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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตาบลอาจ ามารถ
อา ภอ มืองนครพนม จัง วัดนครพนม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,419,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

รวม

12,348,190 บาท

รวม

12,348,190 บาท

รวม

12,348,190 บาท

จานวน

179,510 บาท

จานวน

7,500 บาท

จานวน

8,058,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 พระราชบัญญัติประ ัน
ังคม พ.ศ.2533 นัง ือ .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557
งิน มทบ องทุน งินทดแทน
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทน รณีลู จ้างประ บ
อันตราย จ็บป่วย รือ ูญ าย
ตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุตามประ าศบัญชีรายชื่อผู้มี ิทธิรับ
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ
ารจาย บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2552แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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บี้ยยังชีพความพิ าร

จานวน

2,284,800 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพผู้พิ าร รือทุพพลภาพตาม ลั ณฑที่
า นดและแ ดงความจานงขึ้นทะ บียนไว้
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ
ารจาย งิน บี้ยความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน
ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548
งิน ารองจาย
จานวน

1,000,000 บาท

พื่อใช้จาย รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รือบรร ทาปัญ า
ความ ดือดร้อนของประชาชน ป็น วนรวม
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารชวย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัูนที่ 6 มิถุนายน 2559
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
ลงวันที่ 8 ุมภาพันธ 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 ม ราคม 2558
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ ว 1064 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
ที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว
1520 ลงวันที่ 2 ิง าคม 2560

น้า : 3/61

วันที่พิมพ : 30/4/2565 14:28:23

รายจายตามข้อผู พัน
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.)

จานวน

628,380 บาท

พื่อจาย มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น( บ
ท.)
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญข้า
ราช าร วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12
ร ฎาคม 2560 นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญข้า
ราช าร วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21
ตุลาคม 2563
งิน มทบ ลั ประ ัน ุขภาพ
จานวน

160,000 บาท

มทบโครง าร ลั ประ ัน ุขภาพระดับท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

13,965,830 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,903,060 บาท

รวม

2,743,920 บาท

จานวน

598,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น
(1) นาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา 12
ดือน ป็น งิน 286,800 บาท พื่อจาย ป็น งิน ดือน งิน
คาตอบแทนประจาตาแ นง งินคาตอบแทนพิ ศษนาย องค าร
บริ าร วนตาบล
(2) รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 อัตรา 12
ดือน ป็น งิน 311,520 บาท พื่อจาย ป็น งิน ดือน งิน
คาตอบแทนประจาตาแ นง งินคาตอบแทนพิ ศษรองนาย
องค ารบริ าร วนตาบล
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาตอบ
แทนนาย องค ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาองค าร
บริ าร วนตาบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย
องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ.2554 และแ ้ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตาบล

จานวน

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554
และแ ้ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จานวน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
(1) ประธาน ภาฯ จานวน 1 อัตรา 12 ดือน ป็น
งิน 134,640 บาท
(2) รองประธาน ภาฯ จานวน 1 อัตรา 12 ดือน ป็น
งิน 110,160 บาท
(3) ลขานุ าร ภาฯ จานวน 1 อัตรา 12 ดือน ป็น
งิน 86,400 บาท
(4) มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบลฯ จานวน 20
อัตรา 12 ดือน ป็น งิน 1,728,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554
และแ ้ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

86,400 บาท

2,059,200 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

7,159,140 บาท

จานวน

5,004,600 บาท

จานวน

54,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนรวม งินปรับ พิ่ม และ งิน พิ่ม
ตางๆ พนั งาน วนตาบล ดังนี้
(1) ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน 1
อัตรา
(2) รองปลัดองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน 1
อัตรา
(3) ัว น้า านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12
ดือน 1 อัตรา
(4) ัว น้าฝ่ายบริ ารงานทั่วไป จานวน 12 ดือน 1
อัตรา
(5) นิติ ร จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(6) นั วิ คราะ นโยบายและแผน จานวน 12 ดือน 1
อัตรา
(7) นั พัฒนาชุมชน จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(8) นั ทรัพยา รบุคคล จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(9) นั จัด ารงานทั่วไป จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(10) นั ปอง ันและบรร ทา าธารณภัย จานวน 12 ดือน 1
อัตรา
(11) จ้าพนั งานธุร าร จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(12) นั วิชา าร าธารณ ุข จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รับตาแ นงที่มี ตุพิ ศษตาแ นงนิติ
ร(พ.ต. .)
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน จ., ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.3/ว28 ลว 16 ุมภาพันธ 2548 รื่อง แนวทางปฏิบัติ ี่ยว
ับ าร บิ จาย งินคาตอบแทนนอ นือจา งิน ดือน
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งินประจาตาแ นง

จานวน

270,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นง คาตอบแทนราย ดือนปลัด
องค ารบริ าร วนตาบล รองปลัด อบต. ัว น้า านั ปลัด อบต
. ัว น้าฝ่ายบริ ารงานทั่วไปจานวน 12 ดือน
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

1,830,540 บาท

(1) พนั งานขับรถยนต จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(2) ผู้ชวย จ้า น้าที่ประชา ัมพันธ จานวน 12 ดือน 1
อัตรา
(3) ผู้ชวย จ้าพนั งานปอง ันและบรร ทา าธารณ
ภัย จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(4) ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(5) ผู้ชวย จ้าพนั งานพัฒนาชุมชน จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(6) พนั งานขับรถขยะ จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(7) พนั งานขับรถยนต ( ู้ชีพ) จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(8) พนั งานขับรถบรรทุ น้า จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
พนั งานจ้างทั่วไป
(1) นั ารภารโรง จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(2) คนงานทั่วไป จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(3) คนงานประจารถขยะ จานวน 12 ดือน 3 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่
มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อม
แนวทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
(1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค าร
บริ าร วนตาบล ตั้งไว้ 200,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ
แทนบุคคล รือคณะ รรม าร จัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ ผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค ารบริ าร วน
ตาบลอาจ ามารถ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง ารคลังที่ ค 0402.5/ว156
ลว 19 ันยายน2560 ลั ณฑ าร บิ จายคาตอบแทนบุคคล
รือคณะ รรม าร จัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ
(2) งินประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 517,240 พื่อจาย ป็น
งินประโยชนตอบแทนอื่น า รับพนั งาน วนตาบล พนั งาน
จ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี)
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินประจาปีแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
(3) คาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง ตั้งไว้ 100,0000
บาท พื่อจาย ป็นคาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ
ตั้ง ชน คณะ รรม าร าร ลือ ตั้งประจาองค รป ครอง วน
ท้องถิ่น ประธาน รรม ารและ รรม ารประจา นวย ลือ
ตั้ง อนุ รรม าร รือบุคคลที่ได้รับ ารแตงตั้งใ ้ชวย ลือใน าร
ปฏิบัติ น้าที่ของผู้อานวย าร าร ลือ ตั้งประจาองค รป ครอง
วนท้องถิ่น ป็นต้น ตาม ลั ณฑที่ า นด

รวม

3,879,970 บาท

รวม

1,189,440 บาท

จานวน

817,240 บาท
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของ
พนั งาน วนตาบล รือผู้ที่มีคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร ป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย
งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
คา ชาบ้าน
จานวน

292,200 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบล
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้าน
ของข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) วันที่ 6 มีนาคม 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา

จานวน

45,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
อาจ ามารถ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของผู้บริ ารท้องถิ่น
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541
ค่าใช้สอย

รวม

1,891,130 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาโฆษณาและ ผยแพร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพรขาว ารขององค าร
บริ าร วนตาบล ประชา ัมพันธ จัดทาแผนพับ แผน
ปาย วิทยุ โทรทัศน ิ่งตีพิมพตาง ๆ ฯลฯ
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คาจ้าง มาบริ าร

