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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตาบลน้า ี๋ยน
อา ภอ ภ พียง จัง วัดนาน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,944,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,635,742 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,046,842 บาท

รวม

1,716,000 บาท

จานวน

515,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนของนาย อบต. รองนาย ตาม
บัญชีแนบท้ายระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทน
นาย อบต. รองนาย อบต. ประธาน ภา อบต. รองประธาน
ภา อบต. มาชิ ภาอบต. ลขานุ ารนาย อบต.และ
ลขานุ าร ภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
จานวน

42,500 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย อบต. รอง
นาย อบต.ทั้งนี้ ตามบัญชีแนบท้ายระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย งินคาตอบแทนนาย อบต. รองนาย อบต. ประธาน
ภา อบต. รองประธาน อบต. มาชิ ภา อบต. ลขานุ าร
นาย อบต. และ ลขานุ าร ภา อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 รือ
ที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
จานวน

42,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษนาย อบต. รองนาย อบต. ทั้ง
นี้ ตามบัญชีแนบท้ายระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคา
ตอบแทนนาย อบต. รองนาย อบต. ประธาน ภา อบต. รอง
ประธาน ภา อบต. มาชิ ภา อบต. ลขานุ ารนาย อบต
. และ ลขานุ าร ภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
บริ าร วนตาบล

จานวน

87,000 บาท

จานวน

1,029,000 บาท

รวม

3,330,842 บาท

จานวน

2,357,842 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบลตาแ นง
ปลัดอบต. ัว น้า านั งานปลัด นั วิ คราะ นโยบายและ
แผน นั พัฒนาชุมชน นั ทรัพยา รบุคคล จ้าพนั งานป้อง ัน
และบรร ทา าธารณภัยและ จ้าพนั งานธุร าร ทั้งนี้ ตามบัญชี
ท้ายบัญชี นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ .อบต.ที่ มท 0809.3/
ว 293 ลงวันที่ 9 ุมภาพันธ 2559 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือ
ที่ ี่ยวข้อง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือน ลขานุ ารนาย อบต. ทั้ง
นี้ ตามบัญชีแนบท้ายระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคา
ตอบแทนนาย อบต. รองนาย อบต. ประธาน ภา อบต. รอง
ประธาน ภา อบต. มาชิ ภา อบต. ลขานุ ารนาย อบต.
และ ลขานุ าร ภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือนประธาน ภาอบต. รอง
ประธาน ภาอบต. ลขานุ าร ภาอบต. และ มาชิ ภาอบต. ทั้ง
นี้ ตามบัญชีแนบท้ายระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคา
ตอบแทนนาย อบต. รองนาย อบต. ประธาน ภาอบต. รอง
ประธาน ภาอบต. มาชิ ภาอบต. ลขานุ ารนาย อบต. และ
ลขานุ าร ภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆใ ้แ พนั งาน วนตาบล ตาแ นง
ปลัด อบต. และพนั งาน ัง ัด านั งานปลัด ทั้งนี้ ตามนัยแ ง
พระราชบัญญัติ งิน ดือนและ งินประจาตาแ นง พ.ศ. 2538 และ
ที่แ ้ไข พิ่ม ติม และตามนัย นัง ือ านั งาน .จ., .ท.และ
.อบต. ที่มท 0809.3/ว1372ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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งินประจาตาแ นง

จานวน

126,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงใ ้แ พนั งาน วนตาบลตาแ นง
ปลัด อบต. และ ัว น้า านั งานปลัด ทั้งนี้ ตามบัญชีท้าย
นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3ว 652 ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2559 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

663,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้าง ตาแ นง ผ้ชวย จ้า
พนั งานธุร าร พนั งานขับรถยนตบรรทุ น้าฯ ชางไฟฟ้า
พนั งานขับรถยนต คนงานทั่วไป และ พนั งานจ้างทั่วไปปฏิบัติ
น้าที่แมบ้าน ทั้งนี้ ตามบัญชีท้าย นัง ือ .จ., .ท.และ .อบต.
ที่มท 0809.5/ว76ลงวันที่ 26 ิง าคม 2558 รือที่แ ้ไข/
ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างทุ
ประ ภท ัง ัด านั งานปลัด ทั้งนี้ ตามนัย นัง ือ านั งาน
.จ., .ท.และ .อบต.ที่ มท0809.3/ว1372
ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยว
ข้อง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
(1.1) งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ จานวน50,000
บาท
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้างทุ ประ ภท ทั้งนี้ ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
(1.2) คาตอบแทน อปพร. จานวน15,000บาท
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
ของ อบต.น้า ี๋ยน ที่ได้รับคา ั่งชวย นับ นุน ารปฏิบัติ น้าที่
จา ผ้บริ ารท้องถิ่น และอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนของ

รวม

2,515,600 บาท

รวม

642,600 บาท

จานวน

367,000 บาท
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องค รป ครอง วนท้องถิ่นแ งพื้นที่อื่นที่ไป นับ นุน ารปฏิบัติ
น้าที่ตามคาร้องขอจา ผ้บริ ารท้องถิ่นแ งนั้น ทั้งนี้ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้แ อา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
(1.3) งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง จานวน150,000บาท
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน จ้า น้าที่ใน ารปฏิบัติงานใน าร ลือ
ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น ทั้งนี้ ป็นไปตาม แนบ
ท้ายข้อ า นดคณะ รรม าร าร ลือ ตั้งวาด้วย าร ลือ ตั้ง
มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ.2546
(1.4) คาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม าร จานวน 32,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับ ารแตง
ตั้งใ ้ดา นิน าร ี่ยว ับ ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ ตาม นัง ือดวนที่ ุดที่ ค 0402.5/ว 85 และ ตามระ บียบ
ระทรวง ารคลังวาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
(1.5) คาตอบแทนอา า มัครบริบาลท้องถิ่นขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น จานวน 120,000 บาท
พื่อ ป็นคาป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ นุน
ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารดแลผ้ งอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้จาย ป็นคา
ตอบแทนอา า มัครบริบาลท้องถิ่นขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวง ม าดไทยวาด้วยอา า มัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่นและ าร บิ คาใช้
จาย พ.ศ.2562
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย
งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
คา ชาบ้าน
จานวน

225,600 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น ของ านั
ปลัด ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของข้า
ราช าร วนท้องถิ่นพ.ศ.2548แ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

45,000 บาท

รวม

1,215,000 บาท

จานวน

650,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร,คา ย็บ นัง ือ,คาซั ฟอ ,คา าจัด ิ่ง
ปฏิ ล,คาระวางบรรทุ ,คา ชาทรัพย ิน,คาโฆษณาและ ผย
แพร(รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพรขาวทาง
วิทยุ ระจาย ียงโทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน,คาใช้จายใน ารดา นินคดีตามคา
พิพา ษา,คาจ้าง มาบริ าร,คาติดตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คา
ติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ คาดแลรั ษา
ไฟฟ้า าธารณะ,คาทาประ ันภัยรถยนตฯลฯตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

35,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตาบล
และผ้บริ าร ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

2.1 คารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล จานวน5,000
บาท
พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารต้อนรับคณะบุคคลที่ไปนิ ทศน
งาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดงาน รวมทั้ง จ้า
น้าที่ที่ ี่ยวข้องใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล ชน คา
อา าร คา ครื่องดื่ม คาของขวัญ ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่
ี่ยวข้อง
2.2 คา ลี้ยงรับรองใน ารประชุมราช ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น จานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรองใน ารประชุมราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ดังนี้ ารประชุมราช ารภายใน นวยงาน
ประจา ดือน ารประชุมคณะ รรม าร คณะอนุ รรม าร รือ
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คณะทางานตางๆ ที่ได้รับ ารแตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ
นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย รือคา ั่งขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ารประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะ รรม ารที่
ภาท้องถิ่นตั้งขึ้น ารประชุมประชาคม มบ้าน พื่อบรณา ารจัด
ทาแผนชุมชน รือ รื่องอื่นที่ ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร
ที่ ระทรวงม าดไทย า นด ารประชุมระ วางองค รป ครอง
วนท้องถิ่น ับองค รป ครอง วนท้องถิ่น ารประชุมระ วาง
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ับ วนราช าร นวยงานอื่นของรัฐ
รือ อ ชน ารประชุม รณีอื่นที่จา ป็นใน ารปฏิบัติ น้าที่ของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ชน คาอา าร ครื่องดื่มตางๆ ครื่อง
ใช้ใน าร ลี้ยงรับรองและคาบริ ารอื่นๆ ซึ่งจา ป็นต้องจายที่ ี่ยว
ับ าร ลี้ยงรับรองใน ารประชุมฯ ทั้งนี้ใ ้รวมถึงผ้ ข้ารวมประชุม
อื่นๆ และ จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้องซึ่ง ข้าประชุม ฯลฯ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
2.3 คาใช้จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี จานวน 20,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงาน ข้ารวมงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี ทางศา นา ชน งานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยม า
ราช ฯลฯ โดยจาย ป็นคา ตรียม ละต ตง ถานที่ คาจัดซื้อผ้า
พร ผ้าริ้ว ธงชาติ ป้าย ัญญาลั ษณ ดอ ไม้ธป ทียน คาพาน
พุม พวงมาลา คาดอ ไม้ คาวั ดุอุป รณ คาอา าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จา ป็น ทั้งนี้ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
(4) โครง ารฝึ อบรม ริม ร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใ ใน จานวน
ารปฏิบัติราช าร

