าบิ า
ต/ า

ุ ิั

นตาบ น บั
ั

ัด า า า

-----------------------------------------------------------------

133 ซ - ถนนต/ า

ุ ิั

ื้นที่
ป ะชา ทั้

ั

/ตาบ

น บั

ัด า า า 44140
29.22 ตา า ิ

ด

6,161 น

ชาย

3,028 คน

หญิง

3,133 คน

ต

้ ู ณ ันที่ 27 ุ า ันธ 2563

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บล น งบว
ภ

สมพสย จง วดม ส รค ม

ถล บปร ม
. . 2563
ท นปร ธ น ภ

ล ม

ภ

รบร ร วน บล น บว

. . 2563
1. ถ น

ร ล

1.1
. .2562
1.1.1

30

. .2562

36,127,868.74

1.1.2

13,158,264.08

1.1.3

14,637,904.70

1.1.4

0

1.1.5

0

1.2

0.00
0.00

0.00

2. รบร ร บปร ม
1

ในปี บปร ม

2562

วนที่ 30 นย ยน พ.ศ.2562

40,983,106.98
ษ

101,289.56
178,851.90
144,198.60
0.00
็

็

131,750.00
0.00

ษ

19,172,631.92
21,254,385.00

2

7,263,982.00

3

33,589,583.50
11,237,305.00
12,171,415.00
6,204,019.02
2,100,400.00
ื

20,000.00
1,856,444.48

4
5

2,263,982.00
209,600.00

6
7

0.00
0.00

คาแถลงงบประมาณ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2563
รบร ร วนต บล น บว
.โ ุมพ ย .ม ร ม
รายรับจริง
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

117,740.01

134,800.00

106,070.00

มวด ธรรมเนียม ปรบ แล ใบ
นุญ ต

226,723.70

232,600.00

181,860.00

มวดร ยได้

136,859.44

124,300.00

67,280.00

206,230.00

223,500.00

146,480.00

687,553.15

715,200.00

501,690.00

มวดภ ษี ด รร

17,150,423.30

16,044,300.00

18,111,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,150,423.30

16,044,300.00

18,111,300.00

มวดเ น ุด นุนท่วไป

19,839,703.00

24,233,100.00

24,233,100.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

19,839,703.00

24,233,100.00

24,233,100.00

รวม

37,677,679.45

40,992,600.00

42,846,090.00

ทรพย น

มวดร ยได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2563
ิ
2561

2562

2563

งบกลาง

11,041,201.12

12,455,368.00

14,274,490.00

งบบุคลากร

11,580,239.00

13,455,910.00

13,678,080.00

งบดา นินงาน

5,950,275.67

9,051,622.00

8,570,920.00

งบลงทุน

3,410,000.00

4,346,700.00

4,497,600.00

งบรายจ่ายอื่น

20,000.00

20,000.00

20,000.00

งบ งินอุดหนุน

1,950,582.11

1,623,000.00

1,805,000.00

33,952,297.90

40,952,600.00

42,846,090.00

33,952,297.90

40,952,600.00

42,846,090.00

ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบล นองบัว
อาเภอโ สมพิสัย จัง วัดม าสารคาม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริ าร ่วนตาบล นองบัว
อ.โก ุมพิ ัย จ.ม า ารคาม
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

10,552,420

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

1,158,280

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

7,341,500

แผนงาน าธารณ ุข

2,358,640

แผนงาน ังคม งเคราะ

788,660

แผนงานเค ะและชุมชน

2,225,380

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

300,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

355,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

2,843,000

แผนงานการเกษตร

648,720

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

14,274,490
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

42,846,090
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล นองบัว
อ.โกสุมพิสัย จ.ม าสารคาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

7,322,520

0

0

7,322,520

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,571,120

0

0

2,571,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,751,400

0

0

4,751,400

1,961,000

25,000

177,000

2,163,000

ค่าตอบแทน

384,000

0

10,000

394,000

ค่าใช้สอย

983,000

25,000

122,000

1,130,000

ค่าวัสดุ

185,000

0

45,000

230,000

ค่าสาธารณูปโภค

409,000

0

0

409,000

991,900

0

20,000

1,011,900

ค่าครุภัณฑ์

991,900

0

20,000

1,011,900

งบรายจ่ายอื่น

20,000

0

0

20,000

รายจ่ายอื่น

20,000

0

0

20,000

งบ งินอุดหนุน

35,000

0

0

35,000

งบดา นินงาน

งบลงทุน

งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป

เงินอุด นุน
รวม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
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รวม

35,000

0

0

35,000

10,330,420

25,000

197,000

10,552,420

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล นองบัว
อ.โกสุมพิสัย จ.ม าสารคาม
งานวางแผนสถิติและ
งานบริหารงานคลัง
วิชาการ

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

รวม

383,280

0

383,280

383,280

0

383,280

425,000

350,000

775,000

51,000

100,000

151,000

324,000

110,000

434,000

50,000

140,000

190,000

808,280

350,000

1,158,280

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล นองบัว
อ.โกสุมพิสัย จ.ม าสารคาม
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

2,996,280

0

2,996,280

2,996,280

0

2,996,280

380,000

2,367,920

2,747,920

145,000

0

145,000

65,000

1,292,660

1,357,660

170,000

1,075,260

1,245,260

15,900

41,400

57,300

ค่าครุภัณฑ์

15,900

41,400

57,300

งบ งินอุดหนุน

0

1,540,000

1,540,000

เงินอุด นุน

0

1,540,000

1,540,000

3,392,180

3,949,320

7,341,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม

น้า : 3/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล นองบัว
อ.โกสุมพิสัย จ.ม าสารคาม
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

รวม

821,640

0

821,640

821,640

0

821,640

390,000

829,000

1,219,000

25,000

0

25,000

ค่าใช้สอย

105,000

639,000

744,000

ค่าวัสดุ

260,000

190,000

450,000

118,000

0

118,000

ค่าครุภัณฑ์

118,000

0

118,000

งบ งินอุดหนุน

0

200,000

200,000

เงินอุด นุน

0

200,000

200,000

1,329,640

1,029,000

2,358,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน

รวม

น้า : 4/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล นองบัว
อ.โกสุมพิสัย จ.ม าสารคาม
แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานสวัสดิการสังคม
กับสังคมสง คราะห์ และสังคมสง คราะห์

งบ
งบบุคลากร

รวม

561,960

0

561,960

561,960

0

561,960

160,000

35,000

195,000

ค่าตอบแทน

75,000

0

75,000

ค่าใช้สอย

55,000

35,000

90,000

ค่าวัสดุ

30,000

0

30,000

11,700

20,000

31,700

11,700

0

11,700

0

20,000

20,000

733,660

55,000

788,660

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล นองบัว
อ.โกสุมพิสัย จ.ม าสารคาม
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งานไฟฟ้าถนน

งานบาบัดนา สีย

รวม

1,224,480

0

0

0

1,224,480

1,224,480

0

0

0

1,224,480

211,000

55,000

320,000

20,000

606,000

126,000

0

0

0

126,000

ค่าใช้สอย

50,000

5,000

310,000

20,000

385,000

ค่าวัสดุ

35,000

50,000

10,000

0

95,000

69,900

0

0

325,000

394,900

ค่าครุภัณฑ์

44,900

0

0

0

44,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000

0

0

325,000

350,000

1,505,380

55,000

320,000

345,000

2,225,380

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล นองบัว
อ.โกสุมพิสัย จ.ม าสารคาม
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

280,000

280,000

ค่าใช้สอย

280,000

280,000

งบ งินอุดหนุน

20,000

20,000

เงินอุด นุน

20,000

20,000

รวม
300,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

300,000

งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

200,000

145,000

345,000

ค่าใช้สอย

200,000

145,000

345,000

งบ งินอุดหนุน

0

10,000

10,000

เงินอุด นุน

0

10,000

10,000

200,000

155,000

355,000

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล นองบัว
อ.โกสุมพิสัย จ.ม าสารคาม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน

งบ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

รวม

2,843,000

2,843,000

2,843,000

2,843,000

2,843,000

2,843,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล นองบัว
อ.โกสุมพิสัย จ.ม าสารคาม
แผนงานการ กษตร
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

งานส่ง สริมการ กษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนา
และป่าไม้

รวม

367,920

0

367,920

367,920

0

367,920

160,000

80,000

240,000

20,000

0

20,000

100,000

80,000

180,000

40,000

0

40,000

40,800

0

40,800

40,800

0

40,800

568,720

80,000

648,720
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบล นองบัว
อ.โกสุมพิสัย จ.ม าสารคาม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

14,274,490

14,274,490

14,274,490

14,274,490

14,274,490

14,274,490

น้า : 10/10

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริ าร ่วนตาบล นองบัว
อ.โก ุมพิ ัย จ.ม า ารคาม
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

10,552,420

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

1,158,280

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

7,341,500

แผนงาน าธารณ ุข

2,358,640

แผนงาน ังคม งเคราะ

788,660

แผนงานเค ะและชุมชน

2,225,380

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

300,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

355,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

2,843,000

แผนงานการเกษตร

648,720

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

14,274,490
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

42,846,090

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารส่วนตาบลหนองบัว
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตาบลหนองบัว และโดยอนุมัติ
ของนายอาเภอโกสุมพิสัย
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจานวนรวมทังสิน 42,846,090 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 42,846,090 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

10,552,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,158,280

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

7,341,500

แผนงานสาธารณสุข

2,358,640

แผนงานสังคมสงเคราะห์

788,660

แผนงานเคหะและชุมชน

2,225,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

300,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

355,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,843,000

แผนงานการเกษตร

648,720

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

14,274,490
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

42,846,090

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลหนองบัวปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตาบล
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลหนองบัวมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ลงนาม ..................................................
นายหนคล้าย คามุลนา
ตาแหนง นายกองค์การบริหารสวนตาบลหนองบัว
อนุมัติ

ลงนาม ..................................................
นายสามารถ หมั่นนอก
ตาแหนง นายอาเภอโกสุมพิสัย
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
งค รบร ร วนต บล น งบว
ภ โ ุมพ ย จง วดม รค ม
รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2559
หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีป้ ย

ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00
46,752.75
46,474.77
5,200.00
98,427.52

0.00
77,635.63
32,904.38
7,200.00
117,740.01

0.00
81,200.00
46,400.00
7,200.00
134,800.00

100.00
-96.12
-96.49
36.53

%
%
%
%

รวมหมวดภาษีอากร

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

91,460.00
3,150.00
1,630.00
9,830.00
106,070.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย
ค ธรรม นียม ็บขน ุจจ ร รื ่งปฏ ูล
ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย
ค ธรรม นียม จดขย มูลฝ ย
ค ธรรม นียม ื่น ๆ
ค ปรบ รผด ญญ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,086.40
0.00
50.00
5,000.00
850.00
151,920.00
2,288.00
59,150.00
220,344.40

1,367.70
0.00
163,200.00
0.00
860.00
0.00
1,404.00
59,892.00
226,723.70

1,300.00
1,000.00
163,200.00
5,000.00
900.00
0.00
2,200.00
59,000.00
232,600.00

7.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
247.27
-95.39

%
%
%
%
%
%
%
%

1,400.00
1,000.00
163,200.00
5,000.00
900.00
0.00
7,640.00
2,720.00
181,860.00
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รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2559
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บี้ย

ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

124,293.09
124,293.09

136,859.44
136,859.44

124,300.00
124,300.00

-45.87 %

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

0.00
0.00

67,280.00
67,280.00

109,500.00
114,000.00
223,500.00

88,500.00
117,730.00
206,230.00

109,500.00
114,000.00
223,500.00

-81.74 %
10.95 %

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

0.00
0.00
0.00

20,000.00
126,480.00
146,480.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

265,610.63
8,224,380.17
2,227,930.29
0.00
1,283,024.34
3,091,937.68
53,552.33
31,324.32

1,054,976.85
5,876,336.76
2,388,471.00
1,751,938.37
0.00
4,923,395.25
19,059.98
47,700.09

265,600.00
8,224,400.00
2,227,900.00
0.00
0.00
4,374,900.00
53,500.00
31,300.00

0.00

866,722.00

1,088,545.00

866,700.00

0.00

16,044,481.76

17,150,423.30

16,044,300.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค ข ยแบบแปลน
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค ธรรม นียมรถยนต
ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ภ ษีธุร จ ฉพ
ภ ษี ุร
ภ ษี รรพ มต
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน
รวมหมวดภาษีจัดสรร

10.65
9.16
7.21
100.00
0.00
12.54
-47.08
110.58

%
%
%
%
%
%
%
%

293,890.00
8,977,510.00
2,388,470.00
345,270.00
0.00
4,923,400.00
28,310.00
65,910.00

25.60 %

1,088,540.00
18,111,300.00
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รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2559
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น้ ที่แล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ปี 2561

ปี 2562

0.00

19,393,225.00

19,839,703.00

24,233,100.00

0.00
0.00

19,393,225.00
36,104,271.77

19,839,703.00
37,677,679.45

24,233,100.00
40,992,600.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %

ปี 2563
24,233,100.00
24,233,100.00
42,846,090.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
งค รบร ร วนต บล น งบว
.โ ุมพ ย จ.ม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

รค ม

42,846,090 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

106,070 บาท

จ นวน

91,460 บ ท

จ นวน

3,150 บ ท

จ นวน

1,630 บ ท

จ นวน

9,830 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

181,860 บาท

ค ธรรมเนียมเ ี่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร

จ นวน

1,400 บ ท

ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง
ปร ม ณ รต้งรบเพ่มเตมร ย รจ ปที่ผ นม เพื่ ร งรบร ย
ได้ปร เภทภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง
ภ ษีโรงเรื นแล ที่ดน
ปร ม ณ รไว้ลดลงจ ปที่ผ นม เนื่ งจ ขณ รวบรวมข้ มูล
เพื่ จดท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภทภ ษีโรง
เรื นแล ที่ดนต่ ว ปร ม ณ รที่ต้งรบไว้ในปที่ผ นม
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ปร ม ณ รไว้ลดลงจ ปที่ผ นม เนื่ งจ ขณ รวบรวมข้ มูล
เพื่ จดท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภทภ ษีบ รุง
ท้ งที่ต่ ว ปร ม ณ รที่ต้งรบไว้ในปที่ผ นม
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณ รไว้ ูง ว ปที่ผ นม เนื่ งจ ขณ รวบรวมข้ มูล
เพื่ จดท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภทภ ษีป้ ย ูง
ว ปร ม ณ รที่ต้งรบไว้ในปที่ผ นม

ปร ม ณ รไว้ ูง ว ปที่ผ นม เนื่ งจ ขณ รวบรวมข้ มูล
เพื่ จดท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภทค
ธรรมเนียมเ ี่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร ูง ว ปร ม ณ รที่
ต้งรบไว้ในปที่ผ นม
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ค ธรรมเนียมเ ี่ยว บ รควบคุม ค ร
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จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

163,200 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

900 บ ท

จ นวน

7,640 บ ท

จ นวน

2,720 บ ท

ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ รวบรวมข้ มูลเพื่ จด
ท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภทค ธรรมเนียมเ ี่ยว
บ รควบคุม ค รใ ล้เคียง บปร ม ณ รร ยรบที่ต้งไว้ในป
ที่แล้ว จึงปร ม ณ รต้งรบไว้เท บจ นวนเงนปร ม ณ รที่
ต้งรบไว้ในปที่ผ นม
ค ธรรมเนียมเ ็บแล ขนมูลฝ ย
ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ รวบรวมข้ มูลเพื่ จด
ท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภทค ธรรมเนียมเ ็บ
แล ขนมูลฝ ยใ ล้เคียง บปร ม ณ รร ยรบที่ต้งไว้ในปที่
แล้ว จึงปร ม ณ รต้งรบไว้เท บจ นวนเงนปร ม ณ รที่ต้ง
รบไว้ในปที่ผ นม
ค ธรรมเนียมเ ็บขน ุจจ ร รื ่งปฏ ูล
ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ รวบรวมข้ มูลเพื่ จด
ท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภทค ธรรมเนียมเ ็บ
ขน ุจจ ร รื ่งปฏ ูล ใ ล้เคียง บปร ม ณ รร ยรบที่ต้งไว้
ในปที่แล้ว จึงปร ม ณ รต้งรบไว้เท บจ นวนเงนปร ม ณ
รที่ต้งรบไว้ในปที่ผ นม
ค ธรรมเนียมเ ี่ยว บท เบียนพ ณชย
ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ รวบรวมข้ มูลเพื่ จด
ท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภทค ธรรมเนียมเ ี่ยว
บท เบียนพ ณชย ใ ล้เคียง บปร ม ณ รร ยรบที่ต้งไว้ในป
ที่แล้ว จึงปร ม ณ รต้งรบไว้เท บจ นวนเงนปร ม ณ รที่
ต้งรบไว้ในปที่ผ นม
ค ธรรมเนียม ื่น ๆ
ปร ม ณ รไว้ ูง ว ปที่ผ นม เพื่ ร งรบร ยได้ปร เภทค
ธรรมเนียม ื่น ๆ
ค ปรบ รผด ญญ
ปร ม ณ รไว้ลดลงจ ปที่ผ นม เนื่ งจ ขณ รวบรวมข้ มูล
เพื่ จดท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภทค ปรบผด
ญญ ต่ ว ปร ม ณ รร ยรบที่ต้งรบไว้ในปที่ผ นม
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด เบี้ย

รวม

67,280 บาท

จ นวน

67,280 บ ท

รวม

146,480 บาท

จ นวน

20,000 บ ท

จ นวน

126,480 บ ท

ปร ม ณ รไว้ลดลงจ ปที่ผ นม เนื่ งจ ขณ รวบรวมข้ มูล
เพื่ จดท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภทด เบี้ยต่
ว ปร ม ณ รที่ต้งรบไว้ในปที่ผ นม ปร บ บมี ร
ปร ศลด ตร ด เบี้ยเงนฝ ข งธน ค ร
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค ข ยแบบแปลน
ปร ม ณ รไว้ลดลงจ ปที่ผ นม เนื่ งจ ขณ รวบรวมข้ มูล
เพื่ จดท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภทค ข ยแบบ
แปลน ต่ ว ปร ม ณ รร ยรบที่ต้งรบไว้ในปที่ผ นม
ร ยได้เบ็ดเตล็ด ื่นๆ
ปร ม ณ รไว้ ูง ว ปที่ผ นม เนื่ งจ ขณ รวบรวมข้ มูล
เพื่ จดท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภทร ยได้เบ็ด
เตล็ด ื่น ๆ ูง ว ปร ม ณ รที่ต้งรบไว้ในปที่ผ นม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค ธรรมเนียมรถยนต

รวม

18,111,300 บาท

จ นวน

293,890 บ ท

จ นวน

8,977,510 บ ท

จ นวน

2,388,470 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ูง ว ปที่ผ นม เนื่ งจ ขณ รวบรวมข้ มูล
เพื่ จดท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภท ภ ษีแล
ค ธรรมเนียมรถยนตแล ล้ เลื่ น ูง ว ปร ม ณ รที่ต้งรบไว้
ในปที่ผ นม
ภ ษีมูลค เพ่มต ม พ.ร.บ.

นดแผน

ปร ม ณ รไว้ งู ว ปที่ผ นม เนื่ งจ ขณ รวบรวมข้ มูล
เพื่ จดท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภท ภ ษีมูลค
เพ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน ูง ว ปร ม ณ รที่ต้งรบไว้ในป
ที่ผ นม
ภ ษีมูลค เพ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ปร ม ณ รไว้ ูง ว ปที่ผ นม เนื่ งจ ขณ รวบรวมข้ มูล
เพื่ จดท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภท ภ ษีมูลค
เพ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ ูง ว ปร ม ณ รที่ต้งรบไว้ใน
ปที่ผ นม

วนที่พมพ : 27/2/2563 14:46:40
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ภ ษีธุร จเฉพ

จ นวน

345,270 บ ท

จ นวน

4,923,400 บ ท

จ นวน

28,310 บ ท

จ นวน

65,910 บ ท

จ นวน

1,088,540 บ ท

ปร ม ณ รต้งรบเพ่มเตมร ย รจ ปทีีผ นม เนื่ งจ ร
ตรวจ บปร เภทร ยรบเมื่ ้นปงบปร ม ณที่ผ นม ปร
ฎว มีร ยรบจรงปร เภทภ ษีธุร จเฉพ ซึ่งมได้ปร ม ณ รต้ง
รบไว้ในปที่ผ นม จึงปร ม ณ รต้งรบเพ่มเตมร ย ร
ภ ษี รรพ มต
ปร ม ณ รไว้ ูง ว ปที่ผ นม เนื่ งจ ขณ รวบรวมข้ มูล
เพื่ จดท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภท ภ ษี รรพ
มต ูง ว ปร ม ณ รที่ต้งรบไว้ในปที่ผ นม
ค ภ ค ลวงแร
ปร ม ณ รไว้ลดลงจ ปที่ผ นม เนื่ งจ ขณ รวบรวมข้ มูล
เพื่ จดท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภทค ภ ค
ลวงแร ต่ ว ปร ม ณ รที่ต้งรบไว้ในปที่ผ นม ปร บ บ
มี รปร ศลด ตร ด เบี้ยเงนฝ ข งธน ค ร
ค ภ ค ลวงปิโตรเลียม
ปร ม ณ รไว้ ูง ว ปที่ผ นม เนื่ งจ ขณ รวบรวมข้ มูล
เพื่ จดท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภท ค ภ ค
ลวงปิโตรเลี่ยม ูง ว ปร ม ณ รที่ต้งรบไว้ในปที่ผ นม
ค ธรรมเนียมจดท เบียน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดน
ปร ม ณ รไว้ ูง ว ปที่ผ นม เนื่ งจ ขณ รวบรวมข้ มูล
เพื่ จดท งบปร ม ณปร ฎว มีร ยรบจรงปร เภทค
ธรรมเนียมจดท เบียน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดน ูง ว ปร ม ณ รที่ต้งรบไว้ในปที่ผ นม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงน ุด นุนท่วไป
ถ ยโ นเลื ท

รบด เนน รต ม น จ น้ ที่แล ภ ร จ

ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม ต มเ ณฑที่ค ดว จ ได้รบ ร
จด รร จึงปร ม ณ รต้งรบไว้เท บจ นวนเงนปร ม ณ รที่
ต้งรบไว้ในปที่ผ นม

รวม

24,233,100 บาท

จ นวน

24,233,100 บ ท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริ าร วนตาบล นองบัว
อาเภอโก ุมพิ ัย จัง วัดม า ารคาม
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

514,080.00

514,080.00

514,080.00

514,080.00

0 %

514,080

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

42,120.00

42,120.00

42,120.00

42,120.00

0 %

42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,120.00

42,120.00

42,120.00

42,120.00

0 %

42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

81,646.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

0 %

86,400

1,886,400.00

1,886,400.00

1,886,400.00

1,886,400.00

0 %

1,886,400

2,566,366.00

2,571,120.00

2,571,120.00

2,571,120.00

1,222,004.00

1,431,440.00

1,574,340.00

1,660,800.00

94.26 %

3,226,320

79,800.00

84,000.00

84,000.00

84,000.00

0 %

84,000

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,571,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เงินประจาตาแ นง

163,800.00

168,000.00

168,000.00

168,000.00

25 %

210,000

คาจ้างลกจ้างประจา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

267,360

414,360.00

415,200.00

421,799.00

403,080.00

127.18 %

915,720

24,000.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

100 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,903,964.00

2,122,640.00

2,272,139.00

2,339,880.00

4,751,400

รวมงบบุคลากร

4,470,330.00

4,693,760.00

4,843,259.00

4,911,000.00

7,322,520

500.00

0.00

0.00

211,282.00

-43.2 %

120,000

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-33.33 %

10,000

111,600.00

145,400.00

153,600.00

153,600.00

32.81 %

204,000

1,000.00

2,400.00

3,900.00

30,000.00

66.67 %

50,000

113,100.00

147,800.00

157,500.00

409,882.00

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

230,462.99

256,949.52

180,265.74

0.00

0 %

0

คาโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

20,000.00

75 %

35,000

คาจัดทาและบริการพื้นที่เก็บข้อมลระบบ
ารบรรณอิเล็กทรอนิก

0.00

0.00

0.00

18,000.00

0 %

18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

384,000

ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาจ้างเ มาบริการแมบ้านทาความ ะอาด
อาคารที่ทาการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

84,000

คาจ้างเ มาบริการรักษาความปลอดภัย
ถานที่ราชการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

84,000

คาจ้างเ มาบริการอื่น ๆ

0.00

0.00

0.00

67,000.00

-40.3 %

40,000

คาจ้างเ มาแมบ้านทาความ ะอาด

0.00

0.00

0.00

84,000.00

-100 %

0

คาเชาเครื่องถายเอก าร

0.00

0.00

0.00

51,000.00

-21.57 %

40,000

คาธรรมเนียมตาง ๆ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

33.33 %

40,000

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0 %

2,000

คาเย็บและเข้าเลมปก นัง ือ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

3,875.00

8,825.00

0.00

30,000.00

33.33 %

40,000

36,126.00

0.00

28,648.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

32,158.00

0.00

0 %

0

9,150.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

299,125.00

0.00

0 %

0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
- คาใช้จายในงานรัฐพิธีและวัน าคัญของ
ทางราชการ
- โครงการวันท้องถิ่นไทย
- โครงการศีกษาดงานเพื่อ งเ ริมพัฒนา
ทักษะและเพิ่มศักยภาพคณะผ้บริ าร
มาชิก อบต. พนักงาน วนตาบล พนักงาน
จ้าง และผ้นาชุมชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

- โครงการใ ้ความร้ปลกจิต านึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
ใ ้แกบุคลากรองคการบริ าร วนตาบล
นองบัว

0.00

0.00

14,460.00

0.00

0 %

0

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใ ้
พนักงาน วนตาบล

0.00

0.00

23,670.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

27,290.00

0.00

130,000.00

15.38 %

150,000

คาใช้จายในงานรัฐพิธีและวัน าคัญของทาง
ราชการ

0.00

2,000.00

0.00

10,000.00

100 %

20,000

คาใช้จาย า รับการเลือกตั้งขององคกร
ปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

10,000.00

2,900 %

300,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

โครงการปรับปรุงภมิทัศน อบต.