จานวน

951,130 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารตาง ๆ คาพน มอ ควัน คา
บี้ยประ ันรถยนต คาบริ ารถาย อ าร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคา
จ้าง มาบริ ารองค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาบอ รับวาร าร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบอ รับ อ าร ิ่งพิมพตาง ๆ
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
(1) คารับรอง ตั้งไว้ 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคาจัด ลี้ยง
รับรองขององค ารบริ าร วนตาบลในโอ า ตาง ๆ ชน จัด
รับรอง วนราช ารอื่น ๆ ารนิ ทศ งาน รือผู้มาศึ ษาดู
งาน
ฯลฯ (ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4
/ว 105 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2542)
(2) คารับรอง ตั้งไว้ 30,000 บาท พื่อ จาย ป็นคา ลี้ยง
รับรอง คาอา าร ครื่องดื่มตาง ๆ ครื่องใช้ใน าร ลี้ยงรับรอง
และคาบริ าร อื่น ๆ ซึ่งจา ป็นต้องจายใน ารประชุม ทั้งนี้ใ ้รวม
ถึงผู้ ข้ารวม ารประชุมอื่น ๆ และ จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้อง ข้า รวม
ประชุม ฯ ใน ารประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะ รรม าร รือคณะ
อนุ รรม ารฝ่ายตาง ๆ ที่ได้รับ ารแตงตั้งตามระ บียบ รือ
นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย รือ ารประชุมระ วาง
องค ารบริ าร วนตาบล ับองค รป ครอง วนท้องถิ่นอื่น ๆ
รือองค รป ครอง วนท้องถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน ทั้ง
นี้ ใ ้คานึงถึงความประ ยัดและใ ้มีความ มาะ มตาม นัง ือ
ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
ร ฎาคม พ.ศ. 2548
(3) คาใช้จายในงานพิธีทางศา นา ประ พณีและรัฐพิธี ตั้ง
ไว้ 60,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใช้จายในวัน าคัญทางศา นา
งานรัฐพิธี ชน มาฆบูชา วันวิ าขบูชา ผ้าไตรจีวร ผ้าอาบน้า
ฝน งาน ฉลิมพระชนมพรรษา งานวันปิยะม าราช งาน
ประ พณีท้องถิ่น ฯลฯ

จานวน

120,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั ของ
พนั งาน วนตาบล ผู้บริ าร มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบลและพนั งานจ้าง ที่มีคา ั่งอนุญาตใ ้ ดินทางไปราช าร
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ3) พ.ศ.2559
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

คาลงทะ บียนใน าร งพนั งาน วนตาบล ลู จ้าง คณะผู้
บริ าร อบต. มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ข้าฝึ
อบรม ัมมนา ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2559
โครง ารปรับปรุง ้องทางาน ภาองค ารบริ าร วนตาบลอาจ
จานวน
ามารถ
พื่อจาย ป็นคาปรับปรุง ้องทางาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
อาจ ามารถ ชน คาวั ดุ อ ร้าง คาวั ดุอุป รณต แตง ีทา
ภายนอ -ภายใน ฯลฯโดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด
ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ
โครง ารรับ ด็จ
จานวน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารรับ- ง ด็จ พระบรมวงศานุ
วงศ ชนคาปายประชา ัมพันธ คาจ้าง มารถยนต คาจ้าง มา
จัด ตรียมอา าร อา ารวาง คาน้าดื่ม น้าแข็ง และคาวั ดุอื่นที่
ี่ยวข้อง ับโครง าร
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.ศ
.2559

20,000 บาท

20,000 บาท

น้า : 11/61

วันที่พิมพ : 30/4/2565 14:28:23

โครง าร ลือ ตั้ง .บ.ต. นาย องค ารบริ าร วนตาบล

จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาองค ารบริ าร
วนตาบลและนาย องค ารบริ าร วนตาบล
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3675 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561 รื่อง ารซั ซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน าร ลือ
ตั้งท้องถิ่น
ปรับปรุงภูมิทัศน
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารปรับปรุงภูมิทัศนบริ วณ านั
งาน ้องทางาน ลานแคมปปิง วน าธารณะ และบริ วณพื้นที่
าธารณะ ชน คาวั ดุอุป รณต แตง ีทาภายนอ -ภาย
ใน จัดซื้อพันธไม้ ต้นไม้ ไม้ดอ ไม้ประดับและ ระถาง และ
วั ดุอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ับโครง าร
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว
1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมครุภัณฑและ ิ่ง อ ร้างขององค าร
บริ าร วนตาบล
ค่าวัสดุ

รวม

300,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานที่ใช้ใน ารปฏิบัติงานขององค าร
บริ าร วนตาบล ที่ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง ชน ระดาษ แฟม ครื่อง ขียน แบบพิมพและวั ดุ
ครื่องใช้ านั งานอื่น ๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น คาน้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน
ครื่อง จาระบี รถยนต วน ลาง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่
จัด ป็น
วั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณและ นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้
จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะ
คาใช้ อยวั ดุและคา าธารณูปโภค
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ที่ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง ชน ซื้อแปรง ไม้ วาด ขง ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วย ชาม แ ้ว จานรอง ระจ งา น้าจืดที่ซื้อจา
อ ชน ้อนดับ ลิ่น ปรับอา าศ า รับ านั งานองค าร
บริ าร วนตาบล ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ได้แ แผนบันทึ
ข้อมูล แฮนดดิ ไดรว ทปบันทึ ข้อมูล ัวพิมพ รือแถบพิมพ
า รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

499,400 บาท

คาไฟฟา

จานวน

320,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟาใน านั งาน คาไฟฟา าธารณะตาบลอาจ
ามารถคาไฟฟาลานแคมปปิง และที่ นวยงานอื่นมอบ มายใ ้
องค ารบริ าร วนตาบลอาจ ามารถ รือตาม นัง ือ ั่ง าร
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รื่อง ลั ณฑและอัตราคา
ใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ลั ษณะคาใช้ อยวั ดุและคา าธารณูปโภค
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้าประปา านั งาน
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะคา
ใช้ อยวั ดุและคา าธารณูปโภค
คาบริ ารโทรศัพท
จานวน

41,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทภายในประ ทศ คาโทรศัพทพื้นฐาน คา
โทรศัพท คลื่อนที่ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4
/ว1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 รื่อง ารติดตั้งและ าร
บิ คาใช้บริ าร ครื่องมือ ื่อ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาบริ ารไปรษณีย
จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปรษณียและธนาณัติ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รื่อง ลั ณฑและอัตราคา
ใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีใน
ลั ษณะคาใช้ อยวั ดุและคา าธารณูปโภค
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

120,400 บาท
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งบลงทุน

รวม

152,800 บาท

รวม

152,800 บาท

จานวน

6,000 บาท

พื่อจัดซื้อตู้ ล็ บาน ลื่อนทึบ
- มีบาน ลื่อน 2 บาน
- ูงไมต่า วา 170 ซนติ มตร
ราคาท้องตลาด
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
จัดซื้อถังน้า
จานวน

9,100 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
จัดซื้อตู้ ล็

พื่อจัดซื้อถังน้าไฟ บอร ลา ขนาดความจุ 2,000
ลิตร คุณลั ษณะ ฉพาะ
1) ขนาดที่ า นด ป็นขนาดที่จุน้าได้ไมน้อย วา
2) คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม
3) ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ านั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2563
จัดซื้อปัมน้า
พื่อจัดซื้อปัมน้า ขนาด 200 วัตต
ราคาท้องตลาด
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ

จานวน

5,000 บาท
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ครุภัณฑโฆษณาและ ผยแพร
ติดตั้ง ล้องโทรทัศนวงจรปิด