20,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรม ริม ร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใ ารปฏิบัติราช าร ใ ้ ับ คณะ
ผ้บริ าร มาชิ ภา อบต.น้า ี๋ยน พนั งาน พนั งานจ้าง โดย
มีคาใช้จายประ อบด้วย คาอา าร อา ารวาง คาตอบแทน
วิทยา ร คาวั ดุ อุป รณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ทั้ง
นี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ) น้าที1่ 04ลาดับที2่
(5) โครง ารฝึ อบรม ารปฏิบัติราช ารท้องถิ่นภายใต้พระราช
บัญญัติท้องถิ่น

จานวน

20,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรม ารปฏิบัติราช าร
ท้องถิ่นภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่น ใ ้ ับ คณะผ้
บริ าร มาชิ ภา อบต.น้า ี๋ยน พนั งาน พนั งานจ้าง โดยมี
คาใช้จายประ อบด้วย คาอา าร อา ารวาง คาตอบแทน
วิทยา ร คาวั ดุ อุป รณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ทั้ง
นี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) น้าที่ 104ลาดับที1่
1.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อ ป็น ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน พนั งานจ้าง คณะผ้
บริ าร และ มาชิ ภา อบต. โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา
บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถทา
อา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน คาลงทะ บียนตาง ๆ ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วยคาใช้จาย าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2555และที่แ ้ไข พิ่ม ติม และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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2.คาใช้จายใน ารดา นิน าร ลือ ตั้ง

จานวน

300,000 บาท

3.คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้และพวงมาลา า รับพิธี ารวัน าคัญตางๆ จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้และพวง
มาลา า รับพิธีวัน าคัญตางๆ ตามวาระและโอ า อื่นๆ ทั้ง
นี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
โครง ารฝึ อบรมทบทวนชุดจิตอา าภัยพิบัติ( ลั ตรทบทวน)
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิต
อา าภัยพิบัติ( ลั ตรทบทวน) ตาบลน้า ี๋ยน โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาอา าร อา ารวาง คาตอบแทนวิทยา ร คา
วั ดุ อุป รณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– พ.ศ.2565) พิ่ม ติมและ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 19 ลาดับที่ 1
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จาย า รับ าร ลือ ตั้งขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่นตามที่คณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง า นด โดยจาย ป็นคาตอบ
แทน รรม าร คาใช้ อย คาวั ดุ คา าธารณปโภค รวมถึง าร
ประชา ัมพันธ ารรณรงค รือ ารใ ้ข้อมลขาว ารแ
ประชาชนใ ้ทราบถึง ิทธิและ น้าที่และ ารมี วนรวมทาง าร
มือง ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม นัง ือ านั งานคณะ รรม าร าร ลือ
ตั้ง ดวนที่ ุดที่ ลต0014/ว 582 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2563
รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 113 ลาดับที่ 10

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ ชน ครื่องพิมพดีด พริน ตอร ครื่อง
คอมพิว ตอร ครื่องปรับอา าศ ครื่องโทร าร โต๊ะ ้าอี้ พัดลม
รถจั รยานยนต ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ

รวม

350,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ
ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ทป าว าว ลวด ย็บ ระ
ดาษ ชอลค มุด ซอง อ าร ตลับผล มึ น้า มึ ปริ้นท ทปพีวี
ซีแบบใ น้ายาลบ ระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ป็ ข็ม มุด
ระดาษคารบอน ระดาษไข แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติข้า
ราช าร แบบพิมพ ผ้า าลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือ
จ้างพิมพ ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับ
บริ ารประชาชนใน านั งาน นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม้
บรรทัด รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดา ตรายาง ขา
ตั้ง ( ระดานดา) ตะแ รงวาง อ าร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัด
ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลั ษณ แผงปิด ประ าศ แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจราจร รือแผนป้ายตาง ๆ มลี่ มานปรับแ ง(ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรป พระพุทธรป
จาลอง ระ ปา ตาชั่งขนาด ล็ ฯลฯทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่
ี่ยวข้อง
วั ดุยานพา นะและขน ง
จานวน

30,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน
ไขควง ประแจ แมแรง ุญแจปา ตาย ุญแจ ลื่อน คีมล็อค ล็อค
ียร ล็อคคลัตซ ระจ โค้งมน ล็อคพวงมาลัย ัญญาณไฟ ระ
พริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจราจร ยางรถยนต น้ามัน
บร น็อตและ ร ายไมล พลา ฟิลม รองแ ง บารถ
ยนต ครื่องยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถยนต บร ครัช พวง
มาลัย ายพานใบพัด ม้อน้า ัว ทียน แบต ตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ามัน ไฟ น้า ไฟ บร อานจั รยาน ตลับล
ปืน ระจ มองข้างรถยนต ันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ทั้ง
นี้ ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือ
ที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวัด ุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน แ ๊ ุงต้ม น้ามัน
ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่อง ถาน ๊า ฯลฯ ทั้งนี้ทั้งนี้ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน พ ัน ี ระดาษ
ขียนโปร ตอร ฟิลม มมโมรี่ ารด ฟิลม ไลด แถบบันทึ ียง
รือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอ ทป แผนซีดี) รป ี รือขาวดาที่ได้จา
ารล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว ทียม ขาตั้ง ล้อง ขาตั้ง ขียน
ภาพ ลองและระวิงใ ฟิลมภาพยนตร ครื่อง รอ ทป ลน
ซม ระ ปาใ ล้องถายรป ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่
ี่ยวข้อง
วั ดุ ครื่องแตง าย
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องแตง ายของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
ชน ครื่องแบบ ื้อ าง ง ผ้า ครื่อง มายยศและ ัง ัด ถุง
ท้า ข็มขัด มว ผ้าผ คอ ฯลฯ ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาวั ดุ ครื่องแตง ายของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

308,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ ข้อมล ทป
บันทึ ข้อมล ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อง าย ค บิล แผน รือจานบันทึ ข้อมล นวยประมวล
ผล ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ
รือแป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิป ชน RAM คัตซีทฟีด ตอร
มา พริน ตอร วิตชิ่งบ๊อ ซ ครื่อง ระจาย ัญญาณ แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (Card) ครื่องอานและบันทึ ข้อมลแบบ
ตางๆ ชน แบบดิ ตต แบบฮารดดิ ต แบบซีดีรอม แบบออพติ
คอล ป็นต้นฯลฯ
ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องดับ พลิง ชน ถังดับ พลิง ล บอลดับ
พลิง ครื่องดับ พลิง ต้ ็บ ครื่องดับ พลิงข้อตอทอทางจาย
น้า าย งน้าดับ พลิง ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า า รับที่ทา ารองค ารบริ าร วน
ตาบล/คาไฟฟ้า าธารณะ คาไฟฟ้าศนยพัฒนา ด็ ล็ และที่
อบต. มีความจา ป็นต้องจาย ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่
ี่ยวข้อง
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คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้าประปา คาน้าบาดาล า รับใช้ใน ิจ ารของ
องค ารบริ าร วนตาบลน้า ี๋ยน ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
คาบริ ารโทรศัพท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ ารและคาใช้โทรศัพทประจา านั งานและ
โทรศัพท คลื่อนที่และใ ้ มายความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้
บริ ารดัง ลาวและคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
ชน คา ชา ครื่อง,คา ชา ลข มายโทรศัพท คาบารุงรั ษา
าย ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คา
ใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
คาบริ ารไปรษณีย
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียา ร คา
ชาต้ไปรษณีย คาธรรม นียม ารโอน งินในระบบบริ าร าร งิน
ารคลังภาครัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโทรภาพ(โทร าร) คา ท ล ซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุ ื่อ าร คา ื่อ ารผานดาว ทียม คาใช้จาย ี่ยว ับ าร
ใช้ระบบอิน ทอร น็ต รวมถึงอิน ทอร น็ต ารดและคา ื่อ าร
อื่นๆ ชน คา ค บิ้ลทีวี คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ป็นต้น และ
ใ ้ มายความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารดัง ลาวและ
คาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

57,300 บาท

รวม

57,300 บาท

จานวน

3,500 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
้าอี้มีพนั พิง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้มีพนั พิง แบบมีล้อ ลื่อน
จานวน 1 ตัว ตัวละ 3,500 บาท ตามราคาท้องตลาด นื่องจา
ครุภัณฑนี้ไมได้อยในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจาปี
พ.ศ.2563
- ป็นไปตาม นัง ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
โต๊ะทางาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต้โต๊ะทางาน
ขนาด 80X150X75 ซนติ มตร จานวน 1 ตัว ตามราคาท้อง
ตลาด นื่องจา ครุภัณฑนี้ไมได้อยในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ประจาปี พ.ศ.2563
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1(จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา19นิ้ว)
จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานตาม ณฑราคา ลาง
และคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร
ประจาปี พ.ศ.2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ครื่องพิมพแบบฉีด มึ