0.00

28,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปลกจิต านึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นใ ้แก
บุคลากรองคการบริ าร วนตาบล นองบัว

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน วนตาบล
และพนักงานจ้าง อบต. นองบัว ด้าน
คอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย

0.00

3,600.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการศึกษาดงานนอก ถานที่

0.00

252,860.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมใ ้กับ
พนักงาน พนักงานจาง และ มาชิก ภา อบต
. นองบัว

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

32,541.00

15,570.00

37,330.00

50,000.00

-20 %

40,000

312,154.99

595,594.52

615,656.74

592,000.00

วั ดุ านักงาน

49,880.00

64,670.00

43,330.00

35,000.00

14.29 %

40,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

19,560.00

19,999.00

17,305.00

15,000.00

33.33 %

20,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

16,520.00

0.00

10,000.00

200 %

30,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

47,000.00

37,825.00

58,695.00

45,000.00

11.11 %

50,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

10,000.00

100 %

20,000

24,700.00

23,930.00

16,280.00

25,000.00

0 %

25,000

141,140.00

162,944.00

135,610.00

140,000.00

167,622.81

304,563.17

232,346.80

300,000.00

0 %

300,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

8,567.00

6,726.00

14,638.00

24,000.00

0 %

24,000

คาบริการโทรศัพท

2,343.97

2,587.26

2,590.90

5,000.00

40 %

7,000

คาบริการไปรษณีย

0.00

412.00

196.00

3,000.00

0 %

3,000

22,260.00

22,260.00

74,683.20

75,000.00

0 %

75,000

200,793.78

336,548.43

324,454.90

407,000.00

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

983,000

ค่าวัสดุ

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

185,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค

409,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

767,188.77

1,242,886.95

1,233,221.64

1,548,882.00

1,961,000

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)

0.00

0.00

28,000.00

0.00

0 %

0

- ต้เ ล็กเก็บเอก าร 2 บาน

0.00

0.00

10,900.00

0.00

0 %

0

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เก้าอี้พลา ติก

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เก้าอื้ทางาน

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0 %

0

33,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

28,000

ชุดโซฟารับแขก

19,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ชุดโต๊ะประชุม

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้เอก ารเ ล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น

0.00

22,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โต๊ะขาวอเนกประ งค

0.00

0.00

0.00

11,500.00

8.7 %

12,500

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

24,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้ทางาน
เก้าอี้เบาะนวมเ ล็ก า รับประชุม

เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศแบบแยก วน

โต๊ะทางาน
พัดลมติดผนัง ใบพัดขนาด 18 นิ้ว พร้อมติด
ตั้ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถบรรทุก (ดีเซล)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

868,000

0.00

0.00

0.00

30,300.00

-100 %

0

- เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง

0.00

0.00

9,400.00

0.00

0 %

0

- ถังต้มน้าร้อนไฟฟ้า

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0 %

0

13,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

- เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวล
ผล

0.00

0.00

21,900.00

0.00

0 %

0

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1

0.00

0.00

7,800.00

0.00

0 %

0

- เครื่อง ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

0.00

0.00

2,700.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

3,100.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน*
(จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

34,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก

0.00

20,900.00

0.00

0.00

0 %

0

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัด ญ้า
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank
Printer)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดา
(30 น้า/นาที)

0.00

7,800.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก (INKJET Printer)

4,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา (18
น้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,800

เครื่อง ารองไฟ ขนาด 800 VA

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,500

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค (Smart
Card Reader)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,100

0.00

4,200.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

193,200.00

93,900.00

85,700.00

91,800.00

0.00

42,500.00

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

42,500.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

193,200.00

136,400.00

85,700.00

91,800.00

991,900

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาซอมแซมบารุงรักษายานพา นะ
รวมค่าครุภัณฑ์

991,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติม รือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงอาคาร านักงาน ( ้อง
นายกองคการบริ าร วนตาบล นองบัว)

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0 %

0

โครงการ ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผ้มารับบริการที่มีตอ อบต. นองบัว

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000

10,000.00

10,000.00

15,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

0.00

15,000.00

10,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

17,000.00

17.65 %

20,000

รวมเงินอุดหนุน

10,000.00

25,000.00

25,000.00

32,000.00

35,000

รวมงบเงินอุดหนุน

10,000.00

25,000.00

25,000.00

32,000.00

35,000

รวมงานบริหารทั่วไป

5,440,718.77

6,098,046.95

6,207,180.64

6,603,682.00

10,330,420

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น
โครงการอุด นุนโครงการศนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเ ลือประชาชน (อาเภอโก ุม
พิ ัย)
เงินอุด นุน วนราชการ
โครงการอุด นุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี
อาเภอโก ุมพิ ัย
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

258,740.00

264,660.00

277,920.00

296,781.00

-100 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

278,280.00

287,680.00

298,680.00

310,800.00

-100 %

0

34,380.00

29,540.00

20,580.00

24,000.00

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

571,400.00

581,880.00

597,180.00

631,581.00

0

รวมงบบุคลากร

571,400.00

581,880.00

597,180.00

631,581.00

0

0.00

0.00

0.00

50,806.00

-100 %

0

36,000.00

36,000.00

36,000.00

32,979.00

-100 %

0

36,000.00

36,000.00

36,000.00

83,785.00

34,400.00

37,300.00

3,900.00

0.00

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาเชาบ้าน
รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

6,026.00

0.00

3,100.00

0.00

0 %

0

13,720.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

- โครงการประชาคม มบ้านและประชาคม
ตาบล

0.00

0.00

790.00

0.00

0 %

0

- โครงการ งเ ริม นับ นุนการจัดทาแผน
ชุมชนแบบบรณาการ

14,930.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

8,836.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบ
บรณาการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการประชาคม มบ้านและประชาคม
ตาบล

0.00

15,178.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

รวมค่าใช้สอย

69,076.00

61,314.00

7,790.00

55,000.00

25,000

รวมงบดาเนินงาน

105,076.00

97,314.00

43,790.00

138,785.00

25,000

- โครงการประชาคม มบ้าน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก (INKJET Printer)

4,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

3,100.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

23,400.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

23,400.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

699,876.00

679,194.00

640,970.00

770,366.00

25,000

1,022,392.00

835,903.00

878,380.00

1,142,100.00

-100 %

0

เงินประจาตาแ นง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

-100 %

0

คาจ้างลกจ้างประจา

222,620.00

227,340.00

238,560.00

252,120.00

-100 %

0

30,790.00

138,000.00

142,920.00

148,680.00

-100 %

0

4,779.00

21,420.00

16,500.00

24,000.00

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,322,581.00

1,264,663.00

1,318,360.00

1,608,900.00

0

รวมงบบุคลากร

1,322,581.00

1,264,663.00

1,318,360.00

1,608,900.00

0

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

111,686.00

-100 %

0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

36,000.00

36,000.00

38,000.00

49,500.00

-100 %

0

3,400.00

3,400.00

4,000.00

12,500.00

-100 %

0

39,400.00

39,400.00

42,000.00

173,686.00

28,680.00

19,500.00

44,910.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0 %

2,000

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

17,000.00

0.00

18,014.00

0.00

0 %

0

- โครงการจัดเก็บภาษี อบต. นองบัว

0.00

0.00

4,155.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทรงไปราชการ

0.00

28,336.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

0.00

60,000.00

-33.33 %

40,000

โครงการจัดเก็บภาษี อบต. นองบัว

0.00

0.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

โครงการ ารวจและจัดทาแผนที่ภาษี

0.00

0.00

0.00

70,000.00

-28.57 %

50,000

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาเย็บ นัง ือเข้าปก นัง ือ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

9,580.00

2,400.00

14,300.00

5,000.00

55,260.00

50,236.00

81,379.00

142,000.00

วั ดุ านักงาน

22,670.00

44,525.00

24,013.00

40,000.00

-37.5 %

25,000

วั ดุคอมพิวเตอร

48,310.00

16,450.00

26,500.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

70,980.00

60,975.00

50,513.00

60,000.00

45,000

รวมงบดาเนินงาน

165,640.00

150,611.00

173,892.00

375,686.00

177,000

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0 %

0

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

100 %

4,000

33,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้เ ล็กแบบ 2 บาน

0.00

0.00

0.00

11,000.00

0 %

11,000

ต้เอก ารเ ล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น

0.00

20,800.00

0.00

0.00

0 %

0

5,000.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

รวมค่าใช้สอย

300 %

ปี 2563
20,000
122,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
- เก้าอี้ทางาน
เก้าอี้ทางาน
เครื่องปรับอากาศ

โต๊ะทางาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

32,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ชาว
ดา ชนิด Network แบบ 1

0.00

0.00

0.00

7,900.00

-100 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก (INKJET Printer)

4,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

82,300.00

20,800.00

6,000.00

20,900.00

20,000

รวมงบลงทุน

82,300.00

20,800.00

6,000.00

20,900.00

20,000

รวมงานบริหารงานคลัง

1,570,521.00

1,436,074.00

1,498,252.00

2,005,486.00

197,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

7,711,115.77

8,213,314.95

8,346,402.64

9,379,534.00

10,552,420

เงินเดือนพนักงาน

217,660.00

223,620.00

236,700.00

252,240.00

4.38 %

263,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

108,000.00

108,000.00

108,000.00

108,000.00

0 %

108,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

337,660.00

343,620.00

356,700.00

372,240.00

383,280

รวมงบบุคลากร

337,660.00

343,620.00

356,700.00

372,240.00

383,280

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

76,600.00

29,690.00

-66.32 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

27,600.00

27,600.00

27,600.00

27,600.00

30.43 %

36,000

27,600.00

27,600.00

104,200.00

57,290.00

252,000.00

203,500.00

154,500.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการคนงานประจารถบรรทุก
น้าดับเพลิง

0.00

0.00

0.00

252,000.00

0 %

252,000

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0 %

2,000

0.00

0.00

5,848.00

0.00

0 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
รวมค่าตอบแทน

51,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

2,060.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใ มและ งกรานต

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

6,832.21

2,850.00

0.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

258,832.21

208,410.00

160,348.00

314,000.00

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

7,200.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

9,500.00

9,000.00

8,500.00

30,000.00

0 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

9,500.00

16,200.00

8,500.00

50,000.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

295,932.21

252,210.00

273,048.00

421,290.00

425,000

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0 %

0

6,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0 %

0

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

324,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอี้ทางาน
ต้เ ล็ก 2 บาน (มอก.)
โต๊ะทางาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก (INKJET Printer)

4,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

3,100.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

29,900.00

7,000.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

29,900.00

7,000.00

0.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

663,492.21

602,830.00

629,748.00

793,530.00

808,280

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

- โครงการณรงคป้องกันอุบัติเ ตุทางถนน

0.00

0.00

16,500.00

0.00

0 %

0

- โครงการป้องกันและแก้ปัญ าอุบัติเ ตุ
ทางถนน

43,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

25 %

100,000
100,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
- โครงการฝึกอบรมทบทวนอา า มัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

33,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

30,040.00

0.00

0 %

0

19,940.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

- โครงการอบรมใ ้ความร้ด้านการป้องกัน
ภัยแกประชาชน

0.00

0.00

19,900.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจา มบ้าน

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอา า
มัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการฝึกอบรมอา า มัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

0.00

100,350.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการรณรงคป้องกันอุบัติเ ตุทางถนน

0.00

72,440.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการอบรมใ ้ความร้ด้านป้องกันภัยแก
ประชาชน

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

97,540.00

172,790.00

66,440.00

90,000.00

- โครงการฝึกอบรมอา า มัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
- โครงการ งเ ริมใ ้ความร้ด้านการป้องกัน
ภัยแกประชาชน

รวมค่าใช้สอย

110,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าวัสดุ
วั ดุเครื่องแตงกาย

92,900.00

59,500.00

90,300.00

90,000.00

0 %

90,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

39,750.00

39,600.00

23,900.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

9,440.00

19,500.00

29,400.00

30,000.00

0 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

142,090.00

118,600.00

143,600.00

150,000.00

140,000

รวมงบดาเนินงาน

239,630.00

291,390.00

210,040.00

320,000.00

350,000

29,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

34,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

34,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

273,630.00

291,390.00

210,040.00

320,000.00

350,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

937,122.21

894,220.00

839,788.00

1,113,530.00

1,158,280

วั ดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ครุภัณฑอื่น
เลื่อยโซ๋ยนต
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

276,180.00

288,240.00

302,640.00

323,760.00

467.98 %

1,838,880

เงินประจาตาแ นง

38,033.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

เงินวิทยฐานะ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

941,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

314,213.00

330,240.00

344,640.00

365,760.00

2,996,280

รวมงบบุคลากร

314,213.00

330,240.00

344,640.00

365,760.00

2,996,280

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

26,980.00

85.32 %

50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

36,000.00

36,000.00

39,000.00

45,000.00

33.33 %

60,000

4,800.00

4,800.00

900.00

1,200.00

2,400 %

30,000

40,800.00

40,800.00

39,900.00

73,180.00

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

145,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

54,061.10

11,700.00

8,400.00

0.00

0 %

0

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

3,236.00

0.00

7,500.00

0.00

0 %

0

0.00

10,798.00

0.00

20,000.00

50 %

30,000

7,245.45

12,005.00

8,434.71

58,000.00

-48.28 %

30,000

64,542.55

34,503.00

24,334.71

83,000.00

13,180.00

14,580.00

8,355.00

15,000.00

0 %

15,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

21,560.00

0.00

21,200.00

41.51 %

30,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

87,060.00

89,200.00

119,000.00

130,000.00

-15.38 %

110,000

วั ดุคอมพิวเตอร

15,000.00

0.00

7,500.00

3,200.00

368.75 %

15,000

รวมค่าวัสดุ

115,240.00

125,340.00

134,855.00

169,400.00

170,000

รวมงบดาเนินงาน

220,582.55

200,643.00

199,089.71

325,580.00

380,000

0.00

0.00

0.00

0.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

65,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอี้ทางาน

100 %

2,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โต๊ะทางาน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

0.00

15,900.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือLED ขาวดาชนิด
Network แบบที่1 (28 น้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,900

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

3,100.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

2,750.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

19,000.00

2,750.00

0.00

15,900

รวมงบลงทุน

0.00

19,000.00

2,750.00

0.00

15,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

534,795.55

549,883.00

546,479.71

691,340.00

3,392,180

เงินเดือนพนักงาน

0.00

1,269,300.00

1,331,220.00

1,430,040.00

-100 %

0

เงินวิทยฐานะ

0.00

0.00

35,000.00

122,500.00

-100 %

0

123,420.00

842,985.00

874,800.00

909,000.00

-100 %

0

0.00

110,775.00

81,720.00

144,000.00

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

123,420.00

2,223,060.00

2,322,740.00

2,605,540.00

0

รวมงบบุคลากร

123,420.00

2,223,060.00

2,322,740.00

2,605,540.00

0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

193,224.00

-100 %

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0.00

28,000.00

35,800.00

4,800.00

-100 %

0

0.00

28,000.00

35,800.00

198,024.00

44,260.00

40,800.00

52,300.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

10,848.00

0.00

33,339.00

0.00

0 %

0

- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแ งชาติ

0.00

0.00

35,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผ้ปกครอง

5,000.00

0.00

4,990.00

0.00

0 %

0

- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

- โครงการเรียนร้ ๋โลกกว้าง

0.00

0.00

21,350.00

0.00

0 %

0

- โครงการเรียนร้ โลกกว้างศึกษานอก
ถานที่

26,910.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

- โครงการวันเด็กแ งชาติ

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการติดตั้งโทรศัพทและอินเตอรเน็ต
ความเร็ว ุูงศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

วันที่พิมพ : 27/2/2563 14:47

น้า : 25/70

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

- โครงการวันพอแ งชาติ

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

- โครงการวันแมแ งชาติ

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

- โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (อา ารกลางวัน)

0.00

0.00

619,272.00

0.00

0 %

0

- โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ อน)

0.00

0.00

268,600.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

9,676.00

0.00

59,500.00

-49.58 %

30,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแ งชาติ

0.00

23,500.00

0.00

35,000.00

0 %

35,000

โครงการจัดกิจกรรมวันพอแ งชาติ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแ งชาติ

0.00

14,264.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการติดตั้งพัดลมศนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริ าร วนตาบล นองบัว

0.00

0.00

0.00

72,000.00

-100 %

0

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผ้ปกครอง

0.00

8,875.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการประชุมคณะกรรมการ ถานศึกษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

โครงการปรับปรุงภมิทัศนศนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคุยเชือก

0.00

9,800.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเยี่ยมบ้าน าร ัมพันธนักเรียน

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเรียนร้ โลกกว้าง

0.00

26,740.00

0.00

18,200.00

64.84 %

30,000

โครงการวันเข้าพรรษา

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวันไ ว้คร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2560
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โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ อน)

0.00

256,700.00

0.00

327,890.00

-100 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ อนของ
ศนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย ัว))

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

241,400

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
า รับศนยพัฒนาเด็กเล็ก (คากิจกรรม
พัฒนาผ้เรียน))

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

61,060

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
า รับศนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาเครื่องแบบนัก
เรียน))

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

42,600

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
า รับศนยพัฒนาเด็กเล็ก (คา นัง ือเรียน))

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

28,400

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
า รับศนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาอุปกรณการ
เรียน))

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

28,400

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (พัฒนาศักยภาพครผ้ดแลเด็ก)

0.00

12,200.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (อา ารกลางวัน)

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

784,880.00

739,900.00

0.00

771,650.00

-9.83 %

695,800

0.00

0.00

0.00

99,440.00

-100 %

0

975,398.00

1,157,455.00

1,034,851.00

1,393,680.00

วั ดุ านักงาน

42,437.00

39,170.00

41,238.00

30,000.00

0 %

30,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

28,177.00

39,093.00

39,640.00

30,000.00

0 %

30,000

คาอา ารเ ริม (นม)

868,983.08

1,018,653.76

886,089.82

992,592.00

0.77 %

1,000,260

15,480.00

0.00

8,100.00

850.00

1,664.71 %

15,000

รวมค่าวัสดุ

955,077.08

1,096,916.76

975,067.82

1,053,442.00

1,075,260

รวมงบดาเนินงาน

1,930,475.08

2,282,371.76

2,045,718.82

2,645,146.00

2,367,920

6,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้เ ล็ก 2 บาน (มอก.)