จานวน

71,200 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ล้องโทรทัศนวงจรปิด รายละ อียดดังนี้
(1) ล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิด ครือขายภายนอ 6 ตัว ตั้ง
ไว้ 34,200 บาท
(2) อุป รณบันทึ ภาพผาน ครือขาย แบบ 8 ชอง ตั้ง
ไว้ 22,000 บาท
(3) วั ดุอุป รณ ารติดตั้ง ตั้งไว้ 15,000 บาท
ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานของระบบ ล้องโทรทัศน
วงจรปิด ฉบับ ดือน ุมภาพันธ2564
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
จัดซื้อคอมพิว ตอรแท็ป ล็ต
พื่อจัดซื้อคอมพิว ตอรแท็ป ล็ต แบบที่ 2
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core)
- มี นวยความจา ลั (RAM) ที่มีขนาดไมน้อย วา 2 GB
- มี นวยความจาขนาดไมน้อย วา 32 GB
- มี น้าจอ ัมผั ขนาดไมน้อย วา 9.7 นิ้ว และมีความละ อียดไม
น้อย วา 2,048 x 1,536 Pixel
- ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา WiFi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS
- มีอุป รณ ชื่อมตอระบบ 4G รือดี วา แบบติดตั้งภายในตัว
ครื่อง (built-in)
- มีอุป รณ าร ขียนที่ ามารถใช้งานรวม ับอุป รณคอมพิว ตอร
แท็ป ล็ต
- มี ล้องด้าน น้าความละ อียดไมน้อย วา 1.2 Megapixel
- มี ล้องด้าน ลังความละ อียดไมน้อย วา 8 Megapixel
ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและ
ระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
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จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร All In One า รับงาน านั งาน
พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร All In One า รับงาน านั
งาน 2 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 2 แ น
ลั (2 core) โดย มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 2.2 GHz จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม
น้อย วา 4 MB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อย วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา แบบติดตั้งภายใน (Internal) รือภาย
นอ (External) จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อย วา 21 นิ้ว ความ
ละ อียดแบบ FHD (1920x1080)
- ามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและ
ระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563

จานวน

34,000 บาท
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จัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction
พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพMultifunction แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง
มึ พิมพ (Ink Tank Printer)
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นอุป รณที่มีความ ามารถ ป็น Printer, Copier , Scanner
และ Fax ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดา า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 27 น้าตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 15
น้าตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- ามารถ แ น อ าร ขนาด A4 (ขาวดา- ี) ได้
- มีความละ อียดใน าร แ น ูง ุดไมน้อย วา 1,200 x 600
รือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดปอน อ ารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อ ารได้ทั้ง ีและขาวดา
- ามารถทา า นาได้ ูง ุดไมน้อย วา 99 า นา
- ามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง รือ ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 100 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและ
ระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563

จานวน

7,500 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

3,099,390 บาท

รวม

2,217,900 บาท

รวม

2,217,900 บาท

จานวน

1,548,120 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน งินปรับ พิ่ม คาครองชีพชั่วคราวและ งิน
พิ่มตาง ๆ พนั งาน วนตาบล
(1) ผู้อานวย าร องคลังองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12
ดือน อัตรา 1 อัตรา
(2) นั วิชา ารคลัง จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(3) นั วิชา ารพั ดุ จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(4) จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

งินอุด นุนองค รป ครอง วนท้องถิ่น
อุด นุน ทศบาลตาบล นองญาติ
พื่ออุด นุนองค ารบริ าร วนตาบล ุรุคุตามโครง ารศูนย
ปฏิบัติ ารรวมชวย ลือประชาชนระดับอา ภอ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงผู้อานวย าร องคลังองค าร
บริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 19/61

วันที่พิมพ : 30/4/2565 14:28:23

คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

627,780 บาท

รวม

845,490 บาท

รวม

415,490 บาท

จานวน

175,490 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น า รับพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี)
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินประจาปีแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง / คาครองชีพ พนั งานจ้าง
(1) ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี จานวน 12 ดือน 1
อัตรา
(2) ผู้ชวย จ้า น้าที่พั ดุ จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(3) ผู้ชวย จ้า น้าที่จัด ็บรายได้ จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(4) ผู้ชวย จ้า น้าที่ธุร าร จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของ
พนั งาน วนตาบล รือผู้ที่มีคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร ป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย
งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
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คา ชาบ้าน

จานวน

170,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั ของ
พนั งาน วนตาบล
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.ศ.2559
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบล
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้าน
ของข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) วันที่ 6 มีนาคม 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
อาจ ามารถ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาโฆษณาและ ผยแพร
พื่อจาย ป็นคาโฆษณาและ ผยแพรขาว ารขององค ารบริ าร
วนตาบล ประชา ัมพันธ จัดทาแผนพับ แผน
ปาย วิทยุ โทรทัศน ิ่งตีพิมพตาง ๆ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน าร งพนั งาน วนตาบล ข้าฝึ
อบรม ัมมนา ป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.ศ.2559
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โครง ารปรับปรุง ถานที่ ็บพั ดุ

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารปรับปรุง ถานที่ ็บพั ดุ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา
ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ
จัดทาพร้อมพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทาพร้อมพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย ิน
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 98
ลาดับ 6
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

30,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานที่ใช้ใน ารปฏิบัติงานขององค าร
บริ าร วนตาบล ชน ระดาษ แฟม ครื่อง ขียน แบบพิมพ
และวั ดุ ครื่องใช้ านั งานอื่น ๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

50,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อแผนดิ ทปบันทึ ข้อมูล ัวพิมพ รือ
แถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

30,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

30,000 บาท

รวม

36,000 บาท

รวม

36,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

รวม

349,610 บาท

รวม

299,640 บาท

รวม

299,640 บาท

จานวน

299,640 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปรษณียและธนาณัติ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะคา
ใช้ อยวั ดุและคา าธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
จัดซื้อตู้ อ าร ล็ บาน ลื่อนทึบ
พื่อจัดซื้อตู้ ล็ บาน ลื่อนทึบ จานวน 6 ตู้
- มีบาน ลื่อน 2 บาน
- ูงไมต่า วา 170 ซนติ มตร
ราคาท้องตลาด
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ราคาทท้องตลาด
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนนั วิชา ารตรวจ อบภาย
ใน จานวน 12 ดือน 1 อัตรา

น้า : 23/61

วันที่พิมพ : 30/4/2565 14:28:23

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

49,970 บาท

รวม

24,970 บาท

จานวน

24,970 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น า รับพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี)
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินประจาปีแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมครุภัณฑและ ิ่ง อ ร้างขององค าร
บริ าร วนตาบล
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานที่ใช้ใน ารปฏิบัติงานขององค าร
บริ าร วนตาบล ที่ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง ชน ระดาษ แฟม ครื่อง ขียน แบบพิมพและวั ดุ
ครื่องใช้ านั งานอื่น ๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

10,000 บาท

รวม

283,500 บาท

รวม

233,500 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

133,500 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ที่ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง ชน แผนบันทึ ข้อมูล แฮนดดิ ไดรว ทปบันทึ
ข้อมูล ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน อปพร.
โดยถือปฏิบัติตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คา
ใช้จายใ ้แ อา า มัครปอง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
ค่าใช้สอย
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมครุภัณฑและ ิ่ง อ ร้างขององค าร
บริ าร วนตาบลอาจ ามารถ
ค่าวัสดุ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคา น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน
ครื่อง จาระบี ฯลฯ า รับรถ ู้ชีพ ู้ภัย รถบรรทุ
น้า ครื่อง ูบน้า ลื่อยโซยนต
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วั ดุ ครื่องแตง าย

จานวน

40,000 บาท

พื่อจัดซื้อชุดดับ พลิง
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
จานวน

12,500 บาท

พื่อจัดซื้อ ายดับ พลิง พร้อมข้อตอ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
วั ดุจราจร
จานวน

13,000 บาท

พื่อจัดซื้อ รวยจราจร
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
วั ดุอื่น
จานวน

8,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ติมน้ายาถังดับ พลิง
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