จานวน

4,300 บาท

จานวน

2,500 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

16,000 บาท

รวม

16,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้น
ฐานตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร ประจาปี พ.ศ.2563
- ป็นไปตาม นัง ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ครื่อง ารองไฟ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานตาม ณฑราคา ลาง
และคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร ประจาปี
พ.ศ.2563
- ป็นไปตาม นัง ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ ใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
คาจ้าง ถาบัน ารศึ ษา ารวจความพึงพอใจ
พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้ ับ ถาบัน ารศึ ษา รือ ถาบันวิจัยใน าร
ดา นิน าร ารวจความพึงพอใจของประชาชนผ้รับบริ ารจา
องค ารบริ าร วนตาบล ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติราช ารของ อปท.
พ.ศ.2542 รือที่แ ้ไข พิ่ม ติม/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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งานบริหารงานคลัง

รวม

2,230,305 บาท

รวม

1,764,305 บาท

รวม

1,764,305 บาท

จานวน

1,409,865 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล ตาแ นง ผ้อานวย
าร องคลัง นั วิชา ารจัด ็บรายได้ นั วิชา าร งินและ
บัญชี นั วิชา ารพั ดุ ตามบัญชีท้ายบัญชี นัง ือ านั งาน
.จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที9่
ุมภาพันธ 2559 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงใ ้แ พนั งาน วนตาบล ัง ัด
องคลัง ทั้งนี้ ตามบัญชีท้าย นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ
.อบต. ที่ มท 0809.3ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

276,440 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้าง ตาแ นง ผ้ชวย จ้า
พนั งาน าร งินและบัญชี ,ผ้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ ทั้งนี้ ตามบัญชี
ท้าย นัง ือ .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 76 ลงวัน
ที่ 26 ิง าคม 2558 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
จานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างทุ
ประ ภท ัง ัด องคลัง ทั้งนี้ ตามนัย นัง ือ านั งาน .จ.,
.ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
ร ฎาคม 2558 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง

น้า : 16/56

วันที่พิมพ : 5/4/2564 15:39:21

งบดาเนินงาน

รวม

434,000 บาท

รวม

116,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านของข้าราช าร พนั งาน วนตาบล ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที ี่ยวข้อง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

6,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
(1) งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
จานวน 50,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้างทุ ประ ภท ทั้งนี้ ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
คา ชาบ้าน

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตาบล
และผ้บริ ารท้องถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
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ค่าใช้สอย

รวม

218,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร,คา ย็บ นัง ือ,คาซั ฟอ ,คา าจัด ิ่ง
ปฏิ ล,คาระวางบรรทุ ,คา ชาทรัพย ิน,คาโฆษณาและ ผย
แพร(รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพรขาวทาง
วิทยุ ระจาย ียงโทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน,คาใช้จายใน ารดา นินคดีตามคา
พิพา ษา,คาจ้าง มาบริ าร,คาติดตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คา
ติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ คาดแลรั ษา
ไฟฟ้า าธารณะ,คาทาประ ันภัยรถยนต, ฯลฯทั้งนี้ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อ ป็น ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน พนั งานจ้าง คณะผ้
บริ าร และ มาชิ ภา อบต. ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถทาอา าศยาน คาผานทาง
ดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ
ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไข พิ่ม
ติม และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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2.โครง ารปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ิน ขององค ารบริ าร วนตาบลน้า ี๋ยน โดยมีคา
ใช้จายประ อบด้วย คาจ้าง มา ารวจข้อมลภาค นาม คา
วั ดุ อุป รณที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ินขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) น้าที่ 112 ลาดับที่ 9
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารบารุงรั ษาและซอม ซมครุภัณฑของ อง
คลัง พื่อใ ้ใช้งานได้ ป็นป ติ ชน ครื่อง ปริ้น ตอร ครื่อง
คอมพิว ตอร ครื่องปรับอา าศ ครื่องโทร าร โต๊ะ ้าอี้
พัดลม ต้ รถจั รยานยนต ฯลฯ ทั้งนี้ ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่
ี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ
ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ทป าว าว ลวด ย็บ ระ
ดาษ ชอลค มุด ซอง อ าร ตลับผล มึ น้า มึ ปริ้นท ทปพีวี
ซีแบบใ น้ายาลบ ระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ป็ ข็ม มุด
ระดาษคารบอน ระดาษไข แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติข้า
ราช าร แบบพิมพ ผ้า าลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือ
จ้างพิมพ ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับ
บริ ารประชาชนใน านั งาน นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม้
บรรทัด รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดา ตรายาง ขา
ตั้ง( ระดานดา) ตะแ รงวาง อ าร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัด
ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลั ษณ แผงปิด ประ าศ แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจราจร รือแผนป้ายตาง ๆ มลี่ มานปรับแ ง(ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรป พระพุทธรป
จาลอง ระ ปา ตาชั่งขนาด ล็ ฯลฯทั้งนี้ทั้งนี้ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

10,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ชน ผงซั ฟอ บ น้ายาดับ
ลิ่น แปรง ไม้ วาด ขง มุ้ง ผ้าปที่นอน ปลอ มอน มอนผ้า
ม ผ้าปโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ม้อ ระทะ ะละมัง
ตะ ลิว รอบรป มีด ถัง ถาด แ ้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
้อม ระจ งา โองน้า ที่นอน ระถาน ตาไฟฟ้า ตาน้ามัน ตา
รีด ครื่องบดอา าร ครื่องตีไขไฟฟ้า ครื่องปิ้งขนมปัง ระทะ
ไฟฟ้า ม้อไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า ระติ น้าร้อน ระติ
น้าแข็ง ถังแ ๊ ตา ฯลฯทั้งนี้ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ ข้อมล ทป
บันทึ ข้อมล ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อง าย ค บิล แผน รือจานบันทึ ข้อมล นวยประมวล
ผล ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ
รือแป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิป ชน RAM คัตซีทฟีด ตอร
มา พริน ตอร วิตชิ่งบ๊อ ซ ครื่อง ระจาย ัญญาณ แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (Card) ครื่องอานและบันทึ ข้อมลแบบตางๆ
ชน แบบดิ ตต แบบฮารดดิ ต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล
ป็นต้น ฯลฯทั้งนี้ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

35,000 บาท

รวม

32,000 บาท

รวม

32,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1(จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา19นิ้ว)
จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานตาม ณฑราคา ลาง
และคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและระบบ
คอมพิว ตอร ประจาปี พ.ศ.2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ครื่องพิมพ Multifunction ล ซอร รือ LED ขาวดา
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction ล ซอร
รือ LED ขาวดา จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานตาม
ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและ
ระบบคอมพิว ตอร ประจาปี พ.ศ.2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

130,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารชวย ลือผ้ประ บ าธารณภัยในพื้นที่
ตาบลน้า ี๋ยน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 แ ้ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) น้าที่ 117 ลาดับ
ที่ 6
2.โครง ารฝึ ซ้อมแผนป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.โครง ารชวย ลือผ้ประ บ าธารณภัย

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ ซ้อมแผนป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย พื่อ ตรียมความพร้อมใน ารป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัยตลอดจน าร ผชิญ ตุ าธารณภัยในพื้นที่ จัด
ทาแผนป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย ทบทวน ปรับปรุงแผนฯ
และฝึ ซ้อมแผน ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนน ฯลฯ ใ ้ ป็น
ไปตามรปแบบและแนวทางที่ า นด ทั้งภาครัฐ และภาค
ประชาชน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาอา าร อา ารวาง คา
วั ดุอุป รณ,คาตอบแทนวิทยา ร,และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) น้าที่ 117 ลาดับที่ 2
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3.โครง ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ าไฟป่าและ มอ ควัน

จานวน

35,000 บาท

4.โครง ารรณรงค ฝ้าระวังอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าลปีใ มและ จานวน
ทศ าล ง รานต

15,000 บาท

พื่อดา นิน ารตามโครง ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ าไฟป่าและ
มอ ควันในพื้นที่ และ ตรียมความพร้อม พื่อจัด ารปัญ าไฟป่า
และ มอ ควัน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาอา าร อา าร
วาง คาวั ดุอุป รณ,คาตอบแทนวิทยา ร,และคาใช้จายอื่นๆ ที่
ี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561– พ.ศ.2565) น้าที่ 115 ลาดับที่ 7

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารรณรงค ฝ้าระวังอุบัติ ตุทาง
ถนนชวง ทศ าลปีใ มและ ทศ าล ง รานต โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาอา าร อา ารวาง คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั
ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ.2565)
พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 19 ลาดับที่ 2
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล ตาแ นง ผ้อานวย
าร อง ารศึ ษาฯ นั วิชา ารศึ ษา,และครผ้ดแล ด็
ทั้งนี้ ตามบัญชีท้ายบัญชี นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ
.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 ุมภาพันธ 2559 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง

รวม

2,242,340 บาท

รวม

1,755,240 บาท

รวม

1,755,240 บาท

จานวน

1,290,960 บาท
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงใ ้แ ผ้อานวย าร อง าร
ศึ ษา ทั้งนี้ ตามบัญชีท้ายที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวัน
ที่ 28 มีนาคม 2559 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
งินวิทยฐานะ

จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวิทยฐานะชานาญ ารใ ้แ ครผ้ดแล ด็
จานวน 2 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท ทั้งนี้ตาม นัง ือที่ มท
0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 ร ฎาคม 2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

326,280 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้างทุ
ประ ภท ัง ัด อง ารศึ ษาฯทั้งนี้ ตามบัญชีท้าย นัง ือ
.จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 76 ลงวันที่ 26
ิง าคม 2558 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างทุ
ประ ภท ัง ัด อง ารศึ ษา ทั้งนี้ ตามนัย นัง ือ านั งาน
.จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
ร ฎาคม 2558 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

445,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

(1) งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ จานวน50,000บาท
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้างทุ ประ ภทใน อง าร
ศึ ษา ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด
งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รือที่แ ้ไข/
ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
(2) คา มนาคุณ จานวน 10,000 บาท
พื่อจาย ป็นคา มนาคุณ คาตอบแทน ารออ ข้อ อบ ารตรวจ
ระดาษคาตอบ าร อบ ัมภาษณ ารตรวจประ มิน อ ารผล
งานทางวิชา าร ารประ มินบุคคล ารทด อบ ารปฏิบัติ
งาน ารทด อบ มรรถภาพราง าย คาทด อบ มรรถนะทาง าร
บริ าร และคาตอบแทน จ้า น้าที่ดา นิน ารคัด ลือ ฯลฯ ทั้ง
นี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย ารคัด ลือ
พนั งานและล จ้างขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2555
แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจุบัน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตาบล
และผ้บริ าร ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
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ค่าใช้สอย

รวม

280,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร,คา ย็บ นัง ือ,คาซั ฟอ ,คา าจัด ิ่ง
ปฏิ ล,คาระวางบรรทุ ,คา ชาทรัพย ิน,คาโฆษณาและ ผย
แพร(รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพรขาวทาง
วิทยุ ระจาย ียงโทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน,คาใช้จายใน ารดา นินคดีตามคา
พิพา ษา,คาจ้าง มาบริ าร,คาติดตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คา
ติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ คาดแลรั ษา
ไฟฟ้า าธารณะ,คาทาประ ันภัยรถยนต, ฯลฯทั้งนี้ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อ ป็น ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน พนั งานจ้าง คณะผ้
บริ าร และ มาชิ ภา อบต. ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถทาอา าศยาน คาผานทาง
ดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ
ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม และระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ

รวม

85,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ
ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ทป าว าว ลวด ย็บ ระ
ดาษ ชอลค มุด ซอง อ าร ตลับผล มึ น้า มึ ปริ้นท ทปพีวี
ซีแบบใ น้ายาลบ ระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ป็ ข็ม มุด
ระดาษคารบอน ระดาษไข แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติข้า
ราช าร แบบพิมพ ผ้า าลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือ
จ้างพิมพ ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับ
บริ ารประชาชนใน านั งาน นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม้
บรรทัด รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดา ตรายาง ขา
ตั้ง( ระดานดา) ตะแ รงวาง อ าร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัด
ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลั ษณ แผงปิด ประ าศ แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจราจร รือแผนป้ายตาง ๆ มลี่ มานปรับแ ง(ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรป พระพุทธรป
จาลอง ระ ปา ตาชั่งขนาด ล็ ฯลฯ ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่
ี่ยวข้อง
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

20,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ชน ผงซั ฟอ บ น้ายาดับ
ลิ่น แปรง ไม้ วาด ขง มุ้ง ผ้าปที่นอน ปลอ มอน มอน ผ้า
ม ผ้าปโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ม้อ ระทะ ะละมัง
ตะ ลิว รอบรป มีด ถัง ถาด แ ้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
้อม ระจ งา โองน้า ที่นอน ระถาน ตาไฟฟ้า ตาน้ามัน ตา
รีด ครื่องบดอา าร ครื่องตีไขไฟฟ้า ครื่องปิ้งขนมปัง ระทะ
ไฟฟ้า ม้อไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า ระติ น้าร้อน ระติ
น้าแข็ง ถังแ ๊ ตา ฯลฯทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

30,000 บาท

รวม

42,100 บาท

รวม

42,100 บาท

จานวน

3,500 บาท

จานวน

8,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชั้นวาง นัง ือ ง 1.60 มตร
ว้าง 0.80 มตร ลึ 0.40 มตร ขนาด 4 ชั้น จานวน 2 ชิ้นๆ
ละ 4,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น นื่องจา ครุภัณฑนี้ไมได้อยใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจาปี พ.ศ.2563
โต๊ะทางาน
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ ข้อมล ทป
บันทึ ข้อมล ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อง าย ค บิล แผน รือจานบันทึ ข้อมล นวยประมวล
ผล ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ
รือแป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิป ชน RAM คัตซีทฟีด ตอร
มา พริน ตอร วิตชิ่งบ๊อ ซ ครื่อง ระจาย ัญญาณ แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (Card) ครื่องอานและบันทึ ข้อมลแบบ
ตางๆ ชน แบบดิ ตต แบบฮารดดิ ต แบบซีดีรอม แบบออพติ
คอล ป็นต้น ฯลฯ
ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
้าอี้มีพนั พิง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้มีพนั พิง แบบมีล้อ ลื่อน
จานวน 1 ตัว ตามราคาท้องถิ่น นื่องจา ครุภัณฑนี้ไมได้อยใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจาปี พ.ศ.2563
- ป็นไปตาม นัง ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ชั้นวาง นัง ือ

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต้โต๊ะทางาน ขนาด 80X150X75 ซนติ มตร
จานวน 1 ตัว ตามราคาท้องถิ่น นื่องจา ครุภัณฑนี้ไมได้อยใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจาปี พ.ศ.2563
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องคอมพิว ตอร

จานวน

17,000 บาท

จานวน

8,600 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน
(จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1 ครื่อง โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐานตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิว ตอร ประจาปี พ.ศ.2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ครื่องพิมพแบบฉีด มึ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 2 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้น
ฐานตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร ประจาปี พ.ศ.2563
- ป็นไปตาม นัง ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

1,141,720 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

666,720 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

369,400 บาท

จานวน

349,400 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
(1) โครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา
(4.1) คาจัด าร รียน าร อน คา ื่อ าร รียน าร อน วั ดุ าร
ศึ ษาฯลฯอัตราคนละ 1,700 บาท
(4.2) คาอา าร ลางวัน
(4.3) คา นัง ือ รียน คนละ 200 บาท
(4.4) คาอุป รณ าร รียนคนละ 200 บาท
(4.5) คา ครื่องแบบนั รียน คนละ 300 บาท
(4.6) คา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน คนละ 430 บาท
พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวัน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
ัง ัด ทั้งนี้ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) น้าที่ 97
ลาดับที่ 7
(2) โครง ารวัน ด็ แ งชาติ
พื่อ ป็นคาใช้จายตามโครง ารวัน ด็ แ งชาติ ชน ประ วด
ทั ษะ ารแ ดง นิทรรศ ารและ ารแ ดงตางๆ ในงานวัน ด็
แ งชาติ ฯ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาอา าร อา ารวาง คา
จัด ถานที่ คา ชา ครื่อง ียงและคาใช้จายอื่นๆที่จา ป็น ฯลฯ ทั้ง
นี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) น้าที่ 98 ลาดับที่ 14
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ค่าวัสดุ
คาอา าร ริม (นม)
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ้แ ศนย
พัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด โรง รียนใน ัง ัด านั งานคณะ รรม าร
ารศึ ษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ตาบลน้า ี๋ยน ทั้งนี้ ตาม นัง ือ รม
ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยว
ข้อง ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
น้าที่97 ลาดับที่ 9 และ น้าที่ 98 ลาดับที1่ 1
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

297,320 บาท

จานวน

297,320 บาท

รวม

475,000 บาท

รวม

475,000 บาท

จานวน

420,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
1. อุด นุนโรง รียนบ้านน้า ี๋ยน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารอา าร ลางวันแ ด็ นั รียน
โรง รียนบ้านน้า ี๋ยน ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน และตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฏาคม 2563 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) น้าที่ 97
ลาดับที่ 8
2.อุด นุนโรง รียนบ้านน้า ี๋ยน
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนตามโครง ารศึ ษา รียนร้นอ ถาน
ที่ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจุบัน ที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2562) น้าที่ 118 ลาดับที่ 1
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3.อุด นุนโรง รียนบ้านน้า ี๋ยน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนตามโครง ารคายพุทธบุตร ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจุบัน รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2562) พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 น้าที่ 17 ลาดับที่ 2
4.อุด นุนโรง รียนบ้านน้า ี๋ยน
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนตามโครง าร ง ริมศิลปวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจุบัน รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2562) พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 น้าที่ 16 ลาดับที่ 1
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

170,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มา พื่อ ารวจข้อมลจานวน ัตวและขึ้น
ทะ บียน ัตวตามโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ
ุนัขบ้าตามพระปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าล ธอ
จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี ดวนที่ ุดที่ มท
0810.5/2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 ทั้งนี้ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) น้าที่ 101
ลาดับที่ 5
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.โครง ารป้อง ันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