0.00

27,500.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้เ ล็กเก็บแฟ้มเอก าร 40 ชอง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

6,000

พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 18 นิ้ว

0.00

3,400.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการจัดการศึ
การาร า รับศนยพัฒนาเด็กเล็ก
รวมค่าใช้สอย

1,292,660

ค่าวัสดุ

วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
- ต้เ ล็ก 2 บาน (มอก.)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
ไมคลอยพร้อมเครื่องขยายเ ียง

0.00

35,400.00

0.00

0.00

0 %

0

- โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)

0.00

0.00

7,800.00

0.00

0 %

0

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)

0.00

27,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โทรทัศนแบบ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

9,500

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

6,500.00

0.00

0.00

0 %

0

- เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

0.00

0.00

15,900.00

0.00

0 %

0

- เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

0.00

2,700.00

0.00

0 %

0

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

0.00

15,900.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน*
(จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

17,000

เครื่องพิมพเลเซอร รือLED ขาวดาชนิด
Network แบบที่1 (28 น้า/นาที)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,900

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

3,100.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
- คลเลอรน้าดิ่ม
ต้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เก้าอี้คอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โต๊ะคอมพิวเตอร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

9,000.00

0.00

0.00

0.00

30,500.00

118,800.00

26,400.00

0.00

0.00

0.00

95,000.00

0.00

0 %

0

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

- โครงการกอ ร้างลานกิจกรรม น้าเ าธง
ศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก

98,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

- โครงการกอ ร้างลานคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก

0.00

0.00

48,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

123,000.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

148,000.00

0.00

266,000.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

178,500.00

118,800.00

292,400.00

0.00

41,400

รวมค่าครุภัณฑ์

0 %

ปี 2563
0
41,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติม รือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
- โครงการกอ ร้างตอเติม ลังคาศนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านคุยเชือก
- โครงการประกอบและติดตั้งประตเ ล็ก
ม้วนบานโปรงชนิดใช้มือดึง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
- โครงการปรับปรุง ลังคาอาคารศนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริ าร วนตาบล
นองบัว
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

1,515,000.00

1,504,000.00

1,494,000.00

0.00

0 %

0

โครงการอา ารกลางวัน า รับโรงเรียน
บ้านกอก นองผือ

0.00

0.00

0.00

519,620.00

-2.24 %

508,000

โครงการอา ารกลางวัน า รับโรงเรียนบ้าน
คุยเชือก

0.00

0.00

0.00

257,780.00

-2.24 %

252,000

โครงการอา ารกลางวัน า รับโรงเรียนบ้าน
คุยแพง

0.00

0.00

0.00

167,700.00

7.33 %

180,000

โครงการอา ารกลางวัน า รับโรงเรียนบ้าน
นองปลาเข็ง

0.00

0.00

0.00

263,020.00

1.89 %

268,000

โครงการอา ารกลางวัน า รับโรงเรียนบ้าน
ินแ โนนเมืองน้อย

0.00

0.00

0.00

298,680.00

4.46 %

312,000

อุด นุนโครงการแขงชันกี า ลาน้าชีเกม )

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

อุด นุนโครงการลกเ ือ เนตรนารี ยุวกาชาด

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมเงินอุดหนุน

1,515,000.00

1,504,000.00

1,494,000.00

1,526,800.00

1,540,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,515,000.00

1,504,000.00

1,494,000.00

1,526,800.00

1,540,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3,747,395.08

6,128,231.76

6,154,858.82

6,777,486.00

3,949,320

รวมแผนงานการศึกษา

4,282,190.63

6,678,114.76

6,701,338.53

7,468,826.00

7,341,500
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

0.00

0.00

0.00

134,103.00

3 %

138,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

0.00

0.00

0.00

24,000.00

0 %

24,000

432,000.00

432,000.00

432,000.00

570,000.00

0.97 %

575,520

48,000.00

48,000.00

48,000.00

72,000.00

16.67 %

84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

480,000.00

480,000.00

480,000.00

800,103.00

821,640

รวมงบบุคลากร

480,000.00

480,000.00

480,000.00

800,103.00

821,640

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

43,667.00

-77.1 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

0.00

0.00

0.00

53,667.00

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

25,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

273,208.12

164,827.28

341,700.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการการปฏิบัติงานอา า มัคร
ก้ชีพก้ภัย

0.00

0.00

0.00

438,000.00

-100 %

0

คาจ้างเ มาบริการจัดทาป้ายประชา ัมพันธ
ตาง ๆ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต

0.00

0.00

0.00

4,000.00

25 %

5,000

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

8,160.00

0.00

0 %

0

- โครงการนาบ้านนามอง

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัข
บ้า

0.00

0.00

50,063.00

0.00

0 %

0

- โครงการรณณงคการคัดแยกขยะกอนทิ้ง

0.00

0.00

53,500.00

0.00

0 %

0

- โครงการรณรงคป้องกันโรคเอด

0.00

0.00

17,700.00

0.00

0 %

0

- โครงการรณรงคและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0.00

0.00

8,500.00

0.00

0 %

0

- โครงการ งเ ริมการขับขี่ปลอดภัยด้วย
วินัยจราจร

0.00

0.00

12,800.00

0.00

0 %

0

- โครงการอบรม นวยก้ชีพก้ภัย

0.00

0.00

27,900.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

0.00

25,000.00

20 %

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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โครงการณรงคป้องกันโรคเอด

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

โครงการนาบ้านนามอง

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

โครงการรณงคการคัดแยกขยะ

0.00

47,800.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะกอนทิ้ง

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก

135,741.50

0.00

0.00

40,000.00

-100 %

0

โครงการ งเ ริมการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัย
จราจร

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการ ร้างเ ริม ุขภาพชุมชน

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการอนุรักษและฟื้นฟทรัพยากร
ธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการอบรมแกนนา งเ ริมด้าน ุขภาพ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการอบรม นวยก้ชีพก้ภัย

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-100 %

0

3,300.00

7,040.00

51,200.00

70,000.00

-28.57 %

50,000

412,249.62

229,667.28

581,523.00

802,000.00

0.00

14,381.00

6,740.00

15,000.00

0 %

15,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

35,000.00

7,065.00

6,200.00

50,000.00

-20 %

40,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

166,225.00

130,900.00

203,630.00

180,000.00

-5.56 %

170,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

111,700.00

0.00

55,000.00

225,000.00

-100 %

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

105,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
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วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

9,700.00

106.19 %

20,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

0.00

18,000.00

0.00

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร

0.00

3,000.00

3,700.00

7,800.00

92.31 %

15,000

วั ดุอื่น

0.00

0.00

0.00

7,500.00

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

312,925.00

155,346.00

293,270.00

495,000.00

260,000

รวมงบดาเนินงาน

725,174.62

385,013.28

874,793.00

1,350,667.00

390,000

- เก้าอี้ทางาน

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0 %

0

- ต้เ ล็ก 2 บาน

0.00

0.00

11,000.00

0.00

0 %

0

- โต๊ะทางาน

0.00

0.00

4,500.00

0.00

0 %

0

เก้าอี้ทางาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยก วน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

84,000

ต้เ ล็กบานเลื่อน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

ต้เอก ารเ ล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น

0.00

10,400.00

0.00

0.00

0 %

0

โต๊ะทางาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

0.00

0.00

0.00

2,119,000.00

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถบรรทุกขยะ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง
มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00

0.00

4,300.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One า รับงาน
านักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED

0.00

0.00

0.00

7,900.00

-100 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดา
(30 น้า/นาที)

0.00

6,990.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

3,200.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-100 %

0

191,270.00

23,939.47

13,400.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

191,270.00

60,529.47

35,200.00

2,146,400.00

- โครงการกอ ร้างลานคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
พร้อมรางระบายน้าด้าน น้าลานอาคารศนย
ก้ชีพก้ภัย อบต. นองบัว

0.00

0.00

145,000.00

0.00

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

118,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
0 %

0

วันที่พิมพ : 27/2/2563 14:47

น้า : 36/70

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
- โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคาร
ศนยก้ชีพก้ภัย อบต. นองบัว

0.00

0.00

58,000.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

203,000.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

191,270.00

60,529.47

238,200.00

2,146,400.00

118,000

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.1

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.10

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.2

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.3

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.4

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.5

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน
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โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.6

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.7

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.8

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.9

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

75,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

75,000.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

75,000.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

1,471,444.62

925,542.75

1,792,993.00

4,497,170.00

1,329,640

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการการปฏิบัติงานอา า มัคร
ก้ชีพก้ภัย

100 %

549,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการอบรม นวยก้ชีพก้ภัย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

0.00

0.00

0.00

0.00

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

170,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

0.00

190,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

829,000

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าใช้สอย

639,000

ค่าวัสดุ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน
โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.1

100 %

20,000
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โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.10

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.2

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.3

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.4

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.5

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.6

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.7

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.8

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการอุด นุนโครงการด้าน าธารณ ุข
ตามพระราชดาริ ม.9

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

1,029,000
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รวมแผนงานสาธารณสุข

1,471,444.62

925,542.75

1,792,993.00

4,497,170.00

2,358,640

เงินเดือนพนักงาน

292,593.00

308,640.00

244,320.00

342,720.00

-7.32 %

317,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

218,040.00

218,520.00

226,200.00

235,320.00

3.82 %

244,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

510,633.00

527,160.00

470,520.00

578,040.00

561,960

รวมงบบุคลากร

510,633.00

527,160.00

470,520.00

578,040.00

561,960

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

38,293.00

-73.89 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

36,000.00

41,500.00

31,500.00

36,000.00

66.67 %

60,000

36,000.00

41,500.00

31,500.00

74,293.00

31,000.00

15,100.00

37,300.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

4,156.00

0.00

0 %

0

2,380.00

7,760.00

0.00

20,000.00

50 %

30,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
รวมค่าตอบแทน

75,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการจัดเก็บข้อมลพื้นฐานตาบล นองบัว

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

8,986.00

0.00

0.00

10,000.00

50 %

15,000

42,366.00

22,860.00

41,456.00

30,000.00

วั ดุ านักงาน

4,880.00

22,613.00

11,923.00

15,000.00

0 %

15,000

วั ดุคอมพิวเตอร

2,800.00

2,000.00

8,280.00

15,000.00

0 %

15,000

รวมค่าวัสดุ

7,680.00

24,613.00

20,203.00

30,000.00

30,000

รวมงบดาเนินงาน

86,046.00

88,973.00

93,159.00

134,293.00

160,000

- ต้เ ล็กเก็บเอก าร 2 บาน

0.00

0.00

5,500.00

0.00

0 %

0

- ต้เ ล็กเก็บเอก ารกระจกบานเลื่อน

0.00

0.00

5,500.00

0.00

0 %

0

- โต๊ะทางาน

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0 %

0

เก้าอี้ทางาน

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ต้เ ล็กแบบ 2 บาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

11,000

0.00

15,900.00

0.00

0.00

0 %

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

55,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0 %

0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค (Smart
Card Reader)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

700

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

22,900.00

16,000.00

0.00

11,700

รวมงบลงทุน

0.00

22,900.00

16,000.00

0.00

11,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

596,679.00

639,033.00

579,679.00

712,333.00

733,660

- โครงการฝึกอาชีพใ ้แกราษฎร

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รือ
ผ้ดแลคนพิการ

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการ นับ นุนและ ง เริมเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชน

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการ นับ นุนและ งเ ริมเพื่อพัฒนา
ผ้ งอายุ

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0 %

0

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

- โครงการ นับ นุนและ งเ ริมเพื่อพัฒนา
ตรี

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการ ร้างเด็ก ร้างอาชีพ

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดเก็บข้อมลพื้นฐานตาบล

0.00

0.00

0.00

25,000.00

-100 %

0

20,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผ้
ดแลคนพิการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รือผ้
ดแลคนพิการ

0.00

10,000.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

โครงการ งเ ริมและพัฒนาผ้ งอายุ

20,000.00

15,000.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการ งเ ริม ถาบันครอบครัว

8,500.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

โครงการ นับ นุนและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนและ งเ ริมเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชน

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

โครงการ นับ นุนและ งเ ริมเพื่อพัฒนาผ้
งอายุ

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

โครงการ นับ นุนและ งเ ริมเพื่อพัฒนา
ตรี

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

โครงการ ร้างเด็ก ร้างอาชีพ

0.00

10,000.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

48,500.00

85,000.00

105,000.00

135,000.00

โครงการฝึกอาชีพใ ้แกราษฎร

รวมค่าใช้สอย

35,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

48,500.00

85,000.00

105,000.00

135,000.00

35,000

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000

70,000.00

10,000.00

0.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

70,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

70,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

118,500.00

95,000.00

105,000.00

135,000.00

55,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

715,179.00

734,033.00

684,679.00

847,333.00

788,660

472,950.00

500,580.00

525,420.00

697,750.00

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการปรับปรุงทางลาดและที่จอดรถ
า รับคนพิการ

100 %

20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

0 %

0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

5.48 %

735,960
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

4,000.00

-100 %

0

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

249,840.00

254,460.00

260,040.00

318,430.00

28.92 %

410,520

29,580.00

24,960.00

19,380.00

24,000.00

50 %

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

794,370.00

822,000.00

846,840.00

1,086,180.00

1,224,480

รวมงบบุคลากร

794,370.00

822,000.00

846,840.00

1,086,180.00

1,224,480

0.00

0.00

0.00

69,167.00

-71.08 %

20,000

39,000.00

65,000.00

69,600.00

85,600.00

12.15 %

96,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

39,000.00

65,000.00

69,600.00

164,767.00

0.00

7,800.00

22,600.00

0.00

0 %

0

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

5,700.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

2,400.00

0.00

80,000.00

-62.5 %

30,000

เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

126,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

10,920.00

3,700.00

10,000.00

20,000.00

10,920.00

13,900.00

38,300.00

100,000.00

26,040.00

27,312.00

13,186.00

15,000.00

0 %

15,000

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0 %

5,000

13,050.00

0.00

36,050.00

15,000.00

0 %

15,000

รวมค่าวัสดุ

39,090.00

27,312.00

54,236.00

35,000.00

35,000

รวมงบดาเนินงาน

89,010.00

106,212.00

162,136.00

299,767.00

211,000

เก้าอี้ทางาน

0.00

4,000.00

0.00

0.00

100 %

4,000

ต้เอก ารเ ล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น

0.00

10,400.00

0.00

0.00

0 %

0

โต๊ะทางาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

0.00

8,000.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2563
20,000
50,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุกอ ร้าง
วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑกอ ร้าง
- บันไดไฟเบอรกลา พาด ไลด องตอน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 * (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก (INKJET Printer)
า รับกระดาษขนาด A3

8,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,900

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

27,500.00

14,400.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000

รวมงบลงทุน

27,500.00

14,400.00

8,000.00

0.00

69,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

910,880.00

942,612.00

1,016,976.00

1,385,947.00

1,505,380

เครื่องพิมพเลเซอร รือLED ขาวดาชนิด
Network แบบที่1 (28 น้า/นาที)
เครื่อง ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
รวมค่าครุภัณฑ์

44,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ
ร้าง
รายจายคาออกแบบ คาควบคุมงาน

100 %

25,000
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งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการปักเ าพาด ายไฟฟ้า

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

50,000.00

46,750.00

49,850.00

50,000.00

รวมค่าวัสดุ

50,000.00

46,750.00

49,850.00

50,000.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

50,000.00

46,750.00

49,850.00

55,000.00

55,000

เครื่อง าพิกัดด้วย ัญญาณดาวเทียมแบบพก
พา

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เทปวัดระยะ

0.00

3,500.00

0.00

0.00

0 %

0

ล้อวัดระยะทาง

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

39,500.00

0.00

0.00

รวมค่าใช้สอย

0 %

5,000
5,000

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

0 %

50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ารวจ

รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0
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คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
- โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 1

0.00

0.00

275,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 4

0.00

0.00

215,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 5

0.00

0.00

188,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 6

0.00

0.00

275,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 7

0.00

0.00

310,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการกอ ร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก มที่ 9

0.00

0.00

374,000.00

0.00

0 %

0

176,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ม. 1 (ซอยบ้าน
นาง นแดง ีพาชัยไปลาน้าชี)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ม.7 ถนน น้า
วัด ถึงบ้าน นายจงรัก ลม ี ขนาดกว้าง
6.00 เมตร นา 0.15 เมตร ยาว 60
เมตร ปริมาณคอนกรีตไมน้อยกวา 360
ตารางเมตร พร้อมลกรังไ ลทาง องข้าง
กว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ องคการบริ าร
วนตาบล นองบัว กา นด) งบประมาณ
200,000 บาท

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

199,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านกอก มที่ 2

0.00

274,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านคุยเชือก มที่ 3

0.00

38,788.72

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองปลาเข็ง มที่ 8

0.00

92,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้าน นองผือ มที่ 1

0.00

254,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล. ม. 9
(เชื่อมตอจุดเดิม)

196,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้าง ะพาน ค ล. ข้ามคลอง
3R - 9R ม.2

185,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมถนนลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านกอก ม. 2

0.00

98,000.00

0.00

0.00

0 %

0
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โครงการซอมแซมถนนลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านคุยเชือก ม. 3

0.00

98,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมถนนลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านคุยเชือก ม. 9

0.00

98,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมถนนลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านคุยแพง ม. 4

0.00

91,080.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมถนนลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านโนนเมืองน้อย ม. 5

0.00

91,080.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมถนนลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านโนน ินแ ม. 6

0.00

90,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมถนนลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้าน นองปลาเข็ง ม. 7

0.00

91,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมถนนลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้าน นองปลาเข็ง ม. 8

0.00

90,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมถนนลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้าน นองผือ ม. 1

0.00

98,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมถนนลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้าน นองผือ ม. 10

0.00

98,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 1 (ลง ินคลุก)

99,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงซ๋อมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 10 (ลง ินคลุก)

99,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 2 (ลง ินคลุก)

97,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 3 (ลง ินคลุก)

97,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 4 (ลง ินคลุก)

99,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 5 (ลง ินคลุก)

99,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 6 (ลง ินคลุก)

99,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 7 (ลง ินคลุก)

99,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 8 (ลง ินคลุก)

99,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 9 (ลง ินคลุก)

99,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

- โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร มที่ 1

0.00

0.00

96,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร มที่ 10

0.00

0.00

96,000.00

0.00

0 %

0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
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- โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร มที่ 2

0.00

0.00

96,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร มที่ 3

0.00

0.00

96,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร มที่ 4

0.00

0.00

95,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร มที่ 5

0.00

0.00

169,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร มที่ 6

0.00

0.00

95,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร มที่ 7

0.00

0.00

96,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร มที่ 8

0.00

0.00

128,000.00

0.00

0 %

0

- โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร มที่ 9

0.00

0.00

124,000.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,743,000.00

1,601,948.72

2,728,000.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

1,743,000.00

1,641,448.72

2,728,000.00

0.00

0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0.00

747,166.51

221,582.11

0.00

0 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน
นองปลาเข็ง มที่ 7

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0.00

747,166.51

221,582.11

100,000.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

747,166.51

221,582.11

100,000.00

0

รวมงานไฟฟ้าถนน

1,793,000.00

2,435,365.23

2,999,432.11

155,000.00

55,000

0.00

0.00

0.00

30,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0

รวมงานสวนสาธารณะ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0

งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการปรับปรุงภมิทัศน อบต.

-100 %

0
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

240,000.00

240,000.00

247,807.50

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

280,000.00

-10.71 %

250,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

60,000

240,000.00

240,000.00

247,807.50

280,000.00

0.00

47,180.00

0.00

50,000.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

47,180.00

0.00

50,000.00

10,000

รวมงบดาเนินงาน

240,000.00

287,180.00

247,807.50

330,000.00

320,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

240,000.00

287,180.00

247,807.50

330,000.00

320,000

คาใช้บริการ ถานที่ในการกาจัดขยะมลฝอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการรณรงคการคัดแยกขยะกอนทิ้ง
รวมค่าใช้สอย

310,000

ค่าวัสดุ
วั ดุอื่น

-80 %

10,000

วันที่พิมพ : 27/2/2563 14:47

น้า : 56/70

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานบาบัดนาเสีย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดการน้าทิ้งน้าเ ียในครัวเรือน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าและตรวจ อบ
คุณภาพน้า าธารณ ะเพื่อการอุปโภค
บริโภคในเขต อบต.

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

5,000.00

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

5,000.00

20,000

โครงการกอ ร้างขยายผิวถนน ค ล. พร้อม
กอ ร้างรางระบายน้า และวางทอระบายน้า
พร้อมบอพัก ค ล.

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

236,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล. (ชนิด
รางตื้น) มที่ 3

0.00

0.00

0.00

388,000.00

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการวางทอระบายน้า ค ล. มที่ 2

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

89,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

388,000.00

325,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

388,000.00

325,000

รวมงานบาบัดนาเสีย

0.00

0.00

0.00

393,000.00

345,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

2,943,880.00

3,665,157.23

4,264,215.61

2,293,947.00

2,225,380

0.00

0.00

14,950.00

0.00

0 %

0

10,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปกป้อง ถาบัน าคัญของชาติ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระ
บาท มเด็จพระเจ้าอย ัว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนลกเ ือชาวบ้าน

0.00

0.00

0.00

2,000.00

900 %

20,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
- โครงการรณรงคป้องกันยาเ พติด
โครงการณรงคป้องกันยาเ พติด
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการรณรงคป้องกันการระบาดของยา
เ พติด

0.00

13,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการรณรงคป้องกันโรคเอด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการรณรงคและป้องกันการระบาดของ
ยาเ พติด

0.00

0.00

0.00

21,000.00

-4.76 %

20,000

โครงการ งเ ริมการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัย
จราจร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการ งเ ริม ถาบันครอบครัว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

โครงการ งเ ริม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการ นับ นุนและ งเ ริมเพื่อพัฒนา
ตรี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

โครงการ ร้างเด็ก ร้างอาชีพ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการ ร้างเ ริม ุขภาพชุมชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการ น้าบ้านนามอง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่ง
แวดล้อม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการอบรมอาชีพใ ้แกราษฎรตาบล
นองบัว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

10,500.00

13,000.00

14,950.00

33,000.00

280,000

รวมงบดาเนินงาน

10,500.00

13,000.00

14,950.00

33,000.00

280,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

10,000.00

0.00

20,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

10,000.00

0.00

20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

10,500.00

13,000.00

24,950.00

33,000.00

300,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10,500.00

13,000.00

24,950.00

33,000.00

300,000

- โครงการแขงขันกี าเยาวชนตาบล นอง
บัว

0.00

0.00

127,390.00

0.00

0 %

0

- โครงการแขงขันกี าเยาวชนตาบล นอง
บัว

145,100.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

โครงการฝึกอบรมลกเ ือชาวบ้าน (อาเภอ
โก ุมพิ ู้ย)
เงินอุด นุนเอกชน
โครงการอุด นุนกลุมอาชีพ (กลุมโรง ี
ชุมชน) บ้าน นองผือ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกี าตาบล นองบัว
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการแขงขันกี าเยาวชนตาบล นองบัว

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0.00

130,640.00

0.00

200,000.00

145,100.00

130,640.00

127,390.00

200,000.00

69,900.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าวัสดุ

69,900.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

215,000.00

130,640.00

127,390.00

200,000.00

200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

215,000.00

130,640.00

127,390.00

200,000.00

200,000

- โครงการประเพณีบุญคณลาน

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

- โครงการประเพณีวัน งกรานตและวันผ้ ง
อายุ

78,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

- โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผ้ ง
อายุตามภมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ของตาบล นองบัว

0.00

0.00

78,750.00

0.00

0 %

0

โครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคณลาน

0.00

12,000.00

7,500.00

30,000.00

0 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

-100 %

ปี 2563
0
200,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกี า

0 %

0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการประเพณีวัน งกรานตและวันผ้ ง
อายุตาบล นองบัว

0.00

0.00

0.00

82,000.00

3.66 %

85,000

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผ้ งอายุ
ตามภมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของ
ตาบล นองบัว

0.00

75,375.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

138,000.00

87,375.00

86,250.00

112,000.00

145,000

รวมงบดาเนินงาน

138,000.00

87,375.00

86,250.00

112,000.00

145,000

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมเงินอุดหนุน

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000

รวมงบเงินอุดหนุน

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

148,000.00

97,375.00

86,250.00

122,000.00

155,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

363,000.00

228,015.00

213,640.00

322,000.00

355,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
โครงการ "ม กรรมข้าวคณลาน แขงขัน ุน
ฟางลิง ของอาเภอโก ุมพิ ัย
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครงการกอ ร้างถนน ค ล. จากบ้านนาย
นิพนธ บุญแย้ม ถึงบ้านนาย ายัญ ทาพา ม
.8

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

191,000

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. มที่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 1

0.00

0.00

0.00

208,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 5

0.00

0.00

0.00

81,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มที่ 6

0.00

0.00

0.00

408,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างยกระดับถนน ค ล. จาก
บ้านนายบุญทัน ดวงปาโคตร ถึง น้าวัด ุว
รรณาราม ม.10

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

176,000

โครงการกอ ร้างรั้วศนยพัฒนาเด็ก อบต
. นองบัว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

289,000

โครงการกอ ร้างอาคารเอนกประ งค

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

600,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินชดเชยคางานกอ ร้างตาม ัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร ม. 6