3,278,980 บาท

รวม

2,160,900 บาท

รวม

2,160,900 บาท

จานวน

1,576,800 บาท

ครุภัณฑอื่น
คาจัดซื้อ ลื่อยโซยนต
พื่อจัดซื้อ ลื่อยโซยนต
- ขนาด ไมน้อย วา 5.3 แรงม้า
- แผนบังคับโซ ขนาด 25-30 นิ้ว
- ป็นราคารวมใบอนุญาต และอุป รณมาตรฐาน ราคาท้อง
ตลาด
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนรวม งินปรับ พิ่ม และ งิน พิ่มตาง ๆ
(1) ผู้อานวย าร อง ารศึ ษา ศา นาและวัฒนธรรม 12
ดือน จานวน 1 อัตรา
(2) นั วิชา ารศึ ษา จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(3) นั ันทนา าร จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(4) ครูผู้ดูแล ด็ จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงผู้อานวย าร อง าร
ศึ ษาฯ องค ารบริ าร วนตาบล
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

542,100 บาท

พื่อจาย ป็น คาตอบแทน / คาครองชีพผู้ชวยครูผู้ดูแล
ด็
จานวน 12 ดือน 3 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน

รวม

1,118,080 บาท

รวม

294,080 บาท

จานวน

172,480 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น า รับพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี)
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินประจาปีแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของ
พนั งาน วนตาบล รือผู้ที่มีคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร ป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย
งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
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คา ชาบ้าน

จานวน

111,600 บาท

รวม

624,000 บาท

คาโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโฆษณาและ ผยแพรขาว ารขององค ารบริ าร
วนตาบล ประชา ัมพันธ จัดทาแผนพับ แผน
ปาย วิทยุ โทรทัศน ิ่งตีพิมพตาง ๆ ฯลฯ
คาจ้าง มาบริ าร

จานวน

500,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั ของ
พนั งาน วนตาบล
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที3่ ) พ.ศ.2559
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน าร งพนั งาน วนตาบล ข้าฝึ
อบรม ัมมนา ป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที3่ ) พ.ศ.2559
โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
จานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบล
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้าน
ของข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) วันที่ 6 มีนาคม 2562
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารตาง ๆ คาจ้าง มาผู้ชวย จ้า
น้าที่ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคา
จ้าง มาบริ ารองค รป ครอง วนท้องถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารพัฒนาครูผู้ดูแล ด็ ของศูนยพัฒนา
ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตาบลอาจ ามารถ
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานที่ใช้ใน ารปฏิบัติงานขององค าร
บริ าร วนตาบล ชน ระดาษ แฟม ครื่อง ขียน แบบพิมพ
และวั ดุ ครื่องใช้ านั งานอื่น ๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมวั ดุครุภัณฑขององค ารบริ าร วน
ตาบล
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อแผนดิ ทปบันทึ ข้อมูล ัวพิมพ รือ
แถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
พื่อจาย ป็นคาไฟฟาในศูนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วน
ตาบลอาจ ามารถ ศูนยไทแ ลาน ีฬา
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะคา
ใช้ อยวั ดุและคา าธารณูปโภค

รวม

140,000 บาท

จานวน

80,000 บาท
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คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้าประปาในศูนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร
วนตาบลอาจ ามารถ ศูนยไทแ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะคา
ใช้ อยวั ดุและคา าธารณูปโภค
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้บริ ารระบบอิน ทอร
น็ต คา ชาพื้นที่ รวมถึงอิน ทอร น็ต ารดและคา ื่อ าร
อื่นๆ ชน คา ค บิ้ลทีวี คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ป็น
ต้น ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะคา
ใช้ อยวั ดุและคา าธารณูปโภค
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

2,308,900 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,537,900 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

855,500 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร ิจ รรมวัน ด็ ใน ขตตาบลอาจ ามารถ
พื่อจาย ป็นคาขนม ไอศ รีม คารางวัล คาวั ดุอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ
โครง าร ใน ารจัด ิจ รรมวัน ด็ แ งชาติ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั
ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
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โครง ารปฐมนิ ทศนนั รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.อาจ ามารถ

จานวน

3,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัด ิจ รรมปฐมนิ ทศนั รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต
.อาจ ามารถ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั
ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
โครง ารวันแมศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.อาจ ามารถ
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด ิจ รรมวันแมศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.อาจ
ามารถ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั
ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
จานวน

797,500 บาท

พื่อจาย ป็น
- คาใช้จายใน ารจ้างประ อบอา าร ลางวัน ด็
- คาจัด าร รียน าร อน(ราย ัว)
- คา นัง ือ รียน
- คาอุป รณ าร รียน
- คา ครื่องแบบนั รียน
- คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
- พื่อจัดซื้ออา าร ริม(นม) ตั้งไว้ 582,400 บาท
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัวศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบ
ต.อาจ ามารถ ตั้งไว้ 50,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ

รวม

682,400 บาท

จานวน

632,400 บาท
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วั ดุ ารศึ ษา

จานวน

50,000 บาท

รวม

15,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน 1 ตัว ราคาท้องตลาด
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
จัดซื่อตู้ ล็ บาน ลื่อนทึบ
จานวน

12,000 บาท

พื่อจัดซื้อวั ดุ ารศึ ษา ื่อ าร รียน าร อนศูนยพัฒนา ด็
ล็ อบต.อาจ ามารถ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
จัดซื้อ ้าอี้

พื่อจัดซื้อตู้ ล็ บาน ลื่อนทึบ จานวน 2 ตู้
- มีบาน ลื่อน 2 บาน
- ูงไมต่า วา 170 ซนติ มตร
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ ราคาท้องตลาด
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

756,000 บาท

รวม

756,000 บาท

จานวน

756,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนโรง รียนในตาบลอาจ ามารถ
พื่อจาย นับ นุนคาอา าร ลางวันโรง รียนในตาบลอาจ ามารถ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

418,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

198,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

ตั วปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบ้าและ ารวจข้อมูลและ จานวน
ขึ้นทะ บียน ัตว

40,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัคซีนปอง ันพิษ ุนัขบ้าพร้อมอุป รณ คา
ารวจข้อมูลและขึ้นทะ บียน ัตว ฯลฯ
ค่าวัสดุ

รวม

158,000 บาท

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น คาน้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน
ครื่อง จาระบี ใน ารพน มอ ควัน
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย

จานวน

118,000 บาท

รวม

220,000 บาท

รวม

220,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาน้ายา คมี คา าร คมี าจัดยุงลาย ทรายมี
ฟอ าร คมีปอง ันโรคติดตอตาง ๆ ตั้งไว้ 98,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชุดปอง ัน ชื้อโรค ตั้งไว้ 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนองค รประชาชน
อุด นุน า รับ ารดา นินงานตามแนวทาง โครง ารพระราชดาริ
ด้าน าธารณ ุข
พื่อจายอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน 11 มูบ้าน มูบ้าน
ละ 20,000 บาท า รับ ารดา นินงานตามแนวทางโครง าร
พระราชดาริด้าน าธารณ ุข
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 79
ลาดับ 4
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

3,019,150 บาท

รวม

1,696,440 บาท

รวม

1,696,440 บาท

จานวน

1,064,760 บาท

(1) ผู้อานวย าร องชางองค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(2) จ้าพนั งานธุร าร จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(3) นายชางโยธา จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงผู้อานวย าร องชางองค าร
บริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

589,680 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็นคาจ้าง/คาครองชีพชั่วคราว
พนั งานจ้างตามภาร ิจ
รวม 469,680 บาท
(1) ผู้ชวยชางโยธา จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(2) ผู้ชวยชางไฟฟา จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
(3) ผู้ชวย จ้า น้าที่ธุร าร จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
พนั งานจ้างทั่วไป รวม 120,000 บาท
(1) คนต แตง วน จานวน 12 ดือน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