จานวน

25,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารป้อง ันและควบคุมโรคพิษ
ุนัขบ้า ตามพระปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าล ธอ
จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย ชน คาวัคซีนพิษ ุนัขบ้า คาวั ดุ ารแพทย คาใบ
รับรอง ารฉีดวัคซีน ครื่อง มายประจาตัว ัตว คาป้ายประชา
ัมพันธ และคาวั ดุอุป รณอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ ตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0810.5/2072
ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) น้าที่ 101
ลาดับที่ 4
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ชน าลีและผ้า
พันแผล วชภัณฑ แอล อฮอล ฟิลม อ ซ รย คมีภัณฑ
ออ ซิ จน น้ายาตางๆ ลือด ายยาง ล ยาง ลอดแ ้ว ลวด
ชื่อม งิน ถุงมือ ระดาษ รอง จุ ตางๆ ัตว ลี้ยง พื่อ ารทดลอง
วิทยาศา ตร รือ ารแพทย ลอด อ ซ รย ชุด ครื่องมือผาตัด ที่
วาง รวยแ ้ว ระบอ ตวง บ้า ลอม ฟัง(Stethoscope) ปล
ามคนไข้ คีมถอนฟัน ครื่องวัดน้าฝน ถัง ็บ ชื้อ พลิง ครื่อง
นึ่ง ครื่องมือวิทยาศา ตร ฯลฯ ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่
ี่ยวข้อง
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งบเงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

งินอุด นุน า รับดา นินงานตามแนวทางโครง ารพระราชดาริด้าน จานวน
าธารณ ุข มที่ 1-5

100,000 บาท

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน

า รับดา นินงานตามแนวทางโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ
ขุ มบ้านละ 20,000 บาท พื่อขับ คลื่อนโครง ารพระราชดาริ
ด้าน าธารณ ุข ใน ิจ รรมตางๆ ใ ้มีความ มาะ ม ับปัญ า
และบริบทของพื้นที่ ชน คาใช้จายใน ารพัฒนาศั ยภาพด้าน
าธารณ ุขของประชาชนใน าร พิ่มพนความร้ ความ
ามารถ ทั ษะของประชาชน คาใช้จาย า รับ ารอบรม าร
ประชุม าร ัมมนา ารรณรงค าร ผยแพร ประชา ัมพันธ รือ
ิจ รรมอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ับภาร ิจของแตละโครง าร ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 ทั้งนี้ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) น้าที่ 101 ลาดับที่ 3
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

1,879,039 บาท

รวม

1,167,739 บาท

รวม

1,167,739 บาท

จานวน

1,012,939 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล ตาแ นง ผ้อานวย
าร องชาง นั จัด ารงานชาง และนายชางโยธา ทั้งนี้ ตามบัญชี
ท้ายบัญชี นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท
0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 ุมภาพันธ 2559 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงใ ้แ ผ้อานวย าร องชาง ทั้ง
นี้ ตามบัญชีท้าย ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวัน
ที่ 28 มีนาคม 2559 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

100,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้าง ตาแ นง ผ้ชวยนาย
ชางโยธา ทั้งนี้ ตามบัญชีท้ายบัญชี นัง ือ านั งาน .จ., .ท.
และ .อบต. ที่ มท0809.3/ว293ลงวันที9่ ุมภาพันธ2559
รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง ัง ัด
องชาง ทั้งนี้ ตามบัญชีท้ายบัญชี นัง ือ านั งาน .จ., .ท.
และ .อบต. ที่ มท0809.3/ว293ลงวันที9่ ุมภาพันธ2559
รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
งบดาเนินงาน

รวม

698,700 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
(1) งินประโยชนตอบแทนอื่น จานวน 50,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้างทุ ประ ภท ทั้งนี้ ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตาบล
และผ้บริ าร ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
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ค่าใช้สอย

รวม

373,700 บาท

จานวน

333,700 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อ ป็น ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน พนั งานจ้าง คณะผ้
บริ าร และ มาชิ ภา อบต. ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถทาอา าศยาน คาผานทาง
ดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ
ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไข พิ่ม
ติม และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร,คา ย็บ นัง ือ,คาซั ฟอ ,คา าจัด ิ่ง
ปฏิ ล,คาระวางบรรทุ ,คา ชาทรัพย ิน,คาโฆษณาและ ผย
แพร(รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพรขาวทาง
วิทยุ ระจาย ียงโทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน,คาใช้จายใน ารดา นินคดีตามคา
พิพา ษา,คาจ้าง มาบริ าร,คาติดตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คา
ติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ คาดแลรั ษา
ไฟฟ้า าธารณะ,คาทาประ ันภัยรถยนต, ฯลฯทั้งนี้ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารบารุงรั ษาซอม ซมทรัพย ินขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ไมวาทรัพย ินนั้นจะ ป็นวั ดุ ครุภัณฑ รือ
ที่ดิน ฯลฯ ทั้งนี้ ที่ ี่ยวข้องตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือ
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ค่าวัสดุ

รวม

255,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ
ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ทป าว าว ลวด ย็บ ระ
ดาษ ชอลค มุด ซอง อ าร ตลับผล มึ น้า มึ ปริ้นท ทปพีวี
ซีแบบใ น้ายาลบ ระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ป็ ข็ม มุด
ระดาษคารบอน ระดาษไข แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติข้า
ราช าร แบบพิมพ ผ้า าลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือ
จ้างพิมพ ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับ
บริ ารประชาชนใน านั งาน นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม้
บรรทัด รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปรงลบ ระดานดา ตรายาง ขา
ตั้ง( ระดานดา) ตะแ รงวาง อ าร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัด
ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลั ษณ แผงปิด ประ าศ แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจราจร รือแผนป้ายตาง ๆ มลี่ มานปรับแ ง(ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรป พระพุทธรป
จาลอง ระ ปา ตาชั่งขนาด ล็ ฯลฯทั้ งนี้ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่แ ้ไข พิ่ม
ติม/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

50,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ฟิว ทปพัน าย
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ข็ดขัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊
ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น วน
วิทยุ ล ถ้วย ายอา าศ รีชี ตอร มฟวิ่งคอย คอน ดน ซอร ขา
ลอดฟลออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ
า รับวิทยุ ครื่องรับโทรศัพท จานรับ ัญญาณดาว ทียม
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัวแร้งไฟฟ้า ครื่องวัดประแ
ไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร า รับตรวจวงจรไฟฟ้า ครื่อง
ประจุไฟฟ้า ฯลฯทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562 รือที่แ ้ไข พิ่ม ติม/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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วั ดุ อ ร้าง

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง ชน น้ามันทาไม้ ทิน นอร ี ป
ซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนตบล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะป ล็
้น แปรงทา ี ปนขาว ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม
ลื่อย ขวาน บไ ไม้ ทปวัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ
มตร ล ดิ่ง วาน โถ ้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ ทั้งนี้ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข พิ่ม ติม/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ ข้อมล ทป
บันทึ ข้อมล) ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อง าย ค บิล แผน รือจานบันทึ ข้อมล นวยประมวล
ผล ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ
รือแป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิป ชน RAM คัตซีทฟีด ตอร
มา พริน ตอร วิตชิ่งบ๊อ ซ ครื่อง ระจาย ัญญาณ แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ (Card) ครื่องอานและบันทึ ข้อมลแบบ
ตางๆ ชน แบบดิ ตต แบบฮารดดิ ต แบบซีดีรอม แบบออพติ
คอล ป็นต้น ฯลฯทั้งนี้ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ
คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 รือที่แ ้ไข พิ่ม ติม/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
วั ดุอื่น
จานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่นๆ ชน าร ้มฯ พื่อใช้ใน ิจ ารประปา
และอื่นๆ ฯลฯ ขององค ารบริ าร วนตาบลน้า ี๋ยน ทั้งนี้ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รือที่
แ ้ไข พิ่ม ติม/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

12,600 บาท

รวม

12,600 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

2,600 บาท

ครุภัณฑ ารวจ
ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อล้อวัดระยะแบบดิจิตอล จานวน 1
ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
- น้าจอแ ดงผล LCD ขนาดใ ญ และมีระบบใ ้แ ง วางบน
น้าจอ
- ามารถแ ดงผล ารวัดระยะทางได้ 9,999.99 มตร
- ามารถอานคาความละ อียดได้ถึง 1 ซนติ มตร
- ามารถวัดระยะได้ทั้งระบบ ดิน น้าและถอย ลัง
- วัดระยะทาง ป็นระบบ Metric/Imperial
ชน มตร, ซนติ มตร,ฟุต และนิ้ว
- บันทึ คา ารวัดได้ 5 คา
- มีระบบ Hold ามารถค้างคาที่วัดได้ไว้ในขณะ คลื่อนย้ายล้อ
ได้
- มีปุ่ม ด RESET คาตัว ลขใ ้ ป็นศนยที่แป้นควบคุม
- ตัว ครื่องมีระบบปิด น้าจออัตโนมัติ า ไมใช้งานภายใน 5
นาที
ตั้งตามราคาท้องถิ่น นื่องจา ครุภัณฑนี้ไมได้อยในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ ประจาปี พ.ศ.2563
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องพิมพ ล ซอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือLEDขาวดา
(18 น้า/นาที) จานวน 1 ครื่อง คุณลั ษณะตาม ณฑราคา ลาง
และคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าวั ดุอุป รณและระบบ
คอมพิว ตอร 2563
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