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

21,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 1

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 10

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 2

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 3

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 4

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 5

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 6

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 7

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 8

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร มที่ 9

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.10

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.2

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.3

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.4

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.5

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.6

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.7

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.8

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.9

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการปรับปรุงอาคารศนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริ าร วนตาบล นองบัว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

โครงการปรับปรุงอาคาร านักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

130,000

โครงการปกระเบื้องพื้นอาคารศนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านคุยเชือก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

66,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

1,697,000.00

2,843,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

1,697,000.00

2,843,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

0.00

0.00

0.00

1,697,000.00

2,843,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0.00

0.00

0.00

1,697,000.00

2,843,000

31,281.00

0.00

0.00

9,892.00

1,726.93 %

180,720

1,947.00

0.00

0.00

180,000.00

4 %

187,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

33,228.00

0.00

0.00

189,892.00

367,920

รวมงบบุคลากร

33,228.00

0.00

0.00

189,892.00

367,920

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ : 27/2/2563 14:47

น้า : 66/70

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

0.00

0.00

0.00

25,000.00

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

100 %

20,000

โครงการ งเ ริมการทาการเกษตรอินทรีย

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการ งเ ริมการปลกผักปลอด ารพิษ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการ งเ ริมการปลกพืช มุนไพร

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

โครงการ งเ ริมและป้องกันโรคระบาดใน
ด้านปศุ ัตว

0.00

0.00

0.00

15,000.00

33.33 %

20,000

โครงการ งเ ริม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการ นับ นุนการดาเนินงานของศนย
ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

รวมค่าตอบแทน

20,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการอบรมการตรวจวิเคราะ ดิน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

140,000.00

วั ดุ านักงาน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

วั ดุการเกษตร

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-60 %

20,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

70,000.00

40,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

235,000.00

160,000

เก้าอี้ทางาน

0.00

0.00

2,000.00

0.00

100 %

2,000

ต้เ ล็กบานเลื่อน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โต๊ะทางาน

0.00

0.00

4,500.00

0.00

100 %

5,000

- เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

0.00

0.00

15,900.00

0.00

0 %

0

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED
ขาวดา

0.00

0.00

7,800.00

0.00

0 %

0

- เครื่อง ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

0.00

0.00

2,750.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

-100 %

ปี 2563
0
100,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน*
(จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

17,000

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,300

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,500

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

32,950.00

0.00

40,800

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

32,950.00

0.00

40,800

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

33,228.00

0.00

32,950.00

424,892.00

568,720

- โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่ ีเขียว

0.00

0.00

3,800.00

0.00

0 %

0

- โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ มเด็จพระเทพรัตน ุดา
ยามบรมราชกุมารี

0.00

0.00

6,340.00

0.00

0 %

0

โครงการตามแนวพระราชดาริ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่ ีเขียว

0.00

600.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

งานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ มเด็จพระเทพรัตน ุดา
ยามบรมราชกุมารี

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

600.00

10,140.00

90,000.00

80,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

600.00

10,140.00

90,000.00

80,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้

0.00

600.00

10,140.00

90,000.00

80,000

รวมแผนงานการเกษตร

33,228.00

600.00

43,090.00

514,892.00

648,720

97,100.00

145,418.00

145,811.00

168,180.00

7.35 %

180,534

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ

0.00

7,926,900.00

8,242,300.00

9,229,200.00

21.96 %

11,255,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ

0.00

1,633,600.00

1,773,600.00

2,140,800.00

-10.31 %

1,920,000

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด

12,000.00

12,000.00

12,000.00

24,000.00

25 %

30,000

150,136.17

64,260.00

591,556.12

985,593.00

-49.55 %

497,226

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม

ารองจาย
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รายจายตามข้อผกพัน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

111,600.00

200,000.00

115,000.00

0.00

0 %

0

เงิน มทบกองทุนระบบ ลักประกัน ุขภาพ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

เงิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชน

0.00

0.00

0.00

70,000.00

42.86 %

100,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

151,180.00

169,746.00

160,934.00

167,595.00

11.06 %

186,130

รวมงบกลาง

522,016.17

10,151,924.00

11,041,201.12

12,785,368.00

14,274,490

รวมงบกลาง

522,016.17

10,151,924.00

11,041,201.12

12,785,368.00

14,274,490

รวมงบกลาง

522,016.17

10,151,924.00

11,041,201.12

12,785,368.00

14,274,490

รวมแผนงานงบกลาง

522,016.17

10,151,924.00

11,041,201.12

12,785,368.00

14,274,490

รวมทุกแผนงาน

18,989,676.40

31,503,921.69

33,952,297.90

40,952,600.00

42,846,090

เงินชวยพิเศษ
เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

หน้า : 1/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินช่วยพิเศษ

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ

100,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

180,534
11,255,600

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

186,130

สารองจ่าย

497,226

เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

30,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,920,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 2/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินช่วยพิเศษ

รวม
5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ

100,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
งบกลาง

งบกลาง

30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

180,534

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

11,255,600

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

186,130

สารองจ่าย

497,226

เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,920,000
42,120

42,120

1,886,400

1,886,400

หน้า : 3/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

187,200

410,520

244,320

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน

575,520

36,000
180,720

735,960

84,000
317,640

138,120

เงินวิทยฐานะ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินประจาตาแหน่ง

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

5,000

10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

20,000

10,000

96,000

60,000

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

หน้า : 4/46
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

941,400

108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

ค่าตอบแทน

86,400

514,080

514,080

42,120

42,120

915,720

3,382,680

84,000

108,000

12,000

48,000

228,000

1,838,880

263,280

3,226,320

6,700,920

126,000

126,000
267,360

267,360

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

210,000

294,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

30,000

50,000

100,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000

110,000

120,000

330,000

ค่าเช่าบ้าน

60,000

36,000

204,000

456,000

5,000

5,000

20,000

50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย

86,400

48,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

งบดาเนินงาน

รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

หน้า : 5/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดทาและบริการ
พื้นที่เก็บข้อมูลระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ค่าจ้างเหมาบริการการ
ปฏิบัติงานอาสาสมัครกู้
ชีพกู้ภัย

549,000

ค่าจ้างเหมาบริการคน
งานประจารถบรรทุกน้า
ดับเพลิง
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการจัด
ทาปายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ
ค่าจ้างเหมาบริการปัก
เสาพาดสายไฟฟา
ค่าจ้างเหมาบริการแม่
บ้านทาความสะอาด
อาคารที่ทาการ
ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

20,000

5,000

หน้า : 6/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

35,000

35,000

ค่าจัดทาและบริการ
พื้นที่เก็บข้อมูลระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

18,000

18,000

ค่าจ้างเหมาบริการการ
ปฏิบัติงานอาสาสมัครกู้
ชีพกู้ภัย
ค่าจ้างเหมาบริการคน
งานประจารถบรรทุกน้า
ดับเพลิง
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

549,000

252,000

252,000

ค่าจ้างเหมาบริการจัด
ทาปายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ

20,000

ค่าจ้างเหมาบริการปัก
เสาพาดสายไฟฟา

5,000

ค่าจ้างเหมาบริการแม่
บ้านทาความสะอาด
อาคารที่ทาการ

84,000

84,000

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ

84,000

84,000

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

40,000

40,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

40,000

40,000

หน้า : 7/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าใช้บริการสถานที่ใน
การกาจัดขยะมูลฝอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

250,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์

5,000

ค่าเย็บและเข้าเล่มปก
หนังสือ
ค่าเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการติดตั้งโทรศัพท์
และอินเตอร์เน็ตความ
เร็วสุูงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคุยเชือก
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
และวันสาคัญของทาง
ราชการ

20,000

30,000

30,000

30,000

หน้า : 8/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าใช้บริการสถานที่ใน
การกาจัดขยะมูลฝอย

250,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

40,000

40,000

2,000

14,000

ค่าเย็บและเข้าเล่มปก
หนังสือ

5,000

5,000

ค่าเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือ

2,000

2,000

ค่าเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

โครงการติดตั้งโทรศัพท์
และอินเตอร์เน็ตความ
เร็วสุูงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคุยเชือก

5,000

2,000

20,000

20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

40,000

190,000

390,000

20,000

20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
และวันสาคัญของทาง
ราชการ

60,000

30,000

หน้า : 9/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้จ่ายสาหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา
โครงการแข่งขันกีฬา
ตาบลหนองบัว
โครงการจัดการน้าทิ้ง
น้าเสียในครัวเรือน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

200,000
20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ
โครงการจัดกิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ
โครงการจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ
โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานตาบลหนองบัว
โครงการจัดเก็บภาษี
อบต.หนองบัว
โครงการจัดอบรม
ทบทวนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

10,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 10/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายสาหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

300,000

300,000

5,000

5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ตาบลหนองบัว

200,000

โครงการจัดการน้าทิ้ง
น้าเสียในครัวเรือน

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

35,000

35,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ

30,000

30,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ

30,000

30,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานตาบลหนองบัว

10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
อบต.หนองบัว

10,000

10,000

โครงการจัดอบรม
ทบทวนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

10,000

10,000

หน้า : 11/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการณรงค์ปองกัน
โรคไข้เลือดออก
โครงการตามแนวพระ
ราชดาริ

20,000

โครงการปกปองสถาบัน
สาคัญของชาติ

10,000

โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครอง
ค่าใช้สอย

แผนงานสาธารณ
สุข
30,000

โครงการติดตั้งถังดับ
เพลิงประจาหมู่บ้าน

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการประชาคมหมู่
บ้านและประชาคม
ตาบล
โครงการประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษา
โครงการประเพณีท้อง
ถิ่นบุญคูณลาน

30,000

โครงการประเพณีทอด
เทียนเข้าพรรษา

30,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุตาบลหนองบัว

85,000

หน้า : 12/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการณรงค์ปองกัน
โรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการตามแนวพระ
ราชดาริ

20,000

โครงการติดตั้งถังดับ
เพลิงประจาหมู่บ้าน

20,000

20,000

โครงการปกปองสถาบัน
สาคัญของชาติ
โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครอง
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

10,000
10,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้านและประชาคม
ตาบล
โครงการประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษา

10,000

15,000

5,000

15,000

5,000

โครงการประเพณีท้อง
ถิ่นบุญคูณลาน

30,000

โครงการประเพณีทอด
เทียนเข้าพรรษา

30,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุตาบลหนองบัว

85,000

หน้า : 13/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการปลูกจิตสานึก
ในการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริต
คอรัปชั่นให้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัว
โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์
โครงการปั่นจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว

30,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย
โครงการฝึกอบรม
ทบทวนลูกเสือชาวบ้าน

20,000

หน้า : 14/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการปลูกจิตสานึก
ในการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริต
คอรัปชั่นให้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัว

20,000

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนลูกเสือชาวบ้าน

20,000

20,000

20,000

โครงการปั่นจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว
โครงการฝึกซ้อมแผน
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย

รวม

20,000

30,000

20,000

20,000

20,000

หน้า : 15/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง
อบต.หนองบัว ด้าน
คอมพิวเตอร์
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง

60,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
โรคเอดส์

20,000

โครงการรณรงค์และ
ปองกันการระบาดของ
ยาเสพติด

20,000

โครงการรวมใจ
ภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
โครงการเรียนรู้สู่โลก
กว้าง
โครงการวันท้องถิ่นไทย

10,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 16/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

50,000

50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง
อบต.หนองบัว ด้าน
คอมพิวเตอร์
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

20,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง

60,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
โรคเอดส์

20,000

โครงการรณรงค์และ
ปองกันการระบาดของ
ยาเสพติด

20,000

โครงการรวมใจ
ภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว

10,000

โครงการเรียนรู้สู่โลก
กว้าง
โครงการวันท้องถิ่นไทย

30,000

30,000
20,000

20,000

หน้า : 17/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการวันไหว้ครู
โครงการส่งเสริมการขับ
ขี่ปลอดภัยด้วยวินัย
จราจร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

โครงการส่งเสริมการทา
การเกษตรอินทรีย์

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพร

20,000

โครงการส่งเสริมและ
ปองกันโรคระบาดใน
ด้านปศุสัตว์

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้สูงอายุ

20,000

โครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว

15,000

โครงการส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 18/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการวันไหว้ครู

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศึกษา
5,000

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม
5,000

โครงการส่งเสริมการขับ
ขี่ปลอดภัยด้วยวินัย
จราจร

20,000

โครงการส่งเสริมการทา
การเกษตรอินทรีย์

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพร

20,000

โครงการส่งเสริมและ
ปองกันโรคระบาดใน
ด้านปศุสัตว์

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้สูงอายุ

20,000

โครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว

15,000

โครงการส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

หน้า : 19/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว))
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน))
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
หนังสือเรียน))

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 20/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว))

241,400

241,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))

61,060

61,060

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน))

42,600

42,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
หนังสือเรียน))

28,400

28,400

หน้า : 21/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
อุปกรณ์การเรียน))
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาสตรี

15,000

โครงการสร้างเด็กสร้าง
อาชีพ

20,000

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน

20,000

โครงการสารวจและจัด
ทาแผนที่ภาษี
โครงการหน้าบ้านน่า
มอง

20,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 22/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
อุปกรณ์การเรียน))

28,400

28,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

695,800

695,800

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาสตรี

15,000

โครงการสร้างเด็กสร้าง
อาชีพ

20,000

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน

20,000

โครงการสารวจและจัด
ทาแผนที่ภาษี

50,000

50,000

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง

20,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

20,000

หน้า : 23/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระ
เทพรัตนสุดาสยามบรม
ราชกุมารี

ค่าใช้สอย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

50,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมให้กับ
พนักงาน พนักงานจ่าง
และสมาชิกสภา อบต
.หนองบัว
โครงการอบรมหน่วยกู้
ชีพกู้ภัย

งบดาเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

40,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านปองกันภัยแก่
ประชาชน
โครงการอบรมอาชีพให้
แก่ราษฎรตาบลหนอง
บัว

30,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

20,000

15,000

50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

10,000

15,000
50,000

15,000

15,000

หน้า : 24/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระ
เทพรัตนสุดาสยามบรม
ราชกุมารี

ค่าใช้สอย

50,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมให้กับ
พนักงาน พนักงานจ่าง
และสมาชิกสภา อบต
.หนองบัว

20,000

โครงการอบรมหน่วยกู้
ชีพกู้ภัย

งบดาเนินงาน

20,000

20,000

โครงการอบรมอาชีพให้
แก่ราษฎรตาบลหนอง
บัว

30,000
30,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย
ค่าวัสดุ

20,000

60,000

90,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

20,000

40,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านปองกันภัยแก่
ประชาชน

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รวม

20,000

195,000
110,000

30,000

120,000

45,000

130,000
50,000

หน้า : 25/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

แผนงานสาธารณ
สุข
170,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าวัสดุ

170,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

20,000

วัสดุก่อสร้าง

5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

งบดาเนินงาน

วัสดุสานักงาน

20,000
10,000

วัสดุอื่น

15,000

15,000

15,000

10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟา
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้ทางาน
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน

2,000

4,000

2,000
84,000

หน้า : 26/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

แผนงานการศึกษา
110,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
30,000

50,000

20,000
30,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

20,000

1,000,260

1,000,260
20,000

วัสดุก่อสร้าง

5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

45,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

50,000
170,000

วัสดุการเกษตร
งบดาเนินงาน

360,000
20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าวัสดุ

รวม

20,000

40,000

65,000

165,000

30,000

40,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

75,000

75,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

24,000

24,000

300,000

300,000

ค่าบริการไปรษณีย์

3,000

3,000

ค่าบริการโทรศัพท์

7,000

7,000

4,000

14,000

28,000

112,000

ค่าไฟฟา

ครุภัณฑ์สานักงาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้ทางาน
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน

2,000

หน้า : 27/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ตู้เหล็กเก็บแฟมเอกสาร
40 ช่อง
ตู้เหล็กบานเลื่อน

10,000

10,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

11,000

โต๊ะขาวอเนกประสงค์
โต๊ะทางาน

5,000

10,000

5,000

พัดลมติดผนัง ใบพัด
ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติด
ตั้ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All
In One ส าหรับงาน
สานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน*
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

17,000

17,000

22,000

หน้า : 28/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ตู้เหล็กเก็บแฟมเอกสาร
40 ช่อง

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

6,000

รวม

6,000

ตู้เหล็กบานเลื่อน

20,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

11,000

22,000

โต๊ะขาวอเนกประสงค์

12,500

12,500

5,000

30,000

24,000

24,000

โต๊ะทางาน

5,000

พัดลมติดผนัง ใบพัด
ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติด
ตั้ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All
In One ส าหรับงาน
สานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน*
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

17,000

17,000

34,000

68,000

22,000

หน้า : 29/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา (18
หน้า/นาที)
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดาชนิด
Network แบบที่1 (28
หน้า/นาที)

8,900

เครื่องสารองไฟ ขนาด
800 VA
เครื่องสารองไฟฟา
ขนาด 800 VA
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

2,500

700

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 30/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

8,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดาชนิด
Network แบบที่1 (28
หน้า/นาที)
เครื่องสารองไฟ ขนาด
800 VA

7,800

17,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

7,800

26,700

7,500

เครื่องสารองไฟฟา
ขนาด 800 VA
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)

8,000

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา (18
หน้า/นาที)
งบลงทุน

รวม

7,500
2,500

2,100

2,800

หน้า : 31/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:02

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

รถบรรทุก (ดีเซล)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์

โทรทัศน์แบบ แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart
TV
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวถนน คสล. พร้อมก่อ
สร้างรางระบายน้า และ
วางท่อระบายน้าพร้อม
บ่อพัก คสล.

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

236,000

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากบ้านนาย
นิพนธ์ บุญแย้ม ถึงบ้าน
นายสายัญ ทาพา ม.8

191,000

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 1

150,000

โครงการก่อสร้างยก
ระดับถนน คสล. จาก
บ้านนายบุญทัน ดวงปา
โคตร ถึง หน้าวัดสุว
รรณาราม ม.10

176,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 32/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:02

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

รถบรรทุก (ดีเซล)

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
868,000

รวม
868,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์

โทรทัศน์แบบ แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart
TV

9,500

9,500

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวถนน คสล. พร้อมก่อ
สร้างรางระบายน้า และ
วางท่อระบายน้าพร้อม
บ่อพัก คสล.

236,000

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากบ้านนาย
นิพนธ์ บุญแย้ม ถึงบ้าน
นายสายัญ ทาพา ม.8

191,000

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 1

150,000

โครงการก่อสร้างยก
ระดับถนน คสล. จาก
บ้านนายบุญทัน ดวงปา
โคตร ถึง หน้าวัดสุว
รรณาราม ม.10

176,000

หน้า : 33/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:02

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็ก อบต.หนอง
บัว

289,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

600,000

โครงการวางท่อระบาย
น้า คสล. หมู่ที่ 2
เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

89,000

20,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร ม. 6

21,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาดและที่จอดรถ
สาหรับคนพิการ

20,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.1

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.10

100,000

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 34/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:02

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็ก อบต.หนอง
บัว

289,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

600,000

โครงการวางท่อระบาย
น้า คสล. หมู่ที่ 2

89,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

20,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร ม. 6

21,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาดและที่จอดรถ
สาหรับคนพิการ

20,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.1

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.10

100,000

หน้า : 35/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:02

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.2

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.3

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.4

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.5

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.6

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.7

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.8

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.9

100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 36/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.2

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.3

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.4

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.5

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.6

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.7

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.8

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.9

100,000

หน้า : 37/46
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัว

200,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
สานักงาน

130,000

โครงการปูกระเบื้องพื้น
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคุยเชือก

66,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงาน
รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการสารวจความพึง
พอใจของประชาชนผู้มา
รับบริการที่มีต่อ อบต
.หนองบัว
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

25,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัว

200,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
สานักงาน

130,000

โครงการปูกระเบื้องพื้น
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคุยเชือก

66,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงาน

25,000

รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการสารวจความพึง
พอใจของประชาชนผู้มา
รับบริการที่มีต่อ อบต
.หนองบัว
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

20,000

20,000

หน้า : 39/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการอุดหนุน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน (อาเภอโกสุม
พิสัย)
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพ (กลุ่มโรงสีชุมชน)
บ้านหนองผือ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

10,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.1

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม
.10

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.2

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.3

20,000

หน้า : 40/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการอุดหนุน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน (อาเภอโกสุม
พิสัย)

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

15,000

รวม

15,000

เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพ (กลุ่มโรงสีชุมชน)
บ้านหนองผือ

10,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.1

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม
.10

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.2

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.3

20,000

หน้า : 41/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.4

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.5

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.6

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.7

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.8

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.9

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการ "มหกรรมข้าว
คูณลาน แข่งขันหุ่นฟาง
ลิง ของอาเภอโกสุม
พิสัย

10,000

หน้า : 42/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.4

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.5

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.6

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.7

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.8

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดาริ ม.9

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการ "มหกรรมข้าว
คูณลาน แข่งขันหุ่นฟาง
ลิง ของอาเภอโกสุม
พิสัย

10,000

หน้า : 43/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการฝึกอบรมลูก
เสือชาวบ้าน (อาเภอ
โกสุมพิสู้ย)
โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับโรงเรียน
บ้านกอกหนองผือ
โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับโรงเรียนบ้านคุย
เชือก

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับโรงเรียนบ้านคุย
แพง
โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับโรงเรียนบ้าน
หนองปลาเข็ง
โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับโรงเรียนบ้านหิน
แห่โนนเมืองน้อย
โครงการอุดหนุน
โครงการราชพิธี/รัฐพิธี
อาเภอโกสุมพิสัย
อุดหนุนโครงการแข่งชัน
กีฬา ลาน้าชีเกมส์)

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
10,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 44/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการฝึกอบรมลูก
เสือชาวบ้าน (อาเภอ
โกสุมพิสู้ย)

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม

10,000

โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับโรงเรียน
บ้านกอกหนองผือ

508,000

508,000

โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับโรงเรียนบ้านคุย
เชือก

252,000

252,000

โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับโรงเรียนบ้านคุย
แพง

180,000

180,000

โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับโรงเรียนบ้าน
หนองปลาเข็ง

268,000

268,000

โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับโรงเรียนบ้านหิน
แห่โนนเมืองน้อย

312,000

312,000

โครงการอุดหนุน
โครงการราชพิธี/รัฐพิธี
อาเภอโกสุมพิสัย
อุดหนุนโครงการแข่งชัน
กีฬา ลาน้าชีเกมส์)

20,000

10,000

20,000

10,000

หน้า : 45/46
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

อุดหนุนโครงการลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
รวม

14,274,490

648,720

2,843,000

355,000

300,000

2,225,380

788,660

2,358,640

หน้า : 46/46

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563 14:50:02

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

อุดหนุนโครงการลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด

10,000

รวม

7,341,500

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

10,000
1,158,280

10,552,420

42,846,090

น้า : 1/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:41

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
อง ารบริ าร วนตาบล นองบัว
อา ภอ โ มพิ ัย จัง วัดม า าร าม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,846,090 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,330,420 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,322,520 บาท