1,257,710 บาท

รวม

122,710 บาท

จานวน

82,710 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น า รับพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี)
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่องซั ซ้อมแนว
ทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินประจาปีแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของ
พนั งาน วนตาบล รือผู้ที่มีคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร ป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย
งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
อาจ ามารถ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541
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ค่าใช้สอย

รวม

810,000 บาท

จานวน

550,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั ของ
พนั งาน วนตาบล
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที3่ ) พ.ศ.2559
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น คาลงทะ บียนใน าร งพนั งาน วนตาบล ข้าฝึ
อบรม ัมมนา ป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2559
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

80,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาออ แบบ ขียนแบบ ทางานอยางใด
อยาง นึ่ง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ชน คาจ้างคน
ดูแล วน าธารณะ,ต แตง วน,ทา ี,คาจ้างแ ดงแบบ ,คาจ้างผู้
ชวย จ้า น้าที่ ป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคา
จ้าง มาบริ ารองค รป ครอง วนท้องถิ่น
คารังวัดที่ดิน
พื่อจาย ป็นที่รังวัดที่ดิน
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาวั ดุ ครุภัณฑที่ดินและ ิ่ง อ
ร้าง ไฟฟา าธารณะ ที่ ป็นทรัพย ินขององค ารบริ าร วน
ตาบล
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ค่าวัสดุ

รวม

325,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานใช้ใน ารปฏิบัติงานขององค าร
บริ าร วนตาบล ที่ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง ชน ระดาษ แฟม ครื่อง ขียน แบบพิมพและวั ดุ
ครื่องใช้ านั งานอื่น ๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
วั ดุไฟฟาและวิทยุ
จานวน

100,000 บาท

พื่อใช้จายใน ารซอมแซมบารุงรั ษาครุภัณฑที่ดินและ ิ่ง อ
ร้าง ระบบไฟฟา าธารณะ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

15,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่อจายคาจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว ที่ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง ชน ใบมีดตัด ญ้า ถ้วยรองใบมีด จานใ อ็นตัด
ญ้า ถ้วย ฟือง ถ้วยประ บใบมีด อ็นตัด ญ้า ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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วั ดุ อ ร้าง

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ ร้าง ที่ ป็นวั ดุคง วั ดุ ิ้น
ปลือง ชน ปูนซี มนต ไม้ตาง ๆ น้ามันทา
ไม้ ทิน นอร ี แปรงทา ี ปูนขาว อิฐ รือ
ซี มนต บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ล็
แบบ ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ ียม ทอน้าบาดาล ทอ
น้าและอุป รณประปา ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน
ครื่อง จาระบี ฯลฯ า รับ องชาง
วั ดุ าร ษตร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจายคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร ที่ ป็นวั ดุคงคน วั ดุ ิ้น
ปลือง ชน รรไ ร ปุย ต้นไม้ น้ายาบารุงต้นไม้ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจายคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ที่ ป็นวั ดุคงคน วั ดุ ิ้น
ปลือง ชน แผนบันทึ ข้อมูล แฮนดิ ไดรว ทปบันทึ
ข้อมูล ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

65,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

53,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
จัดซื้อตู้ ล็ บาน ลื่อนทึบ
พื่อจัดซื้อตู้ ล็ บาน ลื่อนทึบ จานวน 2 ตู้
- มีบาน ลื่อน 2 บาน
- ูงไมต่า วา 170 ซนติ มตร
ราคาท้องตลาด
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร
พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรรายละ อียดดังนี้
1) ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแ ดง
ภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 6 แ น
ลั (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม
น้อย วา 12 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจาขนาดไมน้อย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพ ขนาดไมน้อย วา 2 GB
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- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 2 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อย วา 480 GB จานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
2) ครื่องคอมพิว ตอร All In One า รับงานประมวล
ผล ราคา 23,000 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 1.6 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
น้อย วา 6 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจร ลั ที่มี
ความ ามารถใน ารใช้ นวยความจาแย จา นวยความจา ลั
ขนาดไมน้อย วา 2 GB
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB
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- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อย วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา แบบติดตั้งภายใน (Internal) รือภาย
นอ (External) จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อย วา 21 นิ้ว ความ
ละ อียดแบบ FHD (1920x1080)
- ามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
ตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
และระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

793,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

793,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

570,000 บาท

จานวน

450,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาทิ้งขยะและ าจัดขยะมูลฝอยใ ้ ับ ทศบาล มือง
นครพนม
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาวั ดุ ครุภัณฑที่ดินและ ิ่ง อ
ร้าง ที่ ป็นทรัพย ินขององค ารบริ าร วนตาบล
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ค่าวัสดุ

รวม

223,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงคน วั ดุ ิ้น ปลือง ชน น้ายาล้าง
รถ ผงซั ฟอ น้ายาฆา ชื้อ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

150,000 บาท

วั ดุงานบ้านงานครัว

พื่อจาย ป็นคาน้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน
ครื่อง จาระบี ฯลฯ รถบรรทุ ขยะ
วั ดุ ครื่องแตง าย

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ครื่องแตง าย า รับพนั งานจัด ็บขยะ ที่ ป็น
วั ดุคงทน วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ื้อใ ัน ปือน า รับพนั งาน
ประจารถขยะ/ ื้อ ั๊ ะท้อนแ ง รอง ท้าบูทอยาง นา ถุงมือ
อยาง นา มว และวั ดุอื่นๆที่ อื้อใน ารปฎิบัติงานและมีความ
จา ป็น ี่ยว ับงานขยะ
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
วั ดุอื่น
จานวน

55,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อถังขยะ ตั้งไว้ 50,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่นที่ ี่ยวข้อง ับงานขยะ ตั้งไว้ 5,000
บาท
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ

น้า : 43/61

วันที่พิมพ : 30/4/2565 14:28:24

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

440,150 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

440,150 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

440,150 บาท

จานวน

40,150 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
จัดซื้อ นัง ือพิมพ มูบ้าน
พื่อจายคาจัดซื้อ นัง ือพิมพใน มูบ้าน จานวน 11 มู
บ้าน จานวน 365 วัน ๆ ละ 11 ฉบับ ๆ 10 บาท มูบ้าน
ละ 1 ฉบับ
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 85
ลาดับ 2
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร big cleaning day
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม big cleaning day
ชน คาน้าดื่ม คาปายประชา ัมพันธ คาวั ดุที่ ี่ยวข้อง ับ
โครง าร ฯลฯ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาวด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั
ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 97
ลาดับ 2
โครง าร To be number one
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม To be number one
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 89
ลาดับ 2
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โครง ารแ ้ไขปัญ าผั ตบชวาและวัชพืชในแ ลงน้า

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ชน คาน้าดื่ม น้า
แข็ง คาวั ดุ คาน้ามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ฯลฯ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาวด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั
ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 89
ลาดับ 1
โครง ารจัด วทีประชาคมตาบลอาจ ามารถ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดประชาคม พื่อรับฟังความคิด ็น
ของประชาชน ในระดับ มูบ้านและตาบล
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว
856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 93
ลาดับ 1
โครง ารบริ ารจัด ารขยะมูลฝอยในชุมชนตาบลอาจ ามารถ
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ อบรมใ ้ความรู้ใน ารคัดแย
ขยะ ชนคาอา ารและ ครื่องดื่ม คาปายประชา ัมพันธ คา
วิทยา ร คาวั ดุใน ารฝึ อบรม คาวั ดุอื่นที่ ี่ยวข้อง ับโครง
ารฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาดและความ
ป็นระ บียบ รียบร้อยของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารขยะมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
ม ราคม 2561
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 90
ลาดับ 3