2,407,500 บาท

งบลงทุน

รวม

2,407,500 บาท

รวม

2,407,500 บาท

จานวน

350,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
อ ร้างตลาดรับซื้อขายยางพารา บ้านใ มพัฒนา มที่ 4

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างตลาดรับซื้อขายยางพารา บ้านใ ม
พัฒนา มที่ 4 ขนาด ว้าง 6.00 มตร ยาว 9.00 มตร พร้อม ท
ลาน ค ล. นา 0.15 มตร รายละ อียดตามแบบแปลนและ
ราย าร อ ร้างของ อบต.น้า ี๋ยน 10/2564 ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) พิ่ม ติมและ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 12 ลาดับที่ 24
อ ร้างถนน ค ล. บ้านต้น อ มที่ 3 ายทางบ้านนาย ุทธิพงษ จานวน
ธนะวงค
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนน ค ล.บ้านต้น อ มที่ 3 ายทาง
บ้านนาย ุทธิพงษ ธนะวงค ขนาด ว้าง 4.00 มตร
ยาว 103.00 มตร นา 0.15 มตร (ไมมีไ ลทาง) รายละ อียดตาม
แบบแปลนและราย าร อ ร้างของ อบต.น้า ี๋ยน 9/2564 ป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) น้าที่ 11 ลาดับ
ที่ 25
อ ร้างถนน ค ล.บ้านน้า ี๋ยนใต้ มที่ 1 บริ วณ ามแย บ้านนาย จานวน
วั ดิ์ ซางนา-บ้านนายถาวร จิตมะโน
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนน ค ล. บ้านน้า ี๋ยนใต้ มที่ 1 ขนาด
ว้าง 3.00 มตร นา 0.15 มตร ยาว 77.00 มตร (ไมมีไ ล
ทาง) รายละ อียดตามแบบแปลนและราย าร อ ร้างของ อบต
.น้า ี๋ยน 6/2564 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 8 ลาดับ
ที่ 13

215,000 บาท

120,000 บาท

วันที่พิมพ : 5/4/2564 15:39:21

อ ร้างถนน ค ล.บ้านใ ม ันติ ุข มที่ 5 ายทางบ้านนางชวนชม จานวน
พลพิชัย-บริ วณ วนนายจานงค ธน าร
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนน ค ล.บ้านใ ม ันติ ุข มที่5 ขนาด
ว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. นา 0.15 ม. รายละ อียดตามแบบแปลน
ขององค ารบริ าร วนตาบลน้า ี๋ยน ที่ 14/2564 ป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) พิ่ม ติมและ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 12 ลาดับที่ 27
อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้านน้า ี๋ยนใต้ ม.1( ายบ้านนาง จานวน
ฉลวย ดีปินตา-บ้านนายอิ่นคา ดีบุญมา)
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนน ค ล. ขนาด ว้าง 4 ม.ยาว 110 ม
. นา 0.15 ม. (ไมมีไ ลทาง) รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 440 ตร.ม
. รายละ อียดตามแบบแปลนขององค ารบริ าร วนตาบลน้า
ี๋ยน ที่ 12/2564 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
น้า 8 ลาดับที่ 14
อ ร้างปรับปรุง อประชุม มบ้าน บ้านน้า ี๋ยนใต้ มที่ 1
จานวน
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างปรับปรุง อประชุม มบ้าน บ้านน้า ี๋ยน
ใต้ มที่ 1 จานวน 1 ลัง รายละ อียดตามแบบแปลนและ
ราย าร อ ร้างของ อบต.น้า ี๋ยน 5/2564 ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 10 ลาดับที่ 19
อ ร้างรางระบายน้า ค ล.บริ วณ น้าบ้านนายพิบลย อุดอ้าย-บ้าน จานวน
นายประ ิทธิ์ ดีอุต บ้านน้า ี๋ยน นือ มที่ 2
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางระบายน้าค ล
.ขนาด ว้าง 0.30 มตร ลึ 0.30 มตร ยาว 114 มตร คอน รีต
นา 0.10 มตร พร้อม ฝา ล็ ปิดราง รายละ อียดตามแบบ
แปลนและราย าร อ ร้างของ อบต.น้า ี๋ยน 7/2564 ป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) พิ่ม ติมและ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 11 ลาดับที่ 21

น้า : 40/56

105,000 บาท

228,500 บาท

200,000 บาท

315,000 บาท
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อ ร้างรางระบายน้า ค ล.พร้อมฝา ล็ ปิดราง บริ วณ น้าบ้าน จานวน
นายวีระ ลิ่น ังข-บริ วณ น้าบ้านนายชชีพ พลพิชัย บ้านใ ม ันติ
ุข มที่ 5
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางระบายน้า ค ล.ขนาด ว้าง 0.30 ม.
ลึ 0.30 ม.ยาว74 ม. คอน รีต นา 0.10 ม. พร้อมฝา ล็ ปิด
ราง รายละ อียดตามแบบแปลนขององค ารบริ าร วนตาบลน้า
ี๋ยน ที่ 15/2564 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) น้าที่ 12 ลาดับที่ 28
อ ร้างราง งน้า ค ล. บริ วณบ้านนายผัด ขมแ ้ว – บ้านนายแ น จานวน
นุ น
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างราง งน้า ค ล.ขนาด ว้าง 0.60
มตร ลึ 0.60 มตร ยาว 51 มตร ผิวคอน รีต นา 0.10
มตร รายละ อียดตามแบบแปลนและราย าร อ ร้างของ อบต
.น้า ี๋ยน 4/2564 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565)
พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลง ครั้งที1่ /2563 น้าที่ 10 ลาดับที่ 18
อ ร้างอาคารที่ทางาน อง ารศึ ษา
จานวน
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างอาคารที่ทางาน อง ารศึ ษา ขนาด
ว้าง 4.00 มตร ยาว 4.00 มตร รายละ อียดตามแบบแปลน
และราย าร อ ร้างของ อบต.น้า ี๋ยน 3/2564
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) พิ่ม ติมและ
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 10 ลาดับที่ 17
โครง าร อ ร้างพื้นทางค ล. ข้ามลา มืองบริ วณ น้าบ้านนาย จานวน
ครวญ แ นธิยา (ปา ซอย3) บ้านต้น อ มที่ 3
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างพื้นทาง ค ล.ข้ามลา มือง ขนาด
ว้าง4.50 มตร ยาว 4.20 มตร นา 0.20 มตร รายละ อียด
ตามแบบแปลนและราย าร อ ร้างของ อบต.น้า ี๋ยน 1/2564
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 9 ลาดับที่ 15
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200,000 บาท

80,000 บาท

180,000 บาท

80,000 บาท
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โครง ารปรับปรุงซอมแซมตลาด ด ตาบลน้า ี๋ยน

จานวน

50,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

จานวน

87,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาวางทอ PVC ้นผาศนย ลาง 2 นิ้ว ยาว720ม
. รายละ อียดตามแบบแปลนขององค ารบริ าร วนตาบลน้า
ี๋ยน ที่ 13/2564 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 16 ลาดับ
ที่ 48
โครง าร ริมไ ลทาง ินคลุ 2ข้างถนน าย ้วยคา
จานวน

121,500 บาท

พื่อจาย ป็นคา
- รื้อ ปลี่ยนฝาตระแ รง ล็ ปิดรางระบายน้าด้านทิศ นือ ความ
ยาวรวม 45.5 มตร
- รื้อ ปลี่ยนประต ้องน้า จานวน 5 ชุด
- รื้อติดตั้ง ชิงชายไม้ ทียม ้องน้าตลาด ดโดยรอบชายคา
รายละ อียดตามแบบแปลนและราย าร อ ร้างของ อบต.น้า
ี๋ยน 2/2564 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 น้าที่ 9 ลาดับ
ที่16
โครง ารปรับปรุงฝาปิดรางน้าข้างถนน( ฉพาะฝาคอน รีต ดิมที่
ชารุด)บริ วณ น้าบ้านนาย รียญ นธิ และบริ วณ น้าบ้านนาย
โชติ ขมแ ้ว บ้านน้า ี๋ยน นือ มที่ 2
พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงฝาปิดตะแ รง ล็ ขนาด 0.39 x0.50
มตร รวมจานวน 50 ฝา รายละ อียดตามแบบแปลนและ
ราย าร อ ร้างของ อบต.น้า ี๋ยน 8/2564 ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) พิ่ม ติมและ ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่1/2563 น้าที่ 11 ลาดับที่ 23
โครง ารวางทอประปา มบ้าน ม.3 บ้านต้น อ บริ วณบ้านนาย
ดช ี๋ยนคา-บ้านนายนิตย แ นธิยา