รวม

2,571,120 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งิน ดือนนาย อบต. และรองนาย อบต.
ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. นาย อบต. อัตรา ดือนละ 20,400 บาท
2. รองนาย อบต. อัตรา ดือนละ 11,220
บาท จานวน 2 อัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน า
ตอบแทนนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง าร
บริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รอง
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล และ
ล าน าร ภาอบต. พ.ศ. 2554 และแ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557 (ถือ ณฑรายได้ อบต. พ.ศ. 2561 10-25 ล้านบาท
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งิน าตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนประจาตาแ นงนาย อบต. และ
รองนาย อบต. ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. นาย อบต. อัตรา ดือนละ 1,750 บาท
2. รองนาย อบต. อัตรา ดือนละ 880 บาท จานวน 2
อัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน า
ตอบแทนนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง าร
บริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รอง
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล และ
ล าน าร ภาอบต. พ.ศ. 2554 และแ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557 (ถือ ณฑรายได้ อบต. พ.ศ. 2561 10-25 ล้านบาท)
งิน าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนพิ ศษนาย อบต. และรองนาย อบ
ต.
ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. นาย อบต. อัตรา ดือนละ 1,750 บาท
2. รองนาย อบต. อัตรา ดือนละ 880 บาท จานวน 2
อัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน า
ตอบแทนนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง าร
บริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รอง
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล และ
ล าน าร ภาอบต. พ.ศ. 2554 และแ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557 (ถือ ณฑรายได้ อบต. พ.ศ. 2561 10-25 ล้านบาท)
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งิน าตอบแทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตาบล

จานวน

86,400 บาท

จานวน

1,886,400 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทน ล าน ารนาย อบต. ตั้งจายไว้ 12
ดือน
1. ล าน ารนาย อบต. อัตรา ดือนละ 7,200 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน า
ตอบแทนนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง าร
บริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รอง
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล และ
ล าน าร ภาอบต. พ.ศ. 2554 และแ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557 (ถือ ณฑรายได้ อบต. พ.ศ. 2561 10-25 ล้านบาท)
งิน าตอบแทน มาชิ ภาอง รป รอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทน มาชิ ภาอบต. ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. ประธาน ภา อบต. อัตรา ดือนละ 11,220
บาท
2. รองประธาน อบต. อัตรา ดือนละ 9,180 บาท
3. ล าน าร ภา อบต. อัตรา ดือนละ 7,200 บาท
4. มาชิ ภา อบต. อัตรา ดือนละ 7,200
บาท จานวน 18 น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน า
ตอบแทนนาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง าร
บริ าร วนตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล รอง ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล และ ล าน าร ภาอบต. พ.ศ. 2554 และแ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ถือ ณฑรายได้ อบต. พ.ศ
. 2561 10-25 ล้านบาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

4,751,400 บาท

จานวน

3,226,320 บาท

จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล พร้อมทั้ง งินปรับ
ปรง งิน ดือนประจาปพนั งาน วนตาบลที่ได้ ลื่อน ั้น งิน
ดือน และ งินปรับตามประ าศ ณะ รรม ารอง ารบริ าร
วนตาบลจัง วัดม า าร าม จานวนอัตราตามแผนอัตรา
าลัง และ ารปรับปรงแผนอัตรา าลัง ององ ารบริ าร วน
ตาบล นองบัว ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. านั ปลัด ตั้งไว้ 2,092,200 บาท
2. อง ลัง ตั้งไว้ 1,134,120 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารอง ารบริ าร วน
ตาบลจัง วัดม า าร าม รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
พื่อจาย ป็น าตอบแทนราย ดือน ในอัตรา ทา ับอัตรา งิน
ประจาตาแ นงใ ้ ับ ้าราช ารที่ได้รับ งินประจาตาแ นง ตาม
ฎ มายวาด้วย งิน ดือนและ งินประจาตาแ นง ตั้งจายไว้ 12
ดือน
1. ปลัด อบต. ระดับ ลาง อัตรา ดือนละ 7,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ
จาย งิน าตอบแทนนอ นือจา งิน ดือน อง ้าราช ารและ
ล จ้างประจา อง วนราช าร พ.ศ.2547
- ถือปฏิบัติโดยอนโลม ตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท.
และ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.3/ว677 ลงวันที่ 27
มษายน 2547
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งินประจาตาแ นง

จานวน

210,000 บาท

จานวน

267,360 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้แ พนั งาน วนตาบลผ้มี ิทธิ
ได้รับ งินประจาตาแ นง ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. ปลัดอบต. ระดับ ลาง อัตรา ดือนละ 7,000 บาท
2. รองปลัด อบต. ระดับต้น อัตรา ดือนละ 3,500
บาท
3. ัว น้า านั ปลัด อบต. ระดับต้น อัตรา ดือน
ละ 3,500 บาท
4. ผอ. อง ลัง ระดับต้น อัตรา ดือนละ 3,500 บาท
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งิน
ป บา น็จ บานาญและ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
- ป็นไปตามประ าศ .อบต.จัง วัดม า าร าม รื่อง
ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ย ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน
ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

าจ้างล จ้างประจา
พื่อจาย ป็น าจ้างล จ้างประจา พร้อม งินปรับปรง
ประจาป จานวนอัตราตามแผนอัตรา าลังและ ารปรับปรงแผน
อัตรา าลัง ององ ารบริ าร วนตาบล นองบัว ตั้งจายไว้ 12
ดือน
1. อง ลัง ตั้งไว้ 267,360 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารอง ารบริ าร วน
ตาบลจัง วัดม า าร าม รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับอัตรา าจ้าง
และและ ารใ ้ล จ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ า
จ้าง (ฉบับที่ 4)
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าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

915,720 บาท

จานวน

48,000 บาท

รวม

1,961,000 บาท

รวม

384,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้าง และ งินปรับปรง าตอบ
แทนพนั งานจ้าง อง อบต. นองบัว จานวนอัตราตามแผน
อัตรา าลัง และ ารปรับปรงแผนอัตรา าลัง ององ ารบริ าร
วนตาบล นองบัว
ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. านั ปลัด ตั้งไว้ 761,040 บาท
2. อง ลัง ตั้งไว้ 154,680 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งานอง าร
บริ าร วนตาบลจัง วัดม า าร าม รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 3)

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. านั ปลัด ตั้งไว้ 36,000 บาท
2. อง ลัง ตั้งไว้ 12,000 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล
จัง วัดม า าร าม รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วน
ตาบล ล จ้างและพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ
งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7
ิง า ม 2558
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย
งิน พิ่ม าร รองชั่ว ราว อง ้าราช ารและล จ้างประจา อง
วนราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ้อ 3 ( ้อ 6/2) ลงวันที่ 17
มภาพันธ 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
1. าตอบแทนบ ล รือ ณะ รรม ารผ้รับผิดชอบ ารจัดซื้อ
จัดจ้างและ ารบริ ารพั ดภา รัฐ ตั้งไว้ 40,000 บาท
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พื่อจาย ป็น าตอบแทนบ ล รือ ณะ รรม ารผ้รับผิดชอบ าร
จัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารงานพั ดภา รัฐใ ้แ บ ล รือ ณะ
รรม ารซื้อ รือจ้าง บ ล รือ ณะ รรม ารดา นินงาน
จ้างออ แบบ รือ วบ มงาน อ ร้างและ ณะ รรม ารพิจารณา
วาม ีย าย
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ด ที่
0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 ันยายน 2560
2. าตอบแทน ณะ รรม ารตาง ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท
พื่อจาย ป็น าตอบแทน ณะ รรม าร อบ ้อ ท็จจริง วามผิด
ทางละ มิด ณะ รรม าร อบ วนวินัย ้าราช าร ณะ รรม าร
อบแ ง ัน อบ ัด ลือ าตอบแทน บี้ย ลี้ยงประชม และ งิน
รางวัล ี่ยว ับ าร อบ าร อบ ัด ลือ าร ัด ลือ พนั งาน
วนตาบล ตลอดจน าใช้จายอื่น ๆ ที่มี นัง ือ ั่ง าร แนวทาง
ปฏิบัติ รือระ บียบ ฎ มายรองรับ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0804.4/ว
2158 ลงวันที่ 20 มษายน 2558 รื่อง ารือ าร บิ จาย า บี้ย
ประชม ณะ รรม าร อบ ้อ ท็จจริง วามผิดทางละ มิด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย
าร ัด ลือ พนั งานจ้างและล จ้าง ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิ ายน 2555
3. งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ตั้งไว้ 70,000
บาท
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ า รับ
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา และพนั งานจ้างที่มี ารดา นิน
งานบรรลตาม ณฑตัวชี้วัดประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล าร
ปฏิบัติราช ารประจาป และมี ณ มบัติตาม ลั ณฑที่ า นด
1. านั ปลัด ตั้งไว้ 40,000 บาท
2. อง ลัง ตั้งไว้ 30,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร
า นด งินประโยชนตอบแทนอื่น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัล
ประจาปแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

204,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างที่ได้รับ า ั่งใ ้ปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารป ติ และวัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งิน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบ้าน
พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน า รับพนั งาน วนตาบล ผ้มี ิทธิ บิ า
ชาบ้านได้ตามระ บียบฯ ได้แ า ชาบ้าน า ชาซื้อบ้าน รือ า
ผอนชาระ งิน ้
1. านั ปลัด ตั้งไว้ 144,000 บาท
2. อง ลัง ตั้งไว้ 60,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง
้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร า รับผ้บริ าร และ
พนั งาน วนตาบลผ้มี ิทธิตามระ บียบฯ
1. านั ปลัด ตั้งไว้ 30,000 บาท
2. อง ลัง ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 ประ ภทและอัตรา งิน
บารง ารศึ ษาและ า ลา รียน
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ค่าใช้สอย

รวม

983,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าโฆษณาและ ผยแพร
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาทาปาย รือแผงปดประ าศ ารจัดทา
โป ตอร ารบันทึ ภาพยนตรวีดีโอ ทป วีดีทัศน าล้างรป อัด
ยายภาพ ม้วนวีดีโอ ารจ้างโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธ
ใน ื่อประ ภทตาง ๆ ชน วิทย ระจาย ียง โทรทัศน นัง ือ
พิมพ รวมถึง ื่อ ิ่งพิมพตาง ๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น

าจัดทาและบริ ารพื้นที่ ็บ ้อมลระบบ ารบรรณอิ ล็ ทรอนิ
พื่อจาย ป็น าบริ ารพื้นที่ ็บ ้อมลที่ ็บ ้อมลระบบ ารบรรณ
อิ ล็ ทรอนิ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป
แบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น

าจ้าง มาบริ ารแมบ้านทา วาม ะอาดอา ารที่ทา าร
พื่อจาย ป็น าจ้าง มา ใ ้แ ผ้ปฏิบัติ น้าที่แมบ้านทา วาม
ะอาดอา ารที่ทา ารอง ารบริ าร วนตาบล นองบัว และ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ มาย จานวน 1 น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้
จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ จาย
ในลั ษณะ าใช้ อย วั ด และ า าธารณปโภ
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าจ้าง มาบริ ารรั ษา วามปลอดภัย ถานที่ราช าร

จานวน

84,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มา ใ ้แ ผ้ปฏิบัติ น้าที่รั ษา วามปลอดภัย
ถานที่ราช าร อา าร านั งานอง ารบริ าร วนตาบล นอง
บัว และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ มาย จานวน 1 น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้
จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ จาย
ในลั ษณะ าใช้ อย วั ด และ า าธารณปโภ

าจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารใ ้ผ้รับจ้าง มาทา ารอยาง นึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใช ป็น ารประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม ริม ร้าง
รภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง ฯลฯ ชน าบริ าร าจัดปลว าล้าง
อัดฉีดรถยนต าล้างและบารงรั ษา รื่องปรับอา าศ านั
งาน และ าจ้าง มาอื่น ๆ ที่ ป็น ิจ ารในอานาจ น้าที่และ
ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป
แบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
า ชา รื่องถาย อ าร
พื่อจาย ป็น า ชา รื่องถาย อ ารที่ใช้ภายใน ิจ าร อง
อง ารบริ าร วนตาบล นองบัวจานวน 1 รื่อง ป็น รื่อง
ถาย อ ารแบบมี ารยอ- ยาย ปริมาณ ารถาย ั้นต่า 5,000
แผน/ ดือน แผนที่ 5,001 ึ้นไป าบริ ารแผนละ 0.35 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑและอัตรา า
ใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ
จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ด และ า าธารณปโภ
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าธรรม นียมตาง ๆ

จานวน

40,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าธรรม นียมตาง ๆ ชน าธรรม นียมปายยาน
พา นะ าธรรม นียมศาล าดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าจ้าง
ทนาย วามใน รณีอง ารบริ าร วนตาบล นองบัว ป็น ดี
วามตาง ๆ าธรรม นียมที่ดินและ าใช้จายใน ารรังวัด
ที่ดิน ตลอดจน าธรรม นียมอื่นใดที่ ามารถ บิ จายได้ใน
ประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
า บี้ยประ ันภัยรถยนต
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารประ ันภัยรถราช าร ภา บัง ับ
(พรบ.) า รับรถยนต านั งาน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว2633 ลงวันที่ 14 ิง า ม 2552 รื่องซั ซ้อม วาม ้าใจ ี่ยว
ับ าร บิ จาย าใช้จายใน ารประ ันภัยรถราช าร
า ย็บและ ้า ลมป นัง ือ
พื่อจาย ป็น าจ้างใน าร ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ รือ
อ ารรป ลมอื่นใดที่ ป็น ิจ ารในอานาจ น้าที่และ ามารถ บิ
จายได้ตามประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
1. ารับรอง ตั้งไว้ 20,000 บาท
พื่อจาย ป็น าอา าร า รื่องดื่ม า อง วัญ าพิมพ
อ าร าใช้จายที่ ี่ยว นื่องใน ารรับรอง รวมทั้ง า
บริ าร และ าใช้จายอื่น ๆ ซึ่งจา ป็นต้องจายที่ ี่ยว ับ าร
รับรอง พื่อ ป็น ารับรองใน ารต้อนรับบ ล รือ ณะบ ลที่
มานิ ทศดงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดงาน และ
จ้า น้าที่ที่ ี่ยว ้อง ซึ่งรวมต้อนรับบ ล รือ ณะบ ล
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4
/ว2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548 รื่อง ารตั้ง บิ จาย า
รับรอง รือ ลี้ยงรับรอง
2. า ลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 20,000 บาท
พื่อจาย ป็น าอา าร า รื่องดื่มตาง ๆ รื่องใช้ใน าร ลี้ยง
รับรอง และ าบริ ารอื่น ๆ ซึ่งจา ป็นต้องจาย ี่ยว ับ าร ลี้ยง
รับรองใน ารประชม ภาอง ารบริ าร วนตาบล รือ ณะ
รรม าร ณะอน รรม ารที่ได้รับ ารแตงตั้งตาม ฎ มาย รือ
ตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย รือ าร
ประชมระ วางอง รป รอง วนท้องถิ่นอื่น รือ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน ทั้งนี้ใ ้รวมถึงผ้
้ารวมประชมอื่น ๆ และ จ้า น้าที่ที่ ี่ยว ้องซึ่ง ้ารวมประชม
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4
/ว2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548 รื่อง ารตั้ง บิ จาย า
รับรอง รือ ลี้ยงรับรอง

จานวน

40,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าลง
ทะ บียน าธรรม นียมตาง ๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช าร รือไปอบรม ัมมนาที่ได้รับอนญาต องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ าร มาชิ ภาอบต. นองบัว รือผ้
ชวยปฏิบัติราช าร อง อบต. นองบัว โดยได้รับอนญาต รือมี า
ั่งแตงตั้ง ป็นลายลั ษณอั ษร รือบ ลที่ได้รับ า ั่งแตงตั้งใ ้
ดินทางไปราช าร รือ าร ดินทางไปราช ารตามนโยบาย อง
อา ภอ จัง วัด และรัฐบาลใน ิจ รรมอื่น ทั้งนี้ ป็นไปตาม ิทธิ
รือ ฎ มาย า นดใ ้ปฏิบัติ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
าใช้จายในงานรัฐพิธีและวัน า ัญ องทางราช าร
พื่อจาย ป็น าใช้จายในพิธี รัฐพิธี ารรับ ด็จพระบรมวงศาน
วงศ ารจัดงาน/นิทรรศ าร ฉลิมฉลอง รือ ทิดพระ ียรติ รบ
รอบในวาระ า ัญตาง ๆ โดยจาย ป็น าพวงมาลัย พวง
มาลา ดอ ไม้ พานพม าต แตง ถานที่ และ าใช้จายอื่น ๆ ที่
ี่ยว ้อง ับงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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าใช้จาย า รับ าร ลือ ตั้ง ององ รป รอง วนท้องถิ่น

จานวน

300,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จาย า รับ าร ลือ ตั้ง อง อบต. ( รณี รบ
วาระ ยบ ภา รณีแทนตาแ นง ดิมที่วาง รณี ณะ รรม าร
าร ลือ ตั้ง ั่งใ ้มี าร ลือ ตั้งใ ม) โดยจาย ป็น าวั ดอป รณ
ใน าร ลือ ตั้ง าจ้าง มาบริ ารตาง ๆ าตอบแทน ณะ
รรม าร าร ลือ ตั้ง ณะ รรม ารประจา นวย ลือ ตั้ง ณะ
อน รรม าร รือบ ลที่ได้รับ ารแตงตั้งใ ้ชวย ลือปฏิบัติงาน
ลือ ตั้ง โดยอัตรา าใช้จายใ ้ ป็นไปตามที่ ณะ รรม าร าร
ลือ ตั้ง า นด ตลอดจน าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับงาน ลือ
ตั้ง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่องซั
ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2563
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3675 ลงวันที่ 6 ร ฎา ม 2561 รื่อง ารซั ซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ พื่อ ป็น าใช้จายใน ารดา นิน าร
ลือ ตั้งท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 42 ลาดับที่ 7
าพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ และพวงมาลา
พื่อจาย ป็น าพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ พานพม พวง
มาลา า รับพิธี ารวัน า ัญตาง ๆ ตามวาระและโอ า ที่จา
ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0407/ว
1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิ ายน 2530 รื่อง าร บิ จาย าดอ ไม้
พื่อมอบใ ้บ ลตาง ๆ าพวงมาลา และพานประดับพมดอ ไม้
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
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โ รง ารปล จิต านึ ใน ารปอง ันและปราบปราม ารทจริต
อรัปชั่นใ ้แ บ ลา รอง ารบริ าร วนตาบล นองบัว

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปล จิต านึ ใน ารปอง ัน
และปราบปราม ารทจริต อรัปชั่นใ ้แ บ ลา รอง ารบริ าร
วน
ตาบล นองบัว ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียน
อป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 48 ลาดับที่ 6
โ รง ารพัฒนาศั ยภาพพนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง อบต
. นองบัว ด้าน อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร พัฒนาศั ยภาพพนั งาน วน
ตาบลและพนั งานจ้าง อบต. นองบัว ด้าน อมพิว ตอร ชน า
มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและอป รณ า
อา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 47 ลาดับที่ 2
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โ รง ารวันท้องถิ่นไทย

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดงานวันท้องถิ่นไทย ชน าปายไว
นิล าวั ดอป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม าใช้จาย
ี่ยว ับ ถานที่และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตามมติ ณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถนายน 2553
ประ าศใ ้ วันที่ 18 มีนา ม องท ป ป็นวันท้องถิ่นไทย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 42 ลาดับที่ 5
โ รง ารอบรม ณธรรมและจริยธรรมใ ้ ับพนั งาน พนั งานจาง
และ มาชิ ภา อบต. นองบัว
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอบรม ณธรรมและจริยธรรม
ใ ้ ับพนั งาน พนั งานจาง และ มาชิ ภา อบต. นอง
บัว ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและอป รณ า
อา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 47 ลาดับที่ 3
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าบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

40,000 บาท

รวม

185,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้บารงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ แย ป็น
1. าซอมแซมและบารงรั ษา รภัณฑ ตาง ๆ
ชน รภัณฑ อมพิว ตอร รื่องถาย อ าร รถยนต รื่องปรับ
อา าศ ป็นต้น
2. าซอมแซมและบารงรั ษาทรัพย ิน
อื่น ชน อา าร โรง รือน วั ดอป รณตางๆ พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.22/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง
ารปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งานตาง ๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน
านั งาน ชน ระดาษ แฟม ปา า ดิน อ รื่อง ย็บ
ระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดงานบ้านงาน รัว

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัว ชน แปรง ไม้
วาด บ ผงซั ฟอ ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้อง
ชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดยานพา นะและ น ง
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ิ่งวั ดยานพา นะและ น ง อป รณ รื่อง
อะไ ลตาง ๆ ที่ใช้ ับรถยนต ชน แบต ตอรี่ ัว ทียน น๊อต ยาง
นอ ยางใน ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็น าวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน รื่อง ฯลฯ า รับใช้ ับรถยนต วน ลาง และ
รื่องตัด ญ้า ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ดโฆษณาและ ผยแพร ชน พ ัน ี ระดาษ
โป ตอร รป ี รือ าวดาที่ได้จา ารล้างอัด ยาย ฯลฯ ซึ่งโดย
ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ
ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น าจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชดไม ิน 20,000 บาท รือ าจัดซื้อวั ดที่ใช้ในงาน
อมพิว ตอร ชน ตลับ มึ แผนดิ ท ฯลฯ ที่ ี่ยว ้อง ับ
อมพิว ตอรและ รื่องพิมพ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่
ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟา

รวม

409,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

พื่อจาย ป็น าไฟฟา า รับอา าร านั งาน อา าร ิ่งปล ร้าง
อื่น รวมถึงทรัพย ินตาง ๆ ที่อยใน วามรับผิดชอบ อง อบต
. รือ อบต.ใ ้ าร นับ นน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑและอัตรา า
ใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ
จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ด และ า าธารณปโภ
าน้าประปา าน้าบาดาล
พื่อจาย ป็น าน้าประปา า รับอา าร านั งาน อา าร ิ่งปล
ร้างอื่น รวมถึงทรัพย ินตาง ๆ ที่อยใน วามรับผิดชอบ อง อบต
. รือ
อบต.ใ ้ าร นับ นน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าบริ ารโทรศัพท
พื่อจาย ป็น าโทรศัพท านั งาน และ มาย วามรวมถึง าใช้
จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารดัง ลาว และ าใช้จายที่ ิด ึ้นจา าร
ใช้บริ าร ชน า ชา มาย ล โทรศัพท าบารงรั ษา าย ฯลฯ
า รับใช้ใน ิจ าร อง อบต.
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น

น้า : 21/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

าบริ ารไปรษณีย

จานวน

3,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

รวม

991,900 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตรา
ไปรษณียา ร าธรรม นียม ารโอน งินในระบบบริ าร าร งิน
าร ลังภา รัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS) ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม
พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม ชน าโทร
าร าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ตอร น็ต และใ ้ มาย
วามรวมถึง าใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาวและ าใช้จายที่
ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
งบลงทุน