น้า : 45/61
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โครง ารปลู ต้นไม้ ฉลิมพระ ียรติ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปายผ้าประชา ัมพันธ คาอา าร ครื่องดื่ม คา
จัด ถานที่ คาจัดซื้อพันธุ ล้าไม้ คาขนย้ายพันธุ ล้าไม้ ป็นต้น
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาวด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั
ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 90
ลาดับ 2
โครง ารฝึ อบรมรณรงคปอง ันและแ ้ไขปัญ ายา พติด
พื่อจาย ป็นคาอา าร – ครื่องดื่ม, คาวิทยา ร, คายาน
พา นะ คาวั ดุ – อุป รณประชา ัมพันธ ป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 88
ลาดับ 1
โครง ารฝึ อบรม ง ริมพัฒนาอาชีพในชุมชน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ อบรม ง ริมพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
วิทยา ร คาวั ดุ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับโครง าร
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาวด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ
าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 92
ลาดับ 6

น้า : 46/61

วันที่พิมพ : 30/4/2565 14:28:24

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ด็ และ ยาวชน

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารพัฒนาศั ยภาพ ด็ และ
ยาวชน ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
วิทยา ร คาวั ดุ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับโครง าร
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาวด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ
าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 82
ลาดับ 6
โครง ารโรง รียนผู้ ูงอายุ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารอบรมใ ้ความรู้ตามโครง าร
โรง รียนผู้ ูงอายุ ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
วิทยา ร คาวั ดุ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับโครง าร
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาวด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ
าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 85
ลาดับ 7

น้า : 47/61
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โครง าร ง ริม ารพัฒนาศั ยภาพ ตรี

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ง ริม ารพัฒนา
ศั ยภาพ ตรี ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
วิทยา ร คาวั ดุ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับโครง าร
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาวด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ
าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 85
ลาดับ 5
โครง าร ง ริมพัฒนาคุณภาพชีวิต า รับผู้พิ ารในชุมชน
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ง ริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต า รับผู้พิ ารในชุมชน ชน คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คาวั ดุ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง
ับโครง าร
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาวด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ
าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 85
ลาดับ 6

น้า : 48/61

วันที่พิมพ : 30/4/2565 14:28:24

โครง ารอบรมใ ้ความรู้ ารปอง ันและปราบปราม ารทุจริต

จานวน

10,000 บาท

รวม

458,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

358,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

260,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารอบรมใ ้ความรู้ ารปอง ันและปราบ
ปราม ารทุจริต ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
วิทยา ร คาวั ดุ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับโครง าร
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาวด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ
าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 85
ลาดับ 7
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน ารจัดแขงขัน ีฬาในตาบล
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารแขงขัน ีฬาภายในตาบล พื่อ ชื่อม
ความ ามัคคีและปอง ัน ยาวชนใ ้ างไ ลยา พติด โดย ป็นคา
นับ นุนทีม คาซื้อวั ดุ คาอา าร ครื่องดื่ม คาตอบแทน
คณะ รรม ารตัด ิน คา ปิด-ปิด คารางวัลนั ีฬา คาจัด ถาน
ที่ คา ครื่อง ียง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั
ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 75
ลาดับ 21

น้า : 49/61

วันที่พิมพ : 30/4/2565 14:28:24

ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา
พื่อจัดซื้อวั ดุ ีฬา า รับ ยาวชนและประชาชนใน ารออ าลัง
าย จานวน 12 ชุด
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

98,000 บาท

จานวน

98,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ครุภัณฑ ีฬา
จัดซื้อ ครื่องออ าลัง าย
พื่อจัดซื้อ ครื่องออ าลัง าย ราคาท้องตลาด
โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนวทาง ารพิจารณา ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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ลาดับ 22

น้า : 50/61

วันที่พิมพ : 30/4/2565 14:28:24

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

1,565,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

750,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

750,000 บาท

โครง ารแขงขัน รือยาวตาบลอาจ ามารถ

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น คาตอบแทน รรม าร งินรางวัล ถ้วยรางวัล คา
จัด ถานที่ คา ครื่อง ียง คาอา าร - ครื่องดื่ม คาวั ดุ
คาโฆษณา ผยแพร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาวด้วย าร บิ
จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ารจัด ารแขง
ขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ลาดับ 3
โครง ารจัดงาน ัปดา วันผู้ ูงอายุและประ พณี ง รานต

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาอา าร ครื่องดื่ม ครื่อง ียง จัดซื้อใบประ าศ
ียรติคุณ งินรางวัล คา ถานที่ คาตอบแทน คาวั ดุ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาวด้วย าร บิ
จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ารจัด ารแขง
ขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 71
ลาดับ 2
โครง ารประ พณีลอย ระทง
จานวน

300,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นคาอา าร ครื่องดื่ม ครื่อง ียง จัดซื้อใบประ าศ
ียรติคุณ งินรางวัล คา ถานที่ คาตอบแทน คาวั ดุ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาวด้วย าร บิ
จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ารจัด ารแขง
ขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 72
ลาดับ 5
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งบเงินอุดหนุน

รวม

815,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

815,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจายตามโครง ารงานประ พณี ลี้ยงผีปู่ตา
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 72
ลาดับ 7
อุด นนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 10
จานวน

50,000 บาท

พื่อจายตามโครง ารงานประ พณีบายศรี ูขวัญ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 74
ลาดับ 16
อุด นนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 11
จานวน

50,000 บาท

พื่อจายตามโครง ารงานประ พณี ลี้ยงผีปู่ตา
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 75
ลาดับ 17
อุด นนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 2
จานวน

50,000 บาท

พื่อจายตามโครง ารงานประ พณี ลี้ยงผีปู่ตา
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 72
ลาดับ 8
อุด นนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 3
จานวน

50,000 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน
อุด นนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 1

พื่อจายตามโครง ารงานประ พณีนมั ารองคพระธาตุ าราญใต้
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 73
ลาดับ 9
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อุด นนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 4

จานวน

55,000 บาท

พื่อจายตามโครง าร ดังนี้
(1) โครง ารงานประ พณี ี่ยง อย จานวน 50,000 บาท
(2) โครง ารงานประ พณี ลี้ยงผีปู่ตา จานวน 5,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 73
ลาดับ 10,12
อุด นนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 5,6
จานวน

200,000 บาท

พื่อจายตามโครง ารงานประ พณีวันรวมใจไทยแ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 73
ลาดับ 11
อุด นนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 7
จานวน

50,000 บาท

พื่อจายตามโครง ารงานประ พณีแ ม็ง
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 74
ลาดับ 13
อุด นนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 8
จานวน

50,000 บาท

พื่อจายตามโครง ารงานประ พณีแ ดาว
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 74
ลาดับ 14
อุด นนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 9
จานวน

50,000 บาท

พื่อจายตามโครง ารงานประ พณีบุญคูณลาน
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 74
ลาดับ 15
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อุด นน ภาวัฒนธรรมตาบลอาจ ามารถ

จานวน

50,000 บาท

พื่อจายตามโครง ารวัฒนธรรมไทแ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 75
ลาดับ 19
อุด นน ภาวัฒนธรรมอา ภอ มืองนครพนม
จานวน

110,000 บาท

พื่อจายตาม
1.โครง ารงานประ พณีไ ล รือไฟจัง วัด
นครพนม จานวน 80,000 บาท
2.โครง ารวันรวมชน ผา จานวน 30,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 75
ลาดับ 20
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

รวม

5,091,300 บาท

งบลงทุน

รวม

5,091,300 บาท

รวม

5,091,300 บาท

01. อ ร้างรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ รูปตัวยูภายใน มูบ้าน จานวน
มูที่ 1 บ้าน ้อม

500,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ รูปตัวยู
บริ วณริมถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบ้าน มูที่ 1 บ้าน
้อม ตาบลอาจ ามารถ อา ภอ มืองนครพนม จัง วัด
นครพนม รางระบายน้า ค. .ล.ขนาด ว้าง 0.40x0.40
มตร ความยาว 120.00 มตร พร้อม ทคอน รีตผิวจราจร
ว้าง 1.69 มตร ยาว 120 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิว
คอน รีตไมน้อย วา 202.80 ตาราง มตร ตามแบบมาตรฐาน
งาน ท2 และติดตั้งปายโครง ารจานวน 1 ปาย
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 26
ลาดับ 7