พื่อจาย ป็นคา ริมไ ลทาง ินคลุ 2 ข้างถนน ขนาด ว้าง
ฉลี่ย 0.50 มตร ยาว 1,000 มตร นา ฉลี่ยด้าน
ละ 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไ ลทางไมน้อย วา 1,000 ตาราง
มตร รายละ อียดตามแบบแปลนขององค ารบริ าร วนตาบล
น้า ี๋ยน ที่ 11/2564 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ
.ศ.2565) พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 น้าที่ 16 ลาดับที่ 49
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คาออ แบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แ อ ชน นิติบุคคล รือบุคคลภาย
นอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง
คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้(K)

จานวน

โดยตั้ง ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุดที่ ค
0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
คาออ แบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้ อ ชน นิติบุคคล รือบุคคลภาย จานวน
นอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง

10,000 บาท

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาออ แบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แ
อ ชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ
ร้าง ตาม นัง ือดวนที่ ุดที่ ค ( วจ)0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถุนายน 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

140,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

115,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

115,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.โครง ารบริ ารจัด ารขยะอยางยั่งยืน
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ิจ รรมบริ ารจัด ารขยะและ
าจัดขยะใ ้ ับประชาชนตาบลน้า ี๋ยน โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาวิทยา ร คาอา าร อา ารวาง ครื่องดื่ม คาป้ายประชา
ัมพันธ คาวั ดุอุป รณที่จา ป็น ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รือที่แ ้ไข/
ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – พ.ศ.2565) น้าที่ 114 ลาดับที่ 1

น้า : 44/56
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6.โครง าร ง ริม ารทอง ที่ยววิถีชุมชนน้า ี๋ยนแบบยั่งยืน

จานวน

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร ง ริม ารทอง ที่ยววิถีชุมชน
น้า ี๋ยนแบบยั่งยืน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาวิทยา ร คา
อา าร อา ารวาง ครื่องดื่ม คาป้ายประชา ัมพันธ คาวั ดุ
อุป รณที่จา ป็น ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยว
ข้อง ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ
.2564) น้าที่ 102 ลาดับที่ 6
โครง ารฝึ อบรมและ ง ริมอาชีพใ ้ ับประชาชนทั่วไปใน ขต
จานวน
องค ารบริ าร วนตาบลน้า ี๋ยน
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฝึ อบรมและ ง ริม
อาชีพใ ้ ับประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตาบลน้า ี๋ยน โดยมีคาใช้
จายประ อบด้วย คาวิทยา ร คาอา าร อา ารวาง ครื่องดื่ม คา
ป้ายประชา ัมพันธ คาวั ดุอุป รณที่จา ป็น ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) น้าที่ 18 ลาดับที่ 1
โครง าร ร้างภมิคุ้ม ันยา พติดใน ด็ และ ยาวชนตาบลน้า ี๋ยน จานวน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร ร้างภมิคุ้ม ันยา พติดใน ด็
และ ยาวชนตาบลน้า ี๋ยน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา
วิทยา ร คาอา าร อา ารวาง ครื่องดื่ม คาป้ายประชา
ัมพันธ คาวั ดุอุป รณที่จา ป็น ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) น้าที่ 117 ลาดับที่ 3

20,000 บาท

25,000 บาท

20,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
งินอุด นุนองค รประชาชน
1.อุด นุนคณะ รรม ารพัฒนา ตรี บ้านน้า ี๋ยนใต้ มที่ 1
ตามโครง าร ง ริมอาชีพและพัฒนาบทบาท ลุม ตรี
จานวน 5,000 บาท
2. อุด นุนคณะ รรม ารพัฒนา ตรี บ้านน้า ี๋ยน นือ มที่ 2
ตามโครง าร ง ริมอาชีพและพัฒนาบทบาท ลุม ตรี
จานวน 5,000 บาท
3. อุด นุนคณะ รรม ารพัฒนา ตรี บ้านต้น อ มที่ 3 ตาม
โครง าร ง ริมอาชีพและพัฒนาบทบาท ลุม ตรี
จานวน 5,000 บาท
4. อุด นุนคณะ รรม ารพัฒนา ตรี บ้านใ มพัฒนา มที่ 4
ตามโครง าร ง ริมอาชีพและพัฒนาบทบาท ลุม ตรี
จานวน 5,000 บาท
5. อุด นุนคณะ รรม ารพัฒนา ตรี บ้านใ ม ันติ ุข มที่ 5
ตามโครง าร ง ริมอาชีพและพัฒนาบทบาท ลุม ตรี
จานวน 5,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) น้าที่ 103
ลาดับที่ 7
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

110,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารแขงขัน ีฬา พื่อ ร้างความ
ปรองดอง มานฉันทต้านภัยยา พติด โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาตอบแทน รรม ารตัด ิน คาอา าร อา ารวาง คา ชา
ครื่อง ียง คาจัด ถานที่ คา งินรางวัล คาถ้วยรางวัล คาวั ดุ
อุป รณ ีฬา และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร
แขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) น้าที่ 110 ลาดับที่ 23
โครง ารแขงขัน ีฬาและนันทนา าร า รับผ้ งอายุตาบลน้า ี๋ยน จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
(1) โครง ารแขงขัน ีฬา ร้างความปรองดอง มานฉันทต้านภัยยา
พติดตาบลน้า ี๋ยน

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารแขงขัน ีฬาและนันทนา าร
า รับผ้ งอายุตาบลน้า ี๋ยน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา
ตอบแทน รรม ารตัด ิน คาอา าร อา ารวาง คา ชา ครื่อง
ียง คาจัด ถานที่ คา งินรางวัล คาถ้วยรางวัล คาวั ดุอุป รณ
ีฬา และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร
แขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) พิ่ม ติมและ ปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 น้าที่ 18 ลาดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

323,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

243,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

243,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายตามโครง ารประ พณี ง รานตตาบลน้า ี๋ยน
โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาจัด ถานที่ คาอา าร อา าร
วาง คาป้ายประชา ัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ
ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ.2559และ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 ันยายน 2561 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
พ.ศ.2565) น้าที่ 105 ลาดับที่ 1
2.โครง ารประ พณีแขงขัน รือจัง วัดนาน
จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. โครง ารประ พณี ง รานตตาบลน้า ี๋ยน

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารประ พณีแขงขัน รือยาวจัง วัด
นาน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายใน าร งนั ีฬา ข้า
รวมแขงขัน ีฬา คาใช้จายใน ารฝึ ซ้อม ีฬา คาอา ารและ
ครื่องดื่ม า รับนั ีฬา และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้ง
นี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
ันยายน 2561 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) น้าที1่ 06ลาดับที9่
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3.โครง ารจัดงานประ พณีลอย ระทง(ยี่ ป็ง)

จานวน

35,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารจัดงานประ พณีลอย ระทง(ยี่
ป็ง) โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาจัด ถานที่ คาอา าร อา าร
วาง คาป้ายประชา ัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ
ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 ันยายน 2561 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
พ.ศ.2565) น้าที1่ 05 ลาดับที่ 6
4.โครง ารประ พณีแ ทียน ข้าพรรษาตาบลน้า ี๋ยน
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารประ พณีแ ทียน ข้าพรรษา
ตาบลน้า ี๋ยน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาจัด ถานที่ คา
อา าร อา ารวาง คาป้ายประชา ัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
ี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร ง
นั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547
ลงวันที่ 28 ันยายน 2561 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) น้าที่ 106 ลาดับที่ 8
5. โครง ารจัดงานประ พณี

ป็งไ ว้ าพระม าธาตุแชแ ้ง

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารจัดงานประ พณี ป็งไ ว้ า
พระม าธาตุแชแ ้ง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาจัด ถาน
ที่ คาอา าร อา ารวาง คาป้ายประชา ัมพันธ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา
และ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 ันยายน 2561 ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) น้าที่ 105 ลาดับที่ 3

จานวน

25,000 บาท
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6.โครง ารพิพิธภัณฑชุมชน

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารพิพิธภัณฑชุมชน โดยมีคาใช้
จายประ อบด้วย คาจัดแ ดงนิทรรศ ารของพิพิธภัณฑชุมชน คา
ใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร
แขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) น้าที่ 106 ลาดับที่ 10
7.โครง ารอบรมคุณธรรมจริยธรรม ลานวัดลานใจ
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารอบรมคุณธรรม ลานวัดลานใจ
แ ยาวชน ตาบลน้า ี๋ยน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คา
วั ดุ อุป รณ และคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) น้าที่105ลาดับ
ที่2
8.โครง ารโรง รียน ืบ านภมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารโรง รียน ืบ านภมิปัญญาท้อง
ถิ่น โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาวั ดุ อุป รณ และคาใช้จาย
อื่นๆที่ ี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ จายคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) น้าที่ 105 ลาดับที่ 4
โครง ารลานวัฒนธรรม าน ัมพันธคริ จั ร
จานวน

8,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารลานธรรม าน ัมพันธคริ ต
จั รตาบลน้า ี๋ยน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คา
วั ดุ อุป รณ และคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) น้าที่99ลาดับ
ที่ 17
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งบเงินอุดหนุน