น้า : 22/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน

รวม

991,900 บาท

น้า : 23/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

รื่องปรับอา าศแบบแย วน

จานวน

28,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ แบบแย
วน แบบติดผนัง นาด 24,000 บีทีย จานวน 1 รื่อง
ณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป
1) นาดที่ า นด ป็น นาดไมต่า วา 24,000 บีทีย
2) รา าที่ า นด ป็นรา าที่รวม าติดตั้ง
3) รื่องปรับอา าศที่ ามารถใน ารทา วาม ย็น นาดไม
ิน 40,000 บีทีย ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อต า รรม และฉลา ประ ยัดไฟฟา บอร 5
4) ต้อง ป็น รื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชด ทั้ง
นวย ง วาม ย็นและ นวยระบาย วามร้อนจา โรงงาน ดียว
ัน
5) มี วาม นวง วลา ารทางาน อง อม พร ซอร
6) ารจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ นาดอื่นๆ (นอ จา ้อ 3
) นอ นือจา ารพิจารณา ด้านรา าแล้ว พื่อ ป็น ารประ ยัด
พลังงาน วรพิจารณาจัดซื้อ รื่องปรับอา าศที่มี าประ ิทธิภาพ
ลังงานตามฤด าล (SEER) ง วา
7) ารติดตั้ง รื่องปรับอา าศ
(1) แบบแย วน ประ อบด้วยอป รณดังนี้ วิตช 1
ตัว ทอทองแดงไป ลับ ้มฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาวไม
ิน 15 มตร
8) าติดตั้ง รื่องปรับอา าศ ( รณีต้อง ารแ ดง าติดตั้ง
แย จา รา า รื่องปรับอา าศ)
(1) ชนิดตั้งพื้น รือชนิดแ วน
นาดไมต่า วา 13,000 บีทีย 4,000 บาท
นาดไมต่า วา 40,000 บีทีย 5,500 บาท
(2) ชนิดต้ตั้งพื้น
นาดไมต่า วา 33,000 บีทีย 5,000 บาท
นาดไมต่า วา 42,000 บีทีย 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
นาด 12,000 - 24,000 บีทีย 3,000 บาท
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ อง านั งบ
ประมาณ ประ าศ มื่อ ธันวา ม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 144 ลาดับที่ 62

น้า : 24/144

น้า : 25/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

โต๊ะ าวอ น ประ ง
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อโต๊ะ าว
อ น ประ ง จานวน 5 ตัว รา าตัวละ 2,500 บาท นื่องจา
ป็น รภัณฑที่ไมมี า นดในบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ จึง อ
อนมัติตั้งงบประมาณและ า นด ณลั ษณะ ฉพาะตามที่มีในท้อง
ตลาด รือรา าที่ ยจัด าอยางประ ยัด
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) น้าโต๊ะผิว ลือบโฟ ม ้า
2) น้าโต๊ะทาจา ไม้อัด
3) ปด อบ น้าโต๊ะด้วยแผน วามร้อน นา 1 มม.
4) มี ล็ าดรับน้า นั น้าโต๊ะ
5) าโต๊ะชบโ มื่ยม
6) าโต๊ะพับได้และมีป่มปรับระดับ
7) นาด 75 x 180 x 75 ซม.
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ารจัดซื้อ รภัณฑและรถยนต อง อปท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 แนวทาง
ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 131 ลาดับที่ 28

จานวน

12,500 บาท

น้า : 26/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

พัดลมติดผนัง ใบพัด นาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อพัดลมติดผนัง ใบพัด นาด 18
นิ้ว พร้อมติดตั้ง จานวน 8 ตัวๆละ 3,000 บาท นื่องจา ป็น
รภัณฑที่ไมมี า นดในบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ จึง ออนมัติ
ตั้งงบประมาณและ า นด ณลั ษณะ ฉพาะตามที่มีในท้องตลาด
รือรา าที่ ยจัด าอยางประ ยัด
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ใบพัดพลา ติ 3 ใบ นาด 18 นิ้ว
2) ปรับระดับแรงลมด้วย ายดึง 3 ระดับ
3) ปรับ ายซ้าย- วาได้ และ ายดึงบัง ับ ายได้ตามต้อง
าร
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ารจัดซื้อ รภัณฑและรถยนต อง อปท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 แนวทาง
ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 144 ลาดับที่ 63

จานวน

24,000 บาท

น้า : 27/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

รภัณฑยานพา นะและ น ง
รถบรรท (ดี ซล)
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อรถบรรท (ดี ซล) นาด 1
ตัน ปริมาตร ระบอ บไมต่า วา 2,400 ซีซี รือ าลัง รื่อง
ยนต ง ด ไมต่า วา 110 ิโลวัตต ับ ลื่อน 2 ล้อ แบบดับ
บิ้ลแ ็บ จานวน 1 ัน
ณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป
1) ป็น ระบะ า ร็จรป
2) ้องโดย าร ป็นแบบดับ บิ้ลแ ็บ 4 ประต
3) ป็นรา ารวม รื่องปรับอา าศ
4) รา ารวมภาษี รรพ ามิต
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ อง านั งบ
ประมาณ ประ าศ มื่อ ธันวา ม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 131 ลาดับที่ 29

จานวน

868,000 บาท

น้า : 28/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

รภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน* (จอภาพ นาดไมน้อย วา จานวน
19 นิ้ว)

34,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน
านั งาน*(จอภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 2
รื่อง รา า รื่องละ 17,000 บาทตาม
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.1 GHz รือดี วา จานวน 1 นวย
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี
นาดไมน้อย วา 4 GB รือ
- มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วาม
จไมน้อย วา 1 TB ชนิด Solid State Drive นาด วามจไมน้อย
วา 120 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไม
น้อย วา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ประ าศ ณ วัน
ที่ 15 มีนา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 146 ลาดับที่ 66
รื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ
(Ink Tank Printer)

จานวน

8,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction
แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 รื่องๆละ 8,000 บาท
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็นอป รณที่มี วาม ามารถ
ป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายใน รื่อง ดียว ัน
- ป็น รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผ้ผลิต
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย
วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดา า รับ ระดาษ A4 ไม
น้อย วา 27 น้าตอนาที (ppm) รือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 15 น้าตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- ามารถ แ น อ าร นาด A4 ( าวดา- ี) ได้
- มี วามละ อียดใน าร แ น ง ดไมน้อย
วา 1,200x600 dpi
- มีถาดปอน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อ ารได้ทั้ง ีและ าวดา
- ามารถทา า นาได้ ง ดไมน้อย วา 99 า นา
- ามารถยอและ ยายได้ 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง รือ ามารถใช้งานผาน รือ ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 100 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ประ าศ ณ วัน
ที่ 15 มีนา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 132 ลาดับที่ 30

น้า : 29/144

น้า : 30/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดา (18 น้า/นาที)

จานวน

7,800 บาท

จานวน

7,500 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED
าวดา (18 น้า/นาที) จานวน 3 รื่อง รา า รื่องละ 2,600
บาท
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 18 น้าตอนาที (ppm)
- มี นวย วามจา (Memory) นาดไมน้อย วา 8 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 150 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ประ าศ ณ วัน
ที่ 15 มีนา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 130 ลาดับที่ 26
รื่อง ารองไฟ นาด 800 VA
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ รื่อง ารอง
ไฟ นาด 800 VA จานวน 3 รื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี าลังไฟฟาด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ประ าศ ณ วัน
ที่ 15 มีนา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 134 ลาดับที่ 34
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อป รณอานบัตรแบบอ น ประ ง (Smart Card Reader)

จานวน

2,100 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

โ รง าร ารวจ วามพึงพอใจ องประชาชนผ้มารับบริ ารที่มีตอ อบ จานวน
ต. นองบัว

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้ออป รณอานบัตรแบบ
อ น ประ ง (Smart Card Reader) จานวน 3 รื่อง รา า
รื่องละ 700 บาท
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ามารถอานและ ียน ้อมลในบัตรแบบ
อ น ประ ง (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมน้อย วา 4.8 MHz
- ามารถใช้งานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB
ได้
- ามารถใช้ ับบัตรแบบอ น ประ ง (Smart Card) ที่
ใช้แรงดันไฟฟา นาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้ ป็น
อยางน้อย
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ประ าศ ณ วัน
ที่ 15 มีนา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 157 ลาดับที่ 93

รายจายอื่น

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ารวจ วามพึงพอใจ อง
ประชาชนผ้มารับบริ ารที่มีตอ อบต. นองบัว โดยจาย ป็น าจ้าง
ที่ปรึ ษา ผ้ ชี่ยวชาญ รือ ถาบัน ารศึ ษาใน าร
ารวจ ศึ ษา วิจัย พื่อพัฒนาประ ิทธิภาพ ารดา นินงานด้าน
ตาง ๆ อง อบต.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 42 ลาดับที่ 6
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งบเงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอด นนอง รป รอง วนท้องถิ่น
โ รง ารอด นนโ รง ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชน (อา ภอโ มพิ ัย)
พื่ออด นนโ รง ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชน (อา ภอโ มพิ ัย) ใ ้แ อบต.ที่รับผิดชอบโ รง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 44 ลาดับที่ 13
งินอด นน วนราช าร
โ รง ารอด นนโ รง ารราชพิธี/รัฐพิธีอา ภอโ มพิ ัย
พื่ออด นนโ รง ารราชพิธี/รัฐพิธีอา ภอโ มพิ ัย ใ ้แ อา ภอ
โ มพิ ัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถนายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 44 ลาดับที่ 14
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

25,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

25,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

25,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารจัดอบรมทบทวนแผนชมชนแบบบรณา าร
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารจัดอบรมทบทวนแผนชมชน
แบบบรณา าร ชน าปายโ รง าร า มนา ณวิทยา ร า
วั ดอป รณ าอา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จาย
อื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4
/ว856 ลงวันที่ 12 มีนา ม 2553 รื่อง าร นับ นน าร ับ
ลื่อนแผนชมชน ารพัฒนาท้องถิ่นและจัง วัดแบบบรณา าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 41 ลาดับที่ 2
โ รง ารประชา ม มบ้านและประชา มตาบล
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารจัดอบรมทบทวนแผนชมชน
แบบบรณา าร ชน าปายโ รง าร า มนา ณวิทยา ร า
วั ดอป รณ าอา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จาย
อื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทา
แผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 41 ลาดับที่ 2
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งานบริหารงานคลัง

รวม

197,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

177,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

122,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างที่ได้รับ า ั่งใ ้ปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารป ติ และวัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งิน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
า ย็บ นัง ือ ้าป นัง ือ
พื่อจาย ป็น าจ้างใน าร ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ รือ
อ ารรป ลมอื่นใดที่ ป็น ิจ ารในอานาจ น้าที่และ ามารถ บิ
จายได้ตามประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าลง
ทะ บียน าธรรม นียมตาง ๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช าร รือไปอบรม ัมมนาที่ได้รับอนญาต องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ าร มาชิ ภาอบต. นองบัว รือผ้
ชวยปฏิบัติราช าร อง อบต. นองบัว โดยได้รับอนญาต รือมี า
ั่งแตงตั้ง ป็นลายลั ษณอั ษร รือบ ลที่ได้รับ า ั่งแตงตั้งใ ้
ดินทางไปราช าร รือ าร ดินทางไปราช ารตามนโยบาย อง
อา ภอ จัง วัด และรัฐบาลใน ิจ รรมอื่น ทั้งนี้ ป็นไปตาม ิทธิ
รือ ฎ มาย า นดใ ้ปฏิบัติ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
โ รง ารจัด ็บภาษี อบต. นองบัว
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารจัด ็บภาษีนอ ถานที่ อบต
. นองบัว ชน าวั ดอป รณ าปายประชา ัมพันธ
โ รง าร และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี าวาด้วย ลั ณฑและวิธี
ารบริ าร ิจ ารบ้าน มืองที่ดี พ.ศ.2546
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแ ้ไ รั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
- 2565) อบต. นองบัว น้า 3 ลาดับที่ 8
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โ รง าร ารวจและจัดทาแผนที่ภาษี

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ารวจและจัดทาแผนที่
ภาษี ชน าจ้าง มา แ นภาพ ระวางแผนที่ า ัดลอ ทด. า
วั ดอป รณและ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยแผนที่
ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2550
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 มภาพันธ 2551
รื่อง ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3
/ว67 ลงวันที่ 9 ม รา ม 2555 รื่อง ซั ซ้อม าร ง ริม นับ
นน ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 มภาพันธ 2561
รื่อง าร ตรียม ารรองรับ ารจัด ็บภาษีที่ดินและ ิ่งปล ร้าง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแ ้ไ รั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
- 2565) อบต. นองบัว น้า 3 ลาดับที่ 9
าบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้บารงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ แย ป็น
1. ซอมแซมและบารงรั ษา รภัณฑ ตาง ๆ ชน รภัณฑ
อมพิว ตอร รื่องถาย อ าร รถยนต รื่องปรับอา าศ ป็น
ต้น
2. าซอมแซมและบารงรั ษาทรัพย ิน
อื่น ชน อา าร โรง รือน วั ดอป รณตางๆ พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.22/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง
ารปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

รวม

45,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งานตาง ๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน
านั งาน ชน ระดาษ แฟม ปา า ดิน อ รื่อง ย็บ
ระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น าจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชดไม ิน 20,000 บาท รือ าจัดซื้อวั ดที่ใช้ในงาน
อมพิว ตอร ชน ตลับ มึ แผนดิ ท ฯลฯ ที่ ี่ยว ้อง ับ
อมพิว ตอรและ รื่องพิมพ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่
ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ ้าอี้ทางาน จานวน 2
ตัว รา าตัวละ 2,000 บาท (ตามแบบ อบต. นองบัว
า นด) นื่องจา ป็น รภัณฑที่ไมมี า นดในบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ จึง ออนมัติตั้งงบประมาณและ า นด
ณลั ษณะ ฉพาะตามที่มีในท้องตลาด รือรา าที่ ยจัด าอยาง
ประ ยัด
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ารจัดซื้อ รภัณฑและรถยนต อง อปท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 แนวทาง
ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 135 ลาดับที่ 39
ต้ ล็ แบบ 2 บาน
จานวน

11,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
้าอี้ทางาน

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อต้ ล็ แบบ 2 บาน จานวน 2
ลัง รา า ลังละ 5,500 บาท
ณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ
3) ณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ .)
- ป็นตามไปบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ อง านั งบ
ประมาณ ประ าศ มื่อ ธันวา ม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 135 ลาดับที่ 37
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โต๊ะทางาน

จานวน

5,000 บาท

รวม

808,280 บาท

รวม

383,280 บาท

รวม

383,280 บาท

จานวน

263,280 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1
ตัว รา าตัวละ 5,000 บาท (ตามแบบ อบต. นองบัว
า นด) นื่องจา ป็น รภัณฑที่ไมมี า นดในบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ จึง ออนมัติตั้งงบประมาณและ า นด
ณลั ษณะ ฉพาะตามที่มีในท้องตลาด รือรา าที่ ยจัด าอยาง
ประ ยัด
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ารจัดซื้อ รภัณฑและรถยนต อง อปท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 แนวทาง
ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 135 ลาดับที่ 38
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล พร้อมทั้ง งินปรับ
ปรง งิน ดือนประจาปพนั งาน วนตาบลที่ได้ ลื่อน ั้น งิน ดือน
ประจาป 2562 และ งินปรับตามประ าศ ณะ รรม ารอง าร
บริ าร วนตาบลจัง วัดม า าร าม จานวนอัตราตามแผน
อัตรา าลัง และ ารปรับปรงแผนอัตรา าลัง ององ ารบริ าร
วนตาบล นองบัว ตั้งจายไว้ 12 ดือน
- านั ปลัด ตั้งไว้ 263,280 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารอง ารบริ าร วน
ตาบลจัง วัดม า าร าม รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

น้า : 40/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

108,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้าง และ งินปรับปรง าตอบ
แทนพนั งานจ้าง อง อบต. นองบัว จานวนอัตราตามแผน
อัตรา าลัง และ ารปรับปรงแผนอัตรา าลัง ององ ารบริ าร
วนตาบล นองบัว ตั้งจายไว้ 12 ดือน
- านั ปลัด ตั้งไว้ 108,000 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งานอง าร
บริ าร วนตาบลจัง วัดม า าร าม รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 3)

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป ตั้งจายไว้ 12 ดือน
- านั ปลัด ตั้งไว้ 12,000 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล
จัง วัดม า าร าม รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วน
ตาบล ล จ้างและพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ
งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7
ิง า ม 2558
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย
งิน พิ่ม าร รองชั่ว ราว อง ้าราช ารและล จ้างประจา อง
วนราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ้อ 3 ( ้อ 6/2) ลงวันที่ 17
มภาพันธ 2558
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

รวม

425,000 บาท

รวม

51,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ป็นประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ า รับ
พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้างที่มี ารดา นินงานบรรลตาม
ณฑตัวชี้วัดประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล ารปฏิบัติราช าร
ประจาป และมี ณ มบัติตาม ลั ณฑที่ า นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร
า นด งินประโยชนตอบแทนอื่น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างที่ได้รับ า ั่งใ ้ปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารป ติ และวัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งิน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบ้าน
พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน า รับพนั งาน วนตาบล ผ้มี ิทธิ บิ า
ชาบ้านได้ตามระ บียบฯ ได้แ า ชาบ้าน า ชาซื้อบ้าน รือ า
ผอนชาระ งิน ้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชา
บ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย

รวม

324,000 บาท

จานวน

252,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร นงานประจารถบรรท น้าดับ พลิง
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาใ ้แ ผ้ปฏิบัติ น้าที่ นงานประจารถ
บรรท น้าดับ พลิง ององ ารบริ าร วนตาบล นองบัว และ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ มาย จานวน 3 น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑและอัตรา า
ใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ
จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ด และ า าธารณปโภ
า บี้ยประ ันภัยรถยนต
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารประ ันภัยรถราช าร ภา บัง ับ
(พรบ.) า รับรถยนตบรรท น้าดับ พลิง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว2633 ลงวันที่ 14 ิง า ม 2552 รื่องซั ซ้อม วาม ้าใจ ี่ยว
ับ าร บิ จาย าใช้จายใน ารประ ันภัยรถราช าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าลง
ทะ บียน าธรรม นียมตาง ๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช าร รือไปอบรม ัมมนาที่ได้รับอนญาต องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ าร มาชิ ภาอบต. นองบัว รือผ้
ชวยปฏิบัติราช าร อง อบต. นองบัว โดยได้รับอนญาต รือมี า
ั่งแตงตั้ง ป็นลายลั ษณอั ษร รือบ ลที่ได้รับ า ั่งแตงตั้งใ ้
ดินทางไปราช าร รือ าร ดินทางไปราช ารตามนโยบาย อง
อา ภอ จัง วัด และรัฐบาลใน ิจ รรมอื่น ทั้งนี้ ป็นไปตาม ิทธิ
รือ ฎ มาย า นดใ ้ปฏิบัติ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โ รง ารปอง ันและลดอบัติ ตทางถนนชวง ทศ าลปใ มและ
ง รานต
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปอง ันและลดอบัติ ตทาง
ถนนชวง ทศ าลปใ มและ ง รานต ารจัดชดปฏิบัติ ารประจา
จดตรวจ ดานตรวจรวม ารอานวย วาม ะดว และมาตร ารใน
ารรั ษา วามปลอดภัยใ ้แ ประชาชนที่ ัญจรไปมา ชน า
อา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม า บี้ย ลี้ยง าจัดทาปาย
รณรง ปายประชา ัมพันธตาง ๆ และ าใช้จายอื่น ๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557 รื่อง
มาตร ารใน ารรั ษา วามปลอดภัยนั ทอง ที่ยว
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0810/4ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2561 รื่อง าร
ดา นิน ารปอง ันและลดอบัติ ตทางถนนชวง ทศ าลปใ ม พ
.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0810/4ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนา ม 2562 รื่อง าร
ดา นิน ารปอง ันและลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าล
ง รานต พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 109 ลาดับที่ 1

จานวน

20,000 บาท
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าบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้บารงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ แย ป็น
1. าซอมแซมและบารงรั ษา รภัณฑ ตาง ๆ
ชน รภัณฑ อมพิว ตอร รื่องถาย อ าร รถยนต รื่องปรับ
อา าศ ป็นต้น
2. าซอมแซมและบารงรั ษาทรัพย ิน
อื่น ชน อา าร โรง รือน วั ดอป รณตางๆ พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.22/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง
ารปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
วั ดยานพา นะและ น ง
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ิ่งวั ดยานพา นะและ น ง อป รณ รื่อง
อะไ ลตาง ๆ ที่ใช้ ับรถยนต ชน แบต ตอรี่ ัว ทียน น๊อต ยาง
นอ ยางใน ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

30,000 บาท

รวม

350,000 บาท

รวม

350,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน รื่อง ฯลฯ า รับใช้ ับรถยนตบรรท น้าดับ พลิง
โดยถือปฏิบัติตาม
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พื่อ บิ ป็น าใช้จายใ ้แ อา า มั รปอง ันภัยฝ่าย
พล รือน พื่อ นับ นน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารปอง ันและ
บรร ทา าธารณภัย โดยได้รับ า ั่งชวย นับ นน ารปฎิบัติ น้า
ที่จา นาย อง ารบริ าร วนตาบล นองบัว ชน โ รง าร
รณรง ปอง ันอบัติ ตทางถนนในชวง 7 วันอันตราย ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
าใช้จายใ ้แ อา า มั รปอง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารติดตั้งถังดับ พลิงประจา ม
บ้าน โดย ารดา นิน ารจัดซื้อถังดับ พลิงและติดตั้งไว้ภายใน ม
บ้าน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 111 ลาดับที่ 10
โ รง ารฝึ ซ้อมแผนปอง ันและระงับอั ีภัย
จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารติดตั้งถังดับ พลิงประจา มบ้าน

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารฝึ ซ้อมแผนปอง ันและระงับ
อั ีภัย ชน า มนา ณวิทยา ร าปายโ รง าร าวั ด รื่อง
ียนและอป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้
จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 111 ลาดับที่ 11
โ รง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพอา า มั รปอง ันภัยฝ่ายพล รือน จานวน
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพอา า
มั รปอง ันภัยฝ่ายพล รือน ชน า มนา ณวิทยา ร าปาย
โ รง าร าวั ด รื่อง ียนและอป รณ าอา าร อา ารวาง
และ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 109 ลาดับที่ 2

50,000 บาท
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โ รง ารอบรมใ ้ วามร้ด้านปอง ันภัยแ ประชาชน

จานวน

20,000 บาท

รวม

140,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอบรมใ ้ วามร้ด้านปอง ันภัย
แ ประชาชน ชน า มนา ณวิทยา ร าปายโ รง าร าวั ด
รื่อง ียนและอป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ
าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 110 ลาดับที่ 6
ค่าวัสดุ
วั ด รื่องแตง าย
พื่อจาย ป็น าวั ด รื่องแตง าย ชน ชดปฏิบัติงานปอง ันและ
บรร ทา าธารณภัย มวด รอง ท้า ็ม ัด แวนตา ชดดับ พ
ลอง ชด ันฝน อป รณปอง ัน ียง ชดปอง ัน าร มี ฯลฯ ที่
ี่ยว ้องใน ารปอง ัน วามปลอดภัยใน ารปฏิบัติงาน อง จ้า
น้าที่ใน ารปอง ันและบรร ทา าธารณภัย พื่อปอง ัน
อันตราย อบัติ ตใ ้ ับ จ้า น้าที่ที่ปฏิบัติงานปอง ันและบรร ทา
าธารณภัยใ ้มี วามปลอดภัยใน ารปฏิบัติงาน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ ้แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย าวั ด รื่องแตง าย อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 109 ลาดับที่ 4
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วั ด รื่องดับ พลิง