น้า : 54/61
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02. ซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร มูที่ 2 บ้าน าราญ

จานวน

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร มูที่ 2 บ้าน
าราญ ตาบลอาจ ามารถ อา ภอ มืองนครพนม จัง วัด
นครพนม ขนาดถนน ว้าง 5.00 มตร ปริมาตรลู รังไมน้อย
วา 2,340.00 ลู บาศ มตร พร้อมวางทอระบายน้าคอน รีต
ริม ล็ ชั้น 3 ขนาด 0.60x1.00 มตร จานวน 7 ทอน พร้อม
ยาแนวรอยตอทอใ ้ รียบร้อย พร้อม รด ลี่ยแตง รียบใ ้ รียบ
ร้อย ตามผังบริ วณขององค ารบริ าร วนตาบลอาจ
ามารถ และติดตั้งปายโครง ารจานวน 1 ปาย
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 29 ลาดับ
ที่ 18
03. อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบ้าน ( มูที่ 3ไป มูที่ จานวน
2 ) มูที่ 3 บ้าน าราญ
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มู
บ้าน ( มูที่ 3ไป มูที่ 2 ) มูที่ 3 บ้าน าราญ ตาบลอาจ
ามารถ อา ภอ มืองนครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดผิวจราจร
ว้าง 4.00 มตร ความยาว 45.00 มตร นา 0.15 มตร รือ
มีพื้นที่ผิวคอน รีตไมน้อย วา 180.00 ตาราง มตร พร้อมลงลู รัง
ไ ลทางตาม ภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้ง
ปายโครง ารจานวน 1 ปาย
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 30 ลาดับ
ที่ 22
04. ซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร มูที่ 3 บ้าน าราญ
จานวน
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร มูที่ 3 บ้าน
าราญ ตาบลอาจ ามารถ อา ภอ มืองนครพนม จัง วัด
นครพนม ขนาดถนน ว้าง 3.50 มตร ปริมาตรลู รังไมน้อย
วา 1,830.00 ลู บาศ มตร วางทอระบายน้าคอน รีต ริม
ล็ ชั้น 3 ขนาด 0.80x1.00 มตร จานวน 6 ทอน พร้อมยา
แนวรอยตอทอภายในและภายนอ ใ ้ รียบร้อย และ รด ลี่ย
แตง รียบใ ้ รียบร้อย ตามผังบริ วณขององค ารบริ าร วน
ตาบลอาจ ามารถ และติดตั้งปายโครง ารจานวน 1 ปาย
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 31 ลาดับ
ที่ 22

500,000 บาท

110,000 บาท

400,000 บาท

วันที่พิมพ : 30/4/2565 14:28:24

05. อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ พร้อมรางระบายน้ารูปตัวยูภาย จานวน
ใน มูบ้าน มูที่ 4 บ้านไผล้อม
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ พร้อมรางระบาย
น้ารูปตัวยูภายใน มูบ้าน มูที่ 4 บ้านไผล้อม ตาบลอาจ
ามารถ อา ภอ มืองนครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดผิวจาร
จร ว้าง 4.40 มตร ความยาว 40.00 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ผิวคอน รีตไมน้อย วา 176.00 ตาราง
มตร พร้อมทารางระบายน้าขนาด ว้าง 0.40x0.40 มตร ความ
ยาวรวม 80 มตร ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งปาย
โครง ารจานวน 1 ปาย
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 32 ลาดับ
ที่ 27
06.ซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร( ้น วนยูคา) มูที่ 4
จานวน
บ้านไผล้อม
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร( ้น วนยู
คา) มูที่ 4 บ้านไผล้อม ตาบลอาจ ามารถ อา ภอ มือง
นครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดถนน ว้าง 3.50 มตร ปริมาตร
ลู รังไมน้อย วา 465.00 ลู บาศ มตร พร้อม รด ลี่ยแตง
รียบใ ้ รียบร้อย ตามผังบริ วณขององค ารบริ าร วนตาบล
อาจ ามารถ
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 32 ลาดับ
ที่ 30
07.ซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร ( ้นฉางข้าว) มูที่ 4
จานวน
บ้านไผล้อม
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร ( ้นฉาง
ข้าว) มูที่ 4 บ้านไผล้อม ตาบลอาจ ามารถ อา ภอ มือง
นครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดถนน ว้าง 4.00 มตร ปริมาตร
ลู รังไมน้อย วา 455.00 ลู บาศ มตร พร้อม รด ลี่ยแตง
รียบใ ้ รียบร้อย ตามผังบริ วณขององค ารบริ าร วนตาบล
อาจ ามารถ
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 33 ลาดับ
ที่ 31

น้า : 55/61

300,000 บาท

100,000 บาท

100,000 บาท

วันที่พิมพ : 30/4/2565 14:28:24

08. อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบ้าน ( ลังร้านใ ม ) จานวน
มูที่ 5 บ้านอาจ ามารถ
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มู
บ้าน ( ลังร้านใ ม ) มูที่ 5 บ้านอาจ ามารถ ตาบลอาจ
ามารถ อา ภอ มืองนครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดผิวจราจร
ว้าง 5.00 มตร ความยาว 130.00 มตร นา 0.15 มตร รือ
มีพื้นที่ผิวคอน รีตไมน้อย วา 650.00 ตาราง มตร พร้อมลงลู รัง
ไ ลทางตาม ภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้ง
ปายโครง ารจานวน 1 ปาย
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 35 ลาดับ
ที่ 42
09. อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบ้าน ( ข้างวัดปู่ ือ ) จานวน
มูที่ 6 บ้านอาจ ามารถ
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มู
บ้าน ( ข้างวัดปู่ ือ ) มูที่ 6 บ้านอาจ ามารถ ตาบลอาจ
ามารถ อา ภอ มืองนครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดผิวจราจร
ว้าง 4.00 มตร ความยาว 145.00 มตร นา 0.15 มตร รือ
มีพื้นที่ผิวคอน รีตไมน้อย วา 596.00 ตาราง มตร พร้อมลงลู รัง
ไ ลทางตาม ภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้ง
ปายโครง ารจานวน 1 ปาย
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 36 ลาดับ
ที่ 47

น้า : 56/61

400,000 บาท

359,000 บาท

น้า : 57/61

วันที่พิมพ : 30/4/2565 14:28:24

10.ซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร (ข้างวัดมงคลบุรี) มูที่ 6
บ้านอาจ ามารถ

จานวน

41,000 บาท

จานวน

238,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร (ข้างวัดมงคล
บุรี) มูที่ 6 บ้านอาจ ามารถ ตาบลอาจ ามารถ อา ภอ มือง
นครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดถนน ว้าง 3.00 มตร ปริมาตร
ลู รังไมน้อย วา 163.00 ลู บาศ มตร วางทอระบายน้า
คอน รีต ริม ล็ ชั้น 3 ขนาด 0.60x1.00 มตร จานวน 5
ทอน พร้อมยาแนวรอยตอทอใ ้ รียบร้อย และ รด ลี่ยแตง
รียบใ ้ รียบร้อย ตามผังบริ วณขององค ารบริ าร วนตาบล
อาจ ามารถ
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 38 ลาดับ
ที่ 56
11. อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบ้าน (ทางไปป่าช้า)
มูที่ 7 บ้านนา ัวบอ
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มู
บ้าน (ทางไปป่าช้า) มูที่ 7 บ้านนา ัวบอ ตาบลอาจ
ามารถ อา ภอ มืองนครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดผิวจราจร
ว้าง 5.00 มตร ความยาว 69.00 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ผิวคอน รีตไมน้อย วา 345.00 ตาราง
มตร พร้อมวางทอระบายน้า ค ล.ชั้น3 ขนาด 0.60x1.00 มตร
จานวน 16 ทอนพร้อมยาแนวรอยตอใ ้ รียบร้อย พร้อม
ลงลู รังไ ลทางตาม ภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01
และติดตั้งปายโครง ารจานวน 1 ปาย
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 39 ลาดับ
ที่ 58

