16:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 9
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนใน
ตาบลอาจสามารถ

680,000
รวม

17,465,430

48,846,410