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ดตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ับ รื่องดับ พลิง ชน ถัง
ดับ พลิง าย บถังดับ พลิง ้อตอ ้อแย ฯลฯ และ าบรรจ
น้ายา มีดับ พลิง า รับถังดับ พลิง ององ ารบริ าร วน
ตาบล นองบัว ชน ผง มีแ ้ง ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่
ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดอื่น
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดอื่น ดังนี้
1. วั ดอป รณด้านจราจรใน ารชวย ลืออบัติ ตทาง
ถนน ชน ชะลอ วาม ร็ว ระจ โ ้ง ฯลฯ
2. วั ดอป รณประจาศนย อปพร. อง ารบริ าร วน
ตาบล นองบัว ชน น วีด ระบอ ื้อ ั๊ ะท้อนแ ง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

3,392,180 บาท

รวม

2,996,280 บาท

รวม

2,996,280 บาท

จานวน

1,838,880 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล และ รผ้ดแล
ด็ พร้อมทั้ง งินปรับปรง งิน ดือนประจาปพนั งาน วน
ตาบล และ รผ้ดแล ด็ ที่ได้ ลื่อน ั้น งิน ดือน และ งินปรับตาม
ประ าศ ณะ รรม ารอง ารบริ าร วนตาบลจัง วัด
ม า าร าม จานวนอัตราตามแผนอัตรา าลัง และ ารปรับปรง
แผนอัตรา าลัง ององ ารบริ าร วนตาบล นองบัว ตั้งจาย
ไว้ 12 ดือน
1. อง ารศึ ษา ตั้งไว้ 343,200 บาท
2. รผ้ดแล ด็ ตั้งไว้ 1,495,680 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารอง ารบริ าร วน
ตาบลจัง วัดม า าร าม รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล
จัง วัดม า าร าม รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ าร
ลื่อน งิน ดือนพนั งาน รและบ ลา รทาง ารศึ ษาอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2562 ลงวันที่ 26 มิถนายน 2562
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้แ พนั งาน วนตาบลผ้มี ิทธิ
ได้รับ งินประจาตาแ นง ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. ผอ. อง ารศึ ษาฯ ระดับต้น อัตรา ดือนละ 3,500
บาท
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งิน
ป บา น็จ บานาญและ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
- ป็นไปตามประ าศ .อบต.จัง วัดม า าร าม รื่อง
ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ย ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน
ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
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งินวิทยฐานะ

จานวน

126,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะ ใ ้แ รผ้ดแล ด็ ที่มี ณ มบัติใน าร
ได้รับ งินวิทยฐานะ ตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญติ งิน ดือน งินวิทยฐานะ และ
งินประจาตาแ นง ้าราช าร รและบ ลา รทาง าร
ศึ ษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
าตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

941,400 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนและ งินปรับปรง าตอบแทนใ ้แ ผ้ดแล
ด็ ัง ัดศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบล นองบัว
และศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ย ชือ พนั งานจ้าง จานวนอัตรา
ตามแผนอัตรา าลัง และ ารปรับปรงแผนอัตรา าลัง ององ าร
บริ าร วนตาบล นองบัว ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. อง ารศึ ษาฯ ตั้งไว้ 941,400 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งานอง าร
บริ าร วนตาบลจัง วัดม า าร าม รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 3)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ ้แ ผ้ดแล ด็ ัง ัด
ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบล นองบัว และศนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้าน ย ชือ ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. อง ารศึ ษาฯ ตั้งไว้ 48,000 บาท
- ป็นไปตาม ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ม า าร าม รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง
และพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่ม าร
รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ิง า ม 2558
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย
งิน พิ่ม าร รองชั่ว ราว อง ้าราช ารและล จ้างประจา อง
วนราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ้อ 3 ( ้อ 6/2) ลงวันที่ 17
มภาพันธ 2558

จานวน

48,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

รวม

380,000 บาท

รวม

145,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ า รับ
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา และพนั งานจ้างที่มี ารดา นิน
งานบรรลตาม ณฑตัวชี้วัดประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล าร
ปฏิบัติราช ารประจาป และมี ณ มบัติตาม ลั ณฑที่ า นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร
า นด งินประโยชนตอบแทนอื่น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557)
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างที่ได้รับ า ั่งใ ้ปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารป ติ และวัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งิน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบ้าน
พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน า รับพนั งาน วนตาบล ผ้มี ิทธิ บิ า
ชาบ้านได้ตามระ บียบฯ ได้แ า ชาบ้าน า ชาซื้อบ้าน รือ า
ผอนชาระ งิน ้
2. อง ารศึ ษาฯ ตั้งไว้ 60,000
บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชา
บ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

30,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร า รับผ้บริ าร และ
พนั งาน วนตาบลผ้มี ิทธิตามระ บียบฯ
1. อง ารศึ ษา ตั้งไว้ 50,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 ประ ภทและอัตรา งิน
บารง ารศึ ษาและ า ลา รียน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
า บี้ยประ ันภัยรถยนต
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารประ ันภัยรถราช าร ภา บัง ับ
(พรบ.) า รับรถยนตรับ ง ด็ ล็ องศนยพัฒนา ด็ ล็
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว2633 ลงวันที่ 14 ิง า ม 2552 รื่องซั ซ้อม วาม ้าใจ ี่ยว
ับ าร บิ จาย าใช้จายใน ารประ ันภัยรถราช าร
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าลง
ทะ บียน าธรรม นียมตาง ๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช าร รือไปอบรม ัมมนาที่ได้รับอนญาต องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ าร มาชิ ภาอบต. นองบัว รือผ้
ชวยปฏิบัติราช าร อง อบต. นองบัว โดยได้รับอนญาต รือมี า
ั่งแตงตั้ง ป็นลายลั ษณอั ษร รือบ ลที่ได้รับ า ั่งแตงตั้งใ ้
ดินทางไปราช าร รือ าร ดินทางไปราช ารตามนโยบาย อง
อา ภอ จัง วัด และรัฐบาลใน ิจ รรมอื่น ทั้งนี้ ป็นไปตาม ิทธิ
รือ ฎ มาย า นดใ ้ปฏิบัติ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
าบารงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็น าใช้บารงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ แย ป็น
1. าซอมแซมและบารงรั ษา รภัณฑ ตาง ๆ
ชน รภัณฑ อมพิว ตอร รื่องถาย อ าร รถยนต รื่องปรับ
อา าศ ป็นต้
2. าซอมแซมและบารงรั ษาทรัพย ิน
อื่น ชน อา าร โรง รือน วั ดอป รณตางๆ พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.22/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง
ารปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

รวม

170,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

110,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งานตาง ๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน
านั งาน ชน ระดาษ แฟม ปา า ดิน อ รื่อง ย็บ
ระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดยานพา นะและ น ง
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ิ่งวั ดยานพา นะและ น ง อป รณ รื่อง
อะไ ลตาง ๆ ที่ใช้ ับรถยนต ชน แบต ตอรี่ ัว ทียน น๊อต ยาง
นอ ยางใน ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็น าวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน รื่อง ฯลฯ า รับใช้ ับรถยนตรับ ง ด็ ล็ ใน
ศนยพัฒนา ด็ ล็
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด อมพิว ตอร

จานวน

15,000 บาท

รวม

15,900 บาท

รวม

15,900 บาท

จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชดไม ิน 20,000 บาท รือ าจัดซื้อวั ดที่ใช้ในงาน
อมพิว ตอร ชน ตลับ มึ แผนดิ ท ฯลฯ ที่ ี่ยว ้อง ับ
อมพิว ตอรและ รื่องพิมพ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่
ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
้าอี้ทางาน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ ้าอี้ทางาน จานวน 1
ตัว รา าตัวละ 2,000 บาท (ตามแบบ อบต. นองบัว
า นด) นื่องจา ป็น รภัณฑที่ไมมี า นดในบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ จึง ออนมัติตั้งงบประมาณและ า นด
ณลั ษณะ ฉพาะตามที่มีในท้องตลาด รือรา าที่ ยจัด าอยาง
ประ ยัด
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ารจัดซื้อ รภัณฑและรถยนต อง อปท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 แนวทาง
ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 126 ลาดับที่ 4
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โต๊ะทางาน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1
ตัว รา าตัวละ 5,000 บาท (ตามแบบ อบต. นองบัว
า นด) นื่องจา ป็น รภัณฑที่ไมมี า นดในบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ จึง ออนมัติตั้งงบประมาณและ า นด
ณลั ษณะ ฉพาะตามที่มีในท้องตลาด รือรา าที่ ยจัด าอยาง
ประ ยัด
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ารจัดซื้อ รภัณฑและรถยนต อง อปท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 แนวทาง
ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 126 ลาดับที่ 1

จานวน

5,000 บาท

น้า : 57/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

รภัณฑ อมพิว ตอร
รื่องพิมพ ล ซอร รือLED าวดาชนิด Network แบบที่1 (28
น้า/นาที)
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือLED
าวดาชนิด Network แบบที่1 (28 น้า/นาที) จานวน 1
รื่อง รา า รื่องละ 8,900 บาท
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย
วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 28 น้าตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติได้
- มี นวย วามจา (Memory) นาดไมน้อย วา 128 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง รือ ามารถใช้งานผาน รือ ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้อย วา 250 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ประ าศ ณ วัน
ที่ 15 มีนา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 126 ลาดับที่ 6

จานวน

8,900 บาท

น้า : 58/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

3,949,320 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,367,920 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,292,660 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
โ รง ารติดตั้งโทรศัพทและอิน ตอร น็ต วาม ร็ว งศนยพัฒนา ด็
ล็ บ้าน ย ชือ
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารติดตั้งโทรศัพทและอิน ตอร
น็ต วาม ร็ว งศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ย ชือ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป
แบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าลง
ทะ บียน าธรรม นียมตาง ๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช าร รือไปอบรม ัมมนาที่ได้รับอนญาต องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ าร มาชิ ภาอบต. นองบัว รือผ้
ชวยปฏิบัติราช าร อง อบต. นองบัว โดยได้รับอนญาต รือมี า
ั่งแตงตั้ง ป็นลายลั ษณอั ษร รือบ ลที่ได้รับ า ั่งแตงตั้งใ ้
ดินทางไปราช าร รือ าร ดินทางไปราช ารตามนโยบาย อง
อา ภอ จัง วัด และรัฐบาลใน ิจ รรมอื่น ทั้งนี้ ป็นไปตาม ิทธิ
รือ ฎ มาย า นดใ ้ปฏิบัติ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

น้า : 59/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

โ รง ารจัด ิจ รรมวัน ด็ แ งชาติ

จานวน

35,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้ตามโ รง ารจัด ิจ รรมวันพอแ งชาติ ชน า
ปายโ รง าร าวั ดอป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่อง
ดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 88 ลาดับที่ 11
โ รง ารจัด ิจ รรมวันแมแ งชาติ
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้ตามโ รง ารจัด ิจ รรมวัน ด็ แ ง
ชาติ ชน าปายโ รง าร าวั ดอป รณ าอา าร อา ารวาง
และ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 88 ลาดับที่ 9
โ รง ารจัด ิจ รรมวันพอแ งชาติ

พื่อจาย ป็น าใช้ตามโ รง ารจัด ิจ รรมวันแมแ งชาติ ชน า
ปายโ รง าร าวั ดอป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่อง
ดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 88 ลาดับที่ 10

น้า : 60/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

โ รง ารปฐมนิ ทศและประชมผ้ป รอง

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้ตามโ รง ารปฐมนิ ทศและประชมผ้
ป รอง ชน าปายโ รง าร าวั ดอป รณ าอา าร อา าร
วางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 86 ลาดับที่ 4
โ รง ารประชม ณะ รรม าร ถานศึ ษา
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้ตามโ รง ารประชม ณะ รรม าร ถาน
ศึ ษา ชน าปายโ รง าร าวั ดอป รณ าอา าร อา ารวาง
และ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 86 ลาดับที่ 3
โ รง าร รียนร้ โล ว้าง
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้ตามโ รง าร รียนร้ โล ว้าง ชน าปาย
โ รง าร าวั ดอป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ
าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 86 ลาดับที่ 1

น้า : 61/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

โ รง ารวันไ ว้ ร

จานวน

พื่อจาย ป็น าใช้ตามโ รง ารวันไ ว้ ร ชน าปาย
โ รง าร าวั ดอป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ
าใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 93 ลาดับที่ 7
โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าจัด าร รียน จานวน
าร อน องศนยพัฒนา ด็ ล็ (ราย ัว))
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารร นับ นน าใช้จาย าร
บริ าร ถานศึ ษา ( าจัด าร รียน าร อน องศนยพัฒนา ด็
ล็ (ราย ัว) จัด รร า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 2 - 5 ป) อัตรา น
ละ 1,700 บาท/ป
1. ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบล นอง
บัว ตั้งไว้ 144,500 บาท
2. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ย ชือ ตั้งไว้ 96,900 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 2786 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 89 ลาดับที่ 14

5,000 บาท

241,400 บาท

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าใช้จายใน าร จานวน
จัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ( า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน))
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็
ล็ ( า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน) จัด รร า รับ ด็
ปฐมวัย (อาย 3 - 5 ป) อัตรา นละ 430 บาท/ป
1. ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบล นอง
บัว ตั้งไว้ 36,550 บาท
2. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ย ชือ ตั้งไว้ 24,510 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 2786 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 90 ลาดับที่ 18

น้า : 62/144

61,060 บาท

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าใช้จายใน าร จานวน
จัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ( า รื่องแบบนั รียน))
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็
ล็ ( า รื่องแบบนั รียน) จัด รร า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3 5 ป) อัตรา นละ 300 บาท/ป
1. ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบล นอง
บัว ตั้งไว้ 25,500 บาท
2. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ย ชือ ตั้งไว้ 17,100 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 2786 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 90 ลาดับที่ 18

น้า : 63/144

42,600 บาท

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าใช้จายใน าร จานวน
จัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ( า นัง ือ รียน))
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็
ล็ ( า นัง ือ รียน) จัด รร า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3 - 5
ป) อัตรา นละ 200 บาท/ป
1. ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบล นอง
บัว ตั้งไว้ 17,000 บาท
2. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ย ชือ ตั้งไว้ 11,400 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 2786 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 90 ลาดับที่ 18

น้า : 64/144

28,400 บาท

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าใช้จายใน าร จานวน
จัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ( าอป รณ าร รียน))
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็
ล็ ( าอป รณ าร รียน) จัด รร า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3 - 5
ป) อัตรา นละ 200 บาท/ป
1. ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบล นอง
บัว ตั้งไว้ 17,000 บาท
2. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ย ชือ ตั้งไว้ 11,400 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 2786 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 90 ลาดับที่ 18

น้า : 65/144

28,400 บาท

น้า : 66/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (อา าร ลางวัน) จานวน
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารร นับ นน าใช้จาย าร
บริ าร ถานศึ ษา (อา าร ลางวัน) อัตรา นละ 20
บาท/ น จานวน 245 วัน
1. ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบล นอง
บัว ตั้งไว้ 416,500 บาท
2. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ย ชือ ตั้งไว้ 279,300 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 2786 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 89 ลาดับที่ 15
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งานตาง ๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน
านั งาน ชน ระดาษ แฟม ปา า ดิน อ รื่อง ย็บ
ระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

695,800 บาท

รวม

1,075,260 บาท

จานวน

30,000 บาท

น้า : 67/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

วั ดงานบ้านงาน รัว

จานวน

30,000 บาท

จานวน

1,000,260 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัว ชน แปรง ไม้
วาด บ ผงซั ฟอ ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้อง
ชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
าอา าร ริม (นม)
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ้แ ร.ร
. ัง ัด พฐ. ใน ตพื้นที่อง ารบริ าร วนตาบล นองบัว และ
ศนยพัฒนา ด็ ล็ ที่ อปท. จัดตั้ง ึ้น องและรับถายโอน
ภาร ิจ อัตรา นละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน
1. ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบล นอง
บัว (85 น)
2. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ย ชือ (57 น)
3. ร.ร.บ้าน ินแ โนน มืองน้อย (78 น)
4. ร.ร.บ้าน นองปลา ็ง (67 น)
5. ร.ร.บ้าน ย ชือ (63 น)
6. ร.ร.บ้าน ยแพง (45 น)
7. ร.ร.บ้าน อ นองผือ (127 น)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 2786 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 89 ลาดับที่ 15

น้า : 68/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:42

วั ด อมพิว ตอร

จานวน

15,000 บาท

รวม

41,400 บาท

รวม

41,400 บาท

จานวน

6,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชดไม ิน 20,000 บาท รือ าจัดซื้อวั ดที่ใช้ในงาน
อมพิว ตอร ชน ตลับ มึ แผนดิ ท ฯลฯ ที่ ี่ยว ้อง ับ
อมพิว ตอรและ รื่องพิมพ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่
ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
ต้ ล็ ็บแฟม อ าร 40 ชอง
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อต้ ล็ ็บแฟม อ าร 40
ชอง จานวน 1 ลัง รา าตัวละ 6,000 บาท (ตามแบบ อบต
. นองบัว า นด) นื่องจา ป็น รภัณฑที่ไมมี า นดในบัญชี
รา ามาตรฐาน รภัณฑ จึง ออนมัติตั้งงบประมาณและ า นด
ณลั ษณะ ฉพาะตามที่มีในท้องตลาด รือรา าที่ ยจัด าอยาง
ประ ยัด
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ป็นต้ ล็ ็บ อ าร 4 ชั้น ชั้นละ 10 ชอง
2) มีล้อ ลื่อน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ารจัดซื้อ รภัณฑและรถยนต อง อปท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 แนวทาง
ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 127 ลาดับที่ 10

น้า : 69/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:43

รภัณฑโฆษณาและ ผยแพร
โทรทัศนแบบ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV ระดับ วามละ อียดจอภาพ 1366 x 768 พิ
ซล นาด 32 นิ้ว จานวน 1 รื่อง
ณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป
1) ระดับ วามละ อียด ป็น วามละ อียด องจอ
ภาพ (Resolution) 1366 x 768 พิ ซล แบบ Smart TV
2) นาดที่ า นด ป็น นาดจอภาพ ั้นต่า 32 นิ้ว
3) แ ดงภาพด้วย ลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ามารถ ชื่อมตออิน ตอร น็ตได้ (Smart TV) 4) ชอง
ตอ HDMI ไมน้อย วา 2 ชอง พื่อ าร ชื่อมตอ ัญญาณภาพและ
ียง
5) ชองตอ USB ไมน้อย วา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ พลง
และภาพยนตร
6) มีตัวรับ ัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ อง านั งบ
ประมาณ ประ าศ มื่อ ธันวา ม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 126 ลาดับที่ 2

จานวน

9,500 บาท

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:43

น้า : 70/144

รภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน* (จอภาพ นาดไมน้อย วา จานวน
19 นิ้ว)
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน
านั งาน*(จอภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1
รื่อง รา า รื่องละ 17,000 บาทตาม
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.1 GHz รือดี วา จานวน 1 นวย
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี
นาดไมน้อย วา 4 GB รือ
- มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วาม
จไมน้อย วา 1 TB ชนิด Solid State Drive นาด วามจไมน้อย
วา 120 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไม
น้อย วา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ประ าศ ณ วัน
ที่ 15 มีนา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 126 ลาดับที่ 5

17,000 บาท

น้า : 71/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:43

รื่องพิมพ ล ซอร รือLED าวดาชนิด Network แบบที่1 (28
น้า/นาที)
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือLED
าวดาชนิด Network แบบที่1 (28 น้า/นาที) จานวน 1
รื่อง รา า รื่องละ 8,900 บาท
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย
วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 28 น้าตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติได้
- มี นวย วามจา (Memory) นาดไมน้อย วา 128 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง รือ ามารถใช้งานผาน รือ ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้อย วา 250 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ประ าศ ณ วัน
ที่ 15 มีนา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 127 ลาดับที่ 8

จานวน

8,900 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,540,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,540,000 บาท

จานวน

508,000 บาท

พื่ออด นน ป็น าอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้าน อ นอง
ผือ อัตรามื้อละ 20 บาท/ น จานวน 200 วัน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 2786 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 90 ลาดับที่ 17
โ รง ารอา าร ลางวัน า รับโรง รียนบ้าน ย ชือ
จานวน

252,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
โ รง ารอา าร ลางวัน า รับโรง รียนบ้าน อ นองผือ

พื่ออด นน ป็น าอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้าน ย
ชือ อัตรามื้อละ 20 บาท/ น จานวน 200 วัน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 2786 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 90 ลาดับที่ 17
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โ รง ารอา าร ลางวัน า รับโรง รียนบ้าน ยแพง

จานวน

180,000 บาท

พื่ออด นน ป็น าอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้าน ย
แพง อัตรามื้อละ 20 บาท/ น จานวน 200 วัน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 2786 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 90 ลาดับที่ 17
โ รง ารอา าร ลางวัน า รับโรง รียนบ้าน นองปลา ็ง
จานวน

268,000 บาท

พื่ออด นน ป็น าอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้าน นองปลา
็ง อัตรามื้อละ 20 บาท/ น จานวน 200 วัน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 2786 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 90 ลาดับที่ 17
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โ รง ารอา าร ลางวัน า รับโรง รียนบ้าน ินแ โนน มืองน้อย

จานวน

312,000 บาท

พื่ออด นน ป็น าอา าร ลางวันใ ้แ โรง รียนบ้าน ินแ โนน
มืองน้อย อัตรามื้อละ 20 บาท/ น จานวน 200 วัน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 2786 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัด
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 90 ลาดับที่ 17
อด นนโ รง ารแ งชัน ีฬา ลาน้าชี ม )
จานวน

10,000 บาท

พื่ออด นนโ รง ารแ ง ัน ีฬา ลาน้าชี ม ใ ้แ
โรง รียน ภายใต้ศนยพัฒนา ณภาพ ารศึ ษาลาน้าชี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 91 ลาดับที่ 19
อด นนโ รง ารล ือ นตรนารี ยว าชาด

10,000 บาท

พื่ออด นนโ รง ารล ือ นตรนารี ยว าชาด ใ ้แ
โรง รียน ภายใต้ศนยพัฒนา ณภาพ ารศึ ษาลาน้าชี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 91 ลาดับที่ 20

จานวน
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

1,329,640 บาท

รวม

821,640 บาท

รวม

821,640 บาท

จานวน

138,120 บาท

จานวน

24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล พร้อมทั้ง งินปรับ
ปรง งิน ดือนประจาปพนั งาน วนตาบลที่ได้ ลื่อน ั้น งิน
ดือน และ งินปรับตามประ าศ ณะ รรม ารอง ารบริ าร
วนตาบลจัง วัดม า าร าม จานวนอัตราตามแผนอัตรา
าลัง และ ารปรับปรงแผนอัตรา าลัง ององ ารบริ าร วน
ตาบล นองบัว ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. อง าธารณ และ ิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 138,120 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารอง ารบริ าร วน
ตาบลจัง วัดม า าร าม รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั งาน วน
ตาบล
ตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล
จัง วัดม า าร าม รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วน
ตาบล ล จ้างและพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ
งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7
ิง า ม 2558
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย
งิน พิ่ม าร รองชั่ว ราว อง ้าราช ารและล จ้างประจา อง
วนราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ้อ 3 ( ้อ 6/2) ลงวันที่ 17
มภาพันธ 2558
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าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