น้า : 58/61

วันที่พิมพ : 30/4/2565 14:28:24

12. อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบ้าน (ซอยตาแพง) มู จานวน
ที่ 7 บ้านนา ัวบอ

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มู
บ้าน (ซอยตาแพง) มูที่ 7 บ้านนา ัวบอ ตาบลอาจ
ามารถ อา ภอ มืองนครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดผิวจราจร
ว้าง 2.50 มตร ความยาว 33.00 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ผิวคอน รีตไมน้อย วา 82.50 ตาราง
มตร พร้อมลงลู รังไ ลทางตาม ภาพพื้นที่ ตามแบบมาตร
ฐาน ท1-01
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 39 ลาดับ
ที่ 59
13. อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบ้าน (ซอยบ้านนาย
ประดิษฐ) มูที่ 7 บ้านนา ัวบอ
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มู
บ้าน (ซอยบ้านนายประดิษฐ) มูที่ 7 บ้านนา ัวบอ ตาบลอาจ
ามารถ อา ภอ มืองนครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดผิวจราจร
ว้าง 4.00 มตร ความยาว 61.00 มตร นา 0.15 มตร รือ
มีพื้นที่ผิวคอน รีตไมน้อย วา 249.50 ตาราง มตร พร้อมลงลู
รัง ลทางตาม ภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้ง
ปายโครง ารจานวน 1 ปาย
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 40 ลาดับ
ที่ 61

จานวน

150,000 บาท

น้า : 59/61

วันที่พิมพ : 30/4/2565 14:28:24

14. อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบ้าน ( ลัง รร.บ้านคา จานวน
ิ้ม) มูที่ 8 บ้านคา ิ้ม
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มู
บ้าน ( ลัง รร.บ้านคา ิ้ม) มูที่ 8 บ้านคา ิ้ม ตาบลอาจ
ามารถ อา ภอ มืองนครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดผิวจราจร
ว้าง 4.00 มตร ความยาว 140.00 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ผิวคอน รีตไมน้อย วา 576.00 ตาราง มตร พร้อมลง ลู รัง
ไ ลทางตาม ภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้ง
ปายโครง ารจานวน 1 ปาย
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 46 ลาดับ
ที่ 84
15. อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบ้าน (ซอยบ้านพี่
จานวน
ร้อย) มูที่ 8 บ้านคา ิ้ม

349,000 บาท

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มู
บ้าน (ซอยบ้านพี่ ร้อย) มูที่ 8 บ้านคา ิ้ม ตาบลอาจ
ามารถ อา ภอ มืองนครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดผิวจราจร
ว้าง 4.00 มตร ความยาว 43.00 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ผิวคอน รีตไมน้อย วา 172.00 ตาราง มตร พร้อมลง ลู รัง
ไ ลทางตาม ภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 47 ลาดับ
ที่ 88
16.ซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร ( ลังวัดไป ้วยฮองฮอ )
มูที่ 9 บ้านนา มดี
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร ( ลังวัดไป
้วยฮองฮอ ) มูที่ 9 บ้านนา มดี ตาบลอาจ ามารถ อา ภอ
มืองนครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดถนน ว้าง 3.50
มตร ปริมาตรลู รังไมน้อย วา 466.00 ลู บาศ มตร พร้อม
รด ลี่ยแตง รียบใ ้ รียบร้อยตามผังบริ วณขององค ารบริ าร
วนตาบลอาจ ามารถ
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 52 ลาดับ
ที่ 110

จานวน

100,000 บาท

วันที่พิมพ : 30/4/2565 14:28:24

17.ซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร ( ลังวัด ) มูที่ 9 บ้านนา จานวน
มดี
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร ( ลัง
วัด ) มูที่ 9 บ้านนา มดี ตาบลอาจ ามารถ อา ภอ มือง
นครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดถนน ว้าง 3.50 มตร ปริมาตร
ลู รังไมน้อย วา 460.00ลู บาศ
มตร พร้อม รด ลี่ยแตง รียบใ ้ รียบร้อย ตามผังบริ วณของ
องค ารบริ าร วนตาบลอาจ ามารถ
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 51 ลาดับ
ที่ 106
18.ซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร (ซอยผู้ใ ญ อ๋ ) มูที่ 9
จานวน
บ้านนา มดี
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร (ซอยผู้ใ ญ
อ๋ ) มูที่ 9 บ้านนา มดี ตาบลอาจ ามารถ อา ภอ มือง
นครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดถนน ว้าง 3.50 มตร ปริมาตร
ลู รังไมน้อย วา 467.00
ลู บาศ มตร พร้อม รด ลี่ยแตง รียบใ ้ รียบร้อยตามผัง
บริ วณขององค ารบริ าร วนตาบลอาจ ามารถ
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 53 ลาดับ
ที่ 114
19.ซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร(ไปวัดโพธิ์ ีทอง ) มูที่ 9 จานวน
บ้านนา มดี
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร(ไปวัดโพธิ์ ี
ทอง ) มูที่ 9 บ้านนา มดี ตาบลอาจ ามารถ อา ภอ มือง
นครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดถนน ว้าง 4.00 มตร ปริมาตร
ลู รังไมน้อย วา 456.00
ลู บาศ มตร พร้อม รด ลี่ยแตง รียบใ ้ รียบร้อย ตามผัง
บริ วณขององค ารบริ าร วนตาบลอาจ ามารถ
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 52 ลาดับ
ที่ 111

น้า : 60/61

100,000 บาท

100,000 บาท

100,000 บาท

น้า : 61/61

วันที่พิมพ : 30/4/2565 14:28:24

20.ซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร (ทางไป วนนายประยงค)
มูที่ 9 บ้านนา มดี

จานวน

50,000 บาท

21. อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบ้าน มูที่ 10 บ้านไผ จานวน
ล้อม ตาบลอาจ ามารถ

443,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมถนนลู รัง ูพื้นที่ าร ษตร (ทางไป วน
นายประยงค) มูที่ 9 บ้านนา มดี ตาบลอาจ ามารถ อา ภอ
มืองนครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดถนน ว้าง 4.00
มตร ปริมาตรลู รังไมน้อย วา
230.00 ลู บาศ มตร พร้อม รด ลี่ยแตง รียบใ ้ รียบร้อยตาม
ผังบริ วณขององค ารบริ าร วนตาบลอาจ ามารถ
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 51 ลาดับ
ที่ 107

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มู
บ้าน มูที่ 10 บ้านไผล้อม ตาบลอาจ ามารถ อา ภอ มือง
นครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดผิวจารจร ว้าง 5.00
มตร ความยาว 128.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ผิว
คอน รีตไมน้อย วา 640.00 ตาราง มตร พร้อมลงลู รังไ ลทาง
ตาม ภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งปาย
โครง ารจานวน 1 ปาย
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 55 ลาดับ
ที่ 126
22. อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบ้าน (ข้าง รพ.จิต วช) จานวน
มูที่ 11 บ้าน ้อม
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มู
บ้าน (ข้าง รพ.จิต วช) มูที่ 11 บ้าน ้อม ตาบล
อาจ ามารถ อา ภอ มืองนครพนม จัง วัดนครพนม ขนาดผิวจาร
จร ว้าง 5.00 มตร ความยาว 160.00 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ผิวคอน รีตไมน้อย วา 800.00 ตาราง
มตร พร้อมลงลู รังไ ลทางตาม ภาพพื้นที่ ตามแบบมาตร
ฐาน ท1-01 และติดตั้งปายโครง ารจานวน 1 ปาย
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 น้า 57
ลาดับ 133

500,000 บาท