รวม

80,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

80,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
1. อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง ตาม
โครง ารจัดงานพิธี นื่องในวันคล้ายวัน วรรคต พระบาท ม ด็จ
พระบรมชน าธิ บศร ม าภมิพลอดุลย ดชม าราช บรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 พิ่ม
ติมถึงฉบับปัจจุบัน ตาม นัง ือที่ นน 1518.1/ว289 ลว30
พฤษภาคม 2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) น้าที่ 107 ลาดับที่ 14
2. อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง ตาม
โครง ารจัดงานวางพวงมาลาถวายราช ั าระ ม ด็จพระปิยม า
ราช 23 ตุลาคม ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน
อุด นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 พิ่ม ติมถึง
ฉบับปัจจุบัน ตาม นัง ือที่ นน 1518.1/ว289 ลว 30
พฤษภาคม 2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) น้าที่ 107 ลาดับที่ 15
3. อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง ตาม
โครง ารจัดงานพิธี นื่องในวันคล้ายวันพระราช มภพ พระบาท
ม ด็จพระบรมชน าธิ บศร ม าภมิพลอดุลย ดชม าราช บรม
นาถบพิตร/วันพอแ งชาติ /5 ธันวาคม ทั้งนี้ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจุบัน ตาม นัง ือ
ที่ นน1518.1/ว289 ลว 30 พฤษภาคม 2562 ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) น้าที่ 108 ลาดับที่ 16
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4.อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง ตาม
โครง ารจัดงานรัฐพิธีวันพระบาท ม ด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโล
ม าราช วันที่ระลึ ม าจั รีบรมราชวงศ 6 มษายน ทั้งนี้ ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจุบัน ตาม นัว
ือที่ นน 1518.1/ว289 ลว 30 พฤษภาคม 2562 ป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) น้าที่ 108 ลาดับ
ที่ 17
5.อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง ตาม
โครง ารจัดงาน นื่องในวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จ
พระปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลง รณพระวชิร ล้า
จ้าอย ัว 28 ร ฎาคมทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 พิ่ม
ติมถึงฉบับปัจจุบัน ตาม นัง ือ ที่ นน1518.1/ว289 ลว 30
พฤษภาคม 2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–พ.ศ
.2565) น้าที่ 109 ลาดับที่ 19
6.อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง ตาม
โครง ารจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระบรมราชชนนี
พันปี ลวง/วันแมแ งชาติ/12 ิง าคม ทั้งนี้ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจุบัน ตาม
นัง ือ ที่ นน1518.1/ว289 ลว 30 พฤษภาคม 2562 ป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) น้าที่ 109 ลาดับ
ที่ 20
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7. อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนตามโครง ารจัดงานรัฐพิธีอื่นๆที่คณะ
รัฐมนตรีมีมติ า นดใ ้จัด ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 พิ่ม
ติมถึงฉบับปัจจุบัน ตาม นัง ือ ที่ นน 1518.1/ว289 ลว 30
พฤษภาคม 2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–พ.ศ
.2565) น้าที่ 110 ลาดับที่ 21
8. อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง ตาม
โครง ารจัด ิจ รรมอนุรั ษประ พณีวัฒนธรรม จัง วัดนาน(งาน
ประจาปีและของดี มืองนาน) ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจุบัน ตาม นัง ือ ที่ นน 1518.1/ว289
ลว 30 พฤษภาคม 2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561–พ.ศ.2565) น้าที่ 110 ลาดับที่ 22
9.อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนตามโครง ารจัดงานวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลั ษณพระ
บรมราชินี 3 มิถุนายน ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 พิ่ม
ติมถึงฉบับปัจจุบัน ตาม นัง ือ ที่ นน 1518.1/ว289 ลว 30
พฤษภาคม 2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–พ.ศ
.2565) น้าที่ 109 ลาดับที่ 18
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

1.โครง ารพัฒนาศนยถายทอด ทคโนโลยี าร ษตรตาบลน้า ี๋ยน จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม พื่อพัฒนาศนยถายทอด
ทคโนโลยี าร ษตรตาบลน้า ี๋ยน โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร อา ารวาง ครื่องดื่ม และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้งนี้ ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รือตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แ ้ไข
พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่
ี่ยวข้อง ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ
.2565) น้าที่ 56 ลาดับที่ 2
ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ าร ษตร ชน าร คมีป้อง ันและ าจัดศัตร
พืชและ ัตว อา าร ัตว พันธุพืช ปุย พันธุ ัตวปี และ ัตวน้า น้า
ชื้อพันธุ ัตว วั ดุ พาะชา อุป รณใน ารขยายพันธุพืช ฃน ใบ
มีด ชือ ผ้าใบ รือผ้าพลา ติ น้า า ป้อง ันแ ๊ พิษ ปริง
ลอร(Sprinkler) จอบ มุน จานพรวน ผานไถ ระทะ ครื่อง ยอด
รือ วาน มล็ดพันธุ ครื่องทาความ ะอาด มล็ดพันธุ ครื่อง
ะ ทาะ มล็ดพืช คราดซี่พรวนดินระ วางแถว ครื่องดั
แมลง ตะแ รงรอนแบนโธ อวน( า ร็จรป) ระชัง ฯลฯทั้ง
นี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย ี่ยว
ับ ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2542 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

6,454,354 บาท

รวม

6,454,354 บาท

รวม

6,454,354 บาท

จานวน

75,378 บาท

พื่อ ง ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม ในอัตราร้อยละ ้าของ
คาจ้างพร้อม ับ ั คาจ้างของพนั งานจ้าง ง ป็น งิน มทบใน
อัตรา ดียว ันด้วย ทั้งนี้ ตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.
และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
ร ฎาคม 2557 และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
งิน มทบ องทุน งินทดแทน
จานวน

3,100 บาท

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
1. อุด นุนคณะ รรม าร มบ้าน บ้านน้า ี๋ยน นือ มที่2 ตาบล
น้า ี๋ยน
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนตามโครง ารอนุรั ษป่าต้นน้าและป่า
ชุมชน ฉลิมพระ ียรติ ตาบลน้า ี๋ยน ทั้งนี้ ป็นไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจุบัน ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) น้าที่ 114 ลาดับที่ 2
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

พื่อ ง ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทน ป็นรายปี ของพนั งาน
จ้างทุ อัตรา ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้ง
มด พื่อใ ้ความคุ้มครอง รณีล จ้างประ บอันตราย จ็บ
ป่วย รือ ญ าย ทั้งนี้ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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บี้ยยังชีพผ้ งอายุ

จานวน

4,400,000 บาท

พื่อจัด วั ดิ ารใ ้แ ผ้ งอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบรณขึ้นไป ที่มี
คุณ มบัติครบถ้วนตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั
ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอายุขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะ บียนขอรับ งิน บี้ยยังชีพไว้ ับองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นแล้ว ทั้งนี้ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอายุของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) น้าที่ 100 ลาดับที่ 2
บี้ยยังชีพคนพิ าร
จานวน

1,540,000 บาท

พื่อจัด วั ดิ าร บี้ยความพิ ารใ ้แ คนพิ ารที่มี ิทธิตาม ลั
ณฑที่ า นดที่ได้แ ดงความจานงโดย ารขอขึ้นทะ บียน พื่อ
ขอรับ งิน บี้ยความพิ ารไว้ ับองค รป ครอง วนท้องถิ่นแล้ว ทั้ง
นี้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง ป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) น้าที่ 100
ลาดับที่ 3
บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด

จานวน

60,000 บาท

จานวน

105,634 บาท

พื่อ ง คราะ บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ในพื้นที่ตาบลน้า
ี๋ยน ที่แพทยได้รับรองและทา ารวินิจฉัยแล้ว ทั้งนี้ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพ
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) น้าที่ 100 ลาดับที่ 4
ารองจาย
พื่อใช้จายใน รณีฉุ ฉินและจา ป็น รงดวน รือ พื่อป้อง ัน
บรร ทาความ ดือดร้อนของราษฎร อัน นื่องมาจา วินาศภัย ภัย
ธรรมชาติ รือ าธารณภัย ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15 ร ฎาคม 2559 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
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รายจายตามข้อผ พัน
1. งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพระดับท้องถิ่น
รือพื้นที่ ทั้งนี้ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
2. งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชนตาบลน้า ี๋ยน ตาม
นัง ือ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 ุมภาพันธ 2561 รือที่
แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง
คาใช้จายใน ารจัด ารจราจร
จานวน

1,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารแ ้ไขปัญ า ี่ยว ับ ารจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง ฯลฯ ตาม นัง ือ ที่ มท
0808.2/ว3892ลงวันที่ 28มิถุนายน 2562
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
พื่อจาย ป็น งิน มทบ ข้า องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วน
ท้องถิ่น รณีข้าราช าร วนท้องถิ่นครบ า นด ษียณอายุ
ราช าร โดย ั จา งินรายได้ มทบ ข้า องทุนบา น็จบานาญ
ข้าราช ร วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ นึ่งไมรวมรายได้ประ ภท
พันธบัตร งิน ้ งินที่มีผ้อุทิศใ ้ รือ งินอุด นุน ทั้งนี้ ตาม
นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 , ว30 ลงวัน
ที่ 12 ร ฎาคม 2560 รือที่แ ้ไข/ระ บียบ/ นัง ือที่ ี่ยวข้อง

จานวน

139,242 บาท