575,520 บาท

จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้าง และ งินปรับปรง าตอบ
แทนพนั งานจ้าง อง อบต. นองบัว จานวนอัตราตามแผน
อัตรา าลัง และ ารปรับปรงแผนอัตรา าลัง ององ ารบริ าร
วนตาบล นองบัว ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. อง าธารณ และ ิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 575,520
บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งานอง าร
บริ าร วนตาบลจัง วัดม า าร าม รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 3)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. อง าธารณศ และ ิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 84,000 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล
จัง วัดม า าร าม รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วน
ตาบล ล จ้างและพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ
งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7
ิง า ม 2558
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย
งิน พิ่ม าร รองชั่ว ราว อง ้าราช ารและล จ้างประจา อง
วนราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ้อ 3 ( ้อ 6/2) ลงวันที่ 17
มภาพันธ 2558
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งบดาเนินงาน

รวม

390,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ า รับ
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา และพนั งานจ้างที่มี ารดา นิน
งานบรรลตาม ณฑตัวชี้วัดประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล าร
ปฏิบัติราช ารประจาป และมี ณ มบัติตาม ลั ณฑที่ า นด
1. อง าธารณ และ ิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 50,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร
า นด งินประโยชนตอบแทนอื่น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัล
ประจาปแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างที่ได้รับ า ั่งใ ้ปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารป ติ และวัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งิน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร า รับพนั งาน วน
ตาบลผ้มี ิทธิตามระ บียบฯ
1. อง าธารณ และ ิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 5,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 ประ ภทและอัตรา งิน
บารง ารศึ ษาและ า ลา รียน

จานวน

5,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

105,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารใน ารจัดทาปายประชา
ัมพันธ ้อมล าว ารตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับงาน าธารณ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556
รื่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
า บี้ยประ ันภัยรถยนต
จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ ารจัดทาปายประชา ัมพันธตาง ๆ

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารประ ันภัยรถราช าร ภา บัง ับ
(พรบ.) า รับรถยนต EMS และรถบรรท ยะ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว2633 ลงวันที่ 14 ิง า ม 2552 รื่องซั ซ้อม วาม ้าใจ ี่ยว
ับ าร บิ จาย าใช้จายใน ารประ ันภัยรถราช าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าลง
ทะ บียน าธรรม นียมตาง ๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช าร รือไปอบรม ัมมนาที่ได้รับอนญาต องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ าร มาชิ ภาอบต. นองบัว รือผ้
ชวยปฏิบัติราช าร อง อบต. นองบัว โดยได้รับอนญาต รือมี า
ั่งแตงตั้ง ป็นลายลั ษณอั ษร รือบ ลที่ได้รับ า ั่งแตงตั้งใ ้
ดินทางไปราช าร รือ าร ดินทางไปราช ารตามนโยบาย อง
อา ภอ จัง วัด และรัฐบาลใน ิจ รรมอื่น ทั้งนี้ ป็นไปตาม ิทธิ
รือ ฎ มาย า นดใ ้ปฏิบัติ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

จานวน

30,000 บาท
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าบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

260,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้บารงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ แย ป็น
1. าซอมแซมและบารงรั ษา รภัณฑ ตาง ๆ
ชน รภัณฑ อมพิว ตอร รื่องถาย อ าร รถยนต รื่องปรับ
อา าศ ป็นต้
2. าซอมแซมและบารงรั ษาทรัพย ิน
อื่น ชน อา าร โรง รือน วั ดอป รณตางๆ พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.22/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง
ารปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งานตาง ๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน
านั งาน ชน ระดาษ แฟม ปา า ดิน อ รื่อง ย็บ
ระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดยานพา นะและ น ง

จานวน

40,000 บาท

จานวน

170,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ิ่งวั ดยานพา นะและ น ง อป รณ รื่อง
อะไ ลตาง ๆ ที่ใช้ ับรถยนต ชน แบต ตอรี่ ัว ทียน น๊อต ยาง
นอ ยางใน ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็น าวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน รื่อง ฯลฯ า รับใช้ ับรถยนต EMS และรถ
บรรท ยะ ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดโฆษณาและ ผยแพร
พื่อจาย ป็น าวั ดโฆษณาและ ผยแพร ชน พ ัน ี ระดาษ
โป ตอร รป ี รือ าวดาที่ได้จา ารล้างอัด ยาย ฯลฯ ซึ่งโดย
ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ
ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด อมพิว ตอร

จานวน

15,000 บาท

รวม

118,000 บาท

รวม

118,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชดไม ิน 20,000 บาท รือ าจัดซื้อวั ดที่ใช้ในงาน
อมพิว ตอร ชน ตลับ มึ แผนดิ ท ฯลฯ ที่ ี่ยว ้อง ับ
อมพิว ตอรและ รื่องพิมพ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่
ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
้าอี้ทางาน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ ้าอี้ทางาน จานวน 1
ตัว รา าตัวละ 2,000 บาท (ตามแบบ อบต. นองบัว
า นด) นื่องจา ป็น รภัณฑที่ไมมี า นดในบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ จึง ออนมัติตั้งงบประมาณและ า นด
ณลั ษณะ ฉพาะตามที่มีในท้องตลาด รือรา าที่ ยจัด าอยาง
ประ ยัด
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ารจัดซื้อ รภัณฑและรถยนต อง อปท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 แนวทาง
ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 151 ลาดับที่ 81
รื่องปรับอา าศแบบแย วน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ แบบแย

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:43

วน แบบติดผนัง นาด 24,000 บีทีย จานวน 3 รื่อง รา า
รื่องละ 28,000 บาท
ณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป
1) นาดที่ า นด ป็น นาดไมต่า วา 24,000 บีทีย
2) รา าที่ า นด ป็นรา าที่รวม าติดตั้ง
3) รื่องปรับอา าศที่ ามารถใน ารทา วาม ย็น นาดไม
ิน 40,000 บีทีย ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อต า รรม และฉลา ประ ยัดไฟฟา บอร 5
4) ต้อง ป็น รื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชด ทั้ง
นวย ง วาม ย็นและ นวยระบาย วามร้อนจา โรงงาน ดียว
ัน
5) มี วาม นวง วลา ารทางาน อง อม พร ซอร
6) ารจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ นาดอื่นๆ (นอ จา ้อ 3
) นอ นือจา ารพิจารณา ด้านรา าแล้ว พื่อ ป็น ารประ ยัด
พลังงาน วรพิจารณาจัดซื้อ รื่องปรับอา าศที่มี าประ ิทธิภาพ
ลังงานตามฤด าล (SEER) ง วา
7) ารติดตั้ง รื่องปรับอา าศ
(1) แบบแย วน ประ อบด้วยอป รณดังนี้ วิตช1
ตัว ทอทองแดงไป ลับ ้มฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาวไม
ิน 15 มตร
8) าติดตั้ง รื่องปรับอา าศ ( รณีต้อง ารแ ดง าติดตั้ง
แย จา รา า รื่องปรับอา าศ)
(1) ชนิดตั้งพื้น รือชนิดแ วน
นาดไมต่า วา 13,000 บีทีย 4,000 บาท
นาดไมต่า วา 40,000 บีทีย 5,500 บาท
(2) ชนิดต้ตั้งพื้น
นาดไมต่า วา 33,000 บีทีย 5,000 บาท
นาดไมต่า วา 42,000 บีทีย 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
นาด 12,000 - 24,000 บีทีย 3,000 บาท
- ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ อง านั งบ
ประมาณ ประ าศ มื่อ ธันวา ม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 157 ลาดับที่ 90
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ต้ ล็ บาน ลื่อน

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อต้ ล็ บาน ลื่อน จานวน 2
ตัว รา าตัวละ 5,000 บาท (ตามแบบ อบต. นองบัว
า นด) นื่องจา ป็น รภัณฑที่ไมมี า นดในบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ จึง ออนมัติตั้งงบประมาณและ า นด
ณลั ษณะ ฉพาะตามที่มีในท้องตลาด รือรา าที่ ยจัด าอยาง
ประ ยัด
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ารจัดซื้อ รภัณฑและรถยนต อง อปท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 แนวทาง
ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 157 ลาดับที่ 91
โต๊ะทางาน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1
ตัว รา าตัวละ 5,000 บาท (ตามแบบ อบต. นองบัว
า นด) นื่องจา ป็น รภัณฑที่ไมมี า นดในบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ จึง ออนมัติตั้งงบประมาณและ า นด
ณลั ษณะ ฉพาะตามที่มีในท้องตลาด รือรา าที่ ยจัด าอยาง
ประ ยัด
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ารจัดซื้อ รภัณฑและรถยนต อง อปท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 แนวทาง
ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 151 ลาดับที่ 81
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รภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอร All In One า รับงาน านั งาน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ รื่อง
อมพิว ตอร All In One า รับงาน านั งาน จานวน 1
รื่อง รา า รื่องละ 17,000 บาท มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 2 แ น
ลั (2 core) โดย มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมน้อย
วา 2.2 GHz จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 3 MB
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี
นาดไมน้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วาม
จไมน้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจ
ไมน้อย วา 120 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา แบบติดตั้งภายใน (Internal)
รือภายนอ (External) จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไม
น้อย วา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพในตัว และมี นาดไมน้อย วา 21
นิ้ว วามละ อียดแบบ FHD (1920x1080)
- ามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ประ าศ ณ วัน
ที่ 15 มีนา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 155 ลาดับที่ 87
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

1,029,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

829,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

639,000 บาท

จานวน

549,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร ารปฏิบัติงานอา า มั ร ้ชีพ ้ภัย
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร ารปฏิบัติงานอา า มั ร ้ชีพ ้
ภัย
อง อบต. นองบัว
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3
/ว2826 ลงวันที่ 17 ันยายน 2553 รื่อง ารดา นินงานและ
บริ ารจัด ารระบบ ารแพทยฉ ฉิน ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารณรง ปอง ันโร ไ ้ ลือดออ
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารรณรง ปอง ันโร ไ ้ ลือด
ออ า รับ ารอบรมใ ้ วามร้ ี่ยว ับ ารปอง ันโร ไ ้ ลือด
ออ ารจัด ิจ รรมรณรง ารรณง ทา วาม ะอาดและ
จัด าร ับแ ลง พาะพันธยงลาย โดยจาย ป็น าใช้จาย ชน า
ปายโ รง าร า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง
ียน อป รณ าอา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้
จายอน ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 97 ลาดับที่ 2
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โ รง ารปอง ันและ วบ มโร พิษ นั บ้า

จานวน

20,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปอง ันและ วบ มโร พิษ
นั บ้า า รับ ารอบรมใ ้ วามร้ ี่ยว ับ ารปอง ันโร พิษ
นั บ้า โดยจาย ป็น าใช้จาย ชน าปายโ รง าร า มนา ณ
วิทยา ร าวั ด รื่อง ียน อป รณ าอา าร าอา ารวางและ
รื่องดื่ม และ าใช้จายอน ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแ ้ไ ร้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
- 2565) อบต. นองบัว น้า 9 ลาดับที่ 9
โ รง ารอบรม นวย ้ชีพ ้ภัย
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอบรม นวย ้ชีพ ้ภัย า รับ
ารอบรมใ ้ วามร้แ อา า มั ร ้ชีพ ้ภัย อง อบต. นอง
บัว ใ ้ ามารถปฏิบัติงานได้อยางถ ต้อง และ ิด วามปลอดภัย
แ ประชาชนผ้รับบริ าร โดยจาย ป็น าใช้จาย ชน าปาย
โ รง าร า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียน อป รณ า
อา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอน ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแ ้ไ รั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
- 2565) อบต. นองบัว น้า 9 ลาดับที่ 10
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ค่าวัสดุ

รวม

190,000 บาท

จานวน

170,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดวิทยาศา ตร รือ าร
แพทย
1. น้ายา มี า รับฉีดพนยงลาย ตั้งไว้ 50,000 บาท
2. ทรายอะ บท ตั้งไว้ 60,000 บาท
3. วั ซีนและ วชภัณฑใน ารปอง ันโร พิษ นั บ้า ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท
4. วชภัณฑและ มีภัณฑด้าน าร
แพทย ชน แอล อฮอล น้ายาตาง ๆ ็ม จาะ ลือด ระ ปา
ยา ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตาม น้ง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 งินอด
นนทั่วไปด้าน าธารณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
วั ด รื่องแตง าย
จานวน

20,000 บาท

วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย

พื่อจาย ป็น าวั ด รื่องแตง าย ชน ชดปฏิบัติงาน องอา า
มั ร ้ชีพ ้ภัย อง อบต. นองบัว
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ ้แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย าวั ด รื่องแตง าย อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 110 ลาดับที่ 8
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งบเงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอด นน อ ชน
โ รง ารอด นนโ รง ารด้าน าธารณ ตามพระราชดาริ ม.1
พื่อจาย ป็น งินอด นน า รับ ารดา นินงานตามแนวทาง
โ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ใ ้แ บ้าน นองผือ ม
ที่ 1
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ
.2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 100 ลาดับที่ 13
โ รง ารอด นนโ รง ารด้าน าธารณ ตามพระราชดาริ ม.10
พื่อจาย ป็น งินอด นน า รับ ารดา นินงานตามแนวทาง
โ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ใ ้แ บ้าน นองผือ ม
ที่ 10
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ
.2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 100 ลาดับที่ 14
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โ รง ารอด นนโ รง ารด้าน าธารณ ตามพระราชดาริ ม.2

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอด นน า รับ ารดา นินงานตามแนวทาง
โ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ใ ้แ บ้าน อ มที่ 2
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ
.2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 101 ลาดับที่ 15
โ รง ารอด นนโ รง ารด้าน าธารณ ตามพระราชดาริ ม.3
พื่อจาย ป็น งินอด นน า รับ ารดา นินงานตามแนวทาง
โ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ใ ้แ บ้าน ย ชือ มที่ 3
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ
.2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 101 ลาดับที่ 16
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โ รง ารอด นนโ รง ารด้าน าธารณ ตามพระราชดาริ ม.4

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอด นน า รับ ารดา นินงานตามแนวทาง
โ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ใ ้แ บ้าน ยแพง มที่ 4
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ
.2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 102 ลาดับที่ 17
โ รง ารอด นนโ รง ารด้าน าธารณ ตามพระราชดาริ ม.5
พื่อจาย ป็น งินอด นน า รับ ารดา นินงานตามแนวทาง
โ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ใ ้แ บ้านโนน มือง
น้อย มที่ 5
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ
.2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 102 ลาดับที่ 18
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โ รง ารอด นนโ รง ารด้าน าธารณ ตามพระราชดาริ ม.6

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอด นน า รับ ารดา นินงานตามแนวทาง
โ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ใ ้แ บ้านโนน ินแ ม
ที่ 6
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ
.2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 103 ลาดับที่ 19
โ รง ารอด นนโ รง ารด้าน าธารณ ตามพระราชดาริ ม.7
พื่อจาย ป็น งินอด นน า รับ ารดา นินงานตามแนวทาง
โ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ใ ้แ บ้าน นองปลา
็ง มที่ 7
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ
.2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 103 ลาดับที่ 20
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โ รง ารอด นนโ รง ารด้าน าธารณ ตามพระราชดาริ ม.8

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอด นน า รับ ารดา นินงานตามแนวทาง
โ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ใ ้แ บ้าน นองปลา
็ง มที่ 8
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ
.2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 104 ลาดับที่ 21
โ รง ารอด นนโ รง ารด้าน าธารณ ตามพระราชดาริ ม.9
พื่อจาย ป็น งินอด นน า รับ ารดา นินงานตามแนวทาง
โ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ใ ้แ บ้าน ย ชือ มที่ 9
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ
.2562 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 104 ลาดับที่ 22
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

733,660 บาท

รวม

561,960 บาท

รวม

561,960 บาท

จานวน

317,640 บาท

จานวน

244,320 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล พร้อมทั้ง งินปรับ
ปรง งิน ดือนประจาปพนั งาน วนตาบลที่ได้ ลื่อน ั้น งิน
ดือน และ งินปรับตามประ าศ ณะ รรม ารอง ารบริ าร
วนตาบลจัง วัดม า าร าม จานวนอัตราตามแผนอัตรา
าลัง และ ารปรับปรงแผนอัตรา าลัง ององ ารบริ าร วน
ตาบล นองบัว ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. อง วั ดิ าร ัง ม ตั้งไว้ 317,640 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารอง ารบริ าร วน
ตาบลจัง วัดม า าร าม รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

าตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้าง และ งินปรับปรง าตอบ
แทนพนั งานจ้าง อง อบต. นองบัว จานวนอัตราตามแผน
อัตรา าลัง และ ารปรับปรงแผนอัตรา าลัง ององ ารบริ าร
วนตาบล นองบัว ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. อง วั ดิ าร ัง ม ตั้งไว้ 244,320 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งานอง าร
บริ าร วนตาบลจัง วัดม า าร าม รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 3)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

รวม

160,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ า รับ
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา และพนั งานจ้างที่มี ารดา นิน
งานบรรลตาม ณฑตัวชี้วัดประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล าร
ปฏิบัติราช ารประจาป และมี ณ มบัติตาม ลั ณฑที่ า นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร
า นด งินประโยชนตอบแทนอื่น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างที่ได้รับ า ั่งใ ้ปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารป ติ และวัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งิน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
า ชาบ้าน
พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน า รับพนั งาน วนตาบล ผ้มี ิทธิ บิ า
ชาบ้านได้ตามระ บียบฯ ได้แ า ชาบ้าน า ชาซื้อบ้าน รือ า
ผอนชาระ งิน ้
1. อง วั ดิ าร ัง ม ตั้งไว้ 60,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชา
บ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย

รวม

55,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าลง
ทะ บียน าธรรม นียมตาง ๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช าร รือไปอบรม ัมมนาที่ได้รับอนญาต องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ าร มาชิ ภาอบต. นองบัว รือผ้
ชวยปฏิบัติราช าร อง อบต. นองบัว โดยได้รับอนญาต รือมี า
ั่งแตงตั้ง ป็นลายลั ษณอั ษร รือบ ลที่ได้รับ า ั่งแตงตั้งใ ้
ดินทางไปราช าร รือ าร ดินทางไปราช ารตามนโยบาย อง
อา ภอ จัง วัด และรัฐบาลใน ิจ รรมอื่น ทั้งนี้ ป็นไปตาม ิทธิ
รือ ฎ มาย า นดใ ้ปฏิบัติ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
โ รง ารจัด ็บ ้อมลพื้นฐานตาบล นองบัว
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารจัด ็บ ้อมลพื้นฐานตาบล
นองบัว ชน า ารวจและบันทึ ้อมล จปฐ. ฯลฯ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 117 ลาดับที่ 5
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าบารงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็น าใช้บารงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ แย ป็น
1. าซอมแซมและบารงรั ษา รภัณฑ ตาง ๆ
ชน รภัณฑ อมพิว ตอร รื่องถาย อ าร รถยนต รื่องปรับ
อา าศ ป็นต้น
2. าซอมแซมและบารงรั ษาทรัพย ิน
อื่น ชน อา าร โรง รือน วั ดอป รณตางๆ พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.22/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง
ารปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งานตาง ๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน
านั งาน ชน ระดาษ แฟม ปา า ดิน อ รื่อง ย็บ
ระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จานวน

15,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

15,000 บาท
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วั ด อมพิว ตอร

จานวน

15,000 บาท

รวม

11,700 บาท

รวม

11,700 บาท

จานวน

11,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชดไม ิน 20,000 บาท รือ าจัดซื้อวั ดที่ใช้ในงาน
อมพิว ตอร ชน ตลับ มึ แผนดิ ท ฯลฯ ที่ ี่ยว ้อง ับ
อมพิว ตอรและ รื่องพิมพ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่
ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
ต้ ล็ แบบ 2 บาน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อต้ ล็ แบบ 2 บาน จานวน 2
ลัง รา า ลังละ 5,500 บาท
ณลั ษณะ ฉพาะ ัง ป
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ
3) ณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ .)
- ป็นตามไปบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ อง านั งบ
ประมาณ ประ าศ มื่อ ธันวา ม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 129 ลาดับที่ 22
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รภัณฑ อมพิว ตอร
อป รณอานบัตรแบบอ น ประ ง (Smart Card Reader)
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้ออป รณอานบัตรแบบ
อ น ประ ง (Smart Card Reader) จานวน 1 รื่อง รา า
รื่องละ 700 บาท
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ามารถอานและ ียน ้อมลในบัตรแบบ
อ น ประ ง (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ไรด้
- มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมน้อย วา 4.8 MHz
- ามารถใช้งานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB
ได้
- ามารถใช้ ับบัตรแบบอ น ประ ง (Smart Card) ที่
ใช้แรงดันไฟฟา นาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้ ป็น
อยางน้อย
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ประ าศ ณ วัน
ที่ 15 มีนา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 157 ลาดับที่ 94

จานวน

700 บาท
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

55,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

35,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

35,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารพัฒนา ณภาพชีวิต นพิ ารและผ้ดแล นพิ าร
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารพัฒนา ณภาพชีวิต นพิ าร
และผ้ดแล นพิ าร ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียน
และอป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จาย
อื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 114 ลาดับที่ 2
โ รง าร ง ริมและพัฒนาผ้ งอาย
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ง ริมและพัฒนาผ้ ง
อาย ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและ
อป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 114 ลาดับที่ 1
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,505,380 บาท

รวม

1,224,480 บาท

รวม

1,224,480 บาท

จานวน

735,960 บาท

าบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
โ รง ารปรับปรงทางลาดและที่จอดรถ า รับ นพิ าร
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปรับปรงทางลาดและที่จอดรถ
า รับ นพิ าร นาด ว้าง 7 มตร ยาว 7 มตร พร้อมปายที่
จอดรถ า รับผ้พิ าร จานวน 2 ปาย ตามแบบอง ารบริ าร
วนตาบล นองบัว า นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 114 ลาดับที่ 3
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล พร้อมทั้ง งินปรับ
ปรง งิน ดือนประจาปพนั งาน วนตาบลที่ได้ ลื่อน ั้น งิน
ดือน และ งินปรับตามประ าศ ณะ รรม ารอง ารบริ าร
วนตาบลจัง วัดม า าร าม จานวนอัตราตามแผนอัตรา
าลัง และ ารปรับปรงแผนอัตรา าลัง ององ ารบริ าร วน
ตาบล นองบัว ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. องชาง ตั้งไว้ บาท 735,960 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารอง ารบริ าร วน
ตาบลจัง วัดม า าร าม รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

410,520 บาท

จานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้แ พนั งาน วนตาบลผ้มี ิทธิ
ได้รับ งินประจาตาแ นง ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. ผอ. องชาง ระดับต้น อัตรา ดือนละ 3,500 บาท
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งิน
ป บา น็จ บานาญและ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
- ป็นไปตามประ าศ .อบต.จัง วัดม า าร าม รื่อง
ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ย ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน
ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
าตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้าง และ งินปรับปรง าตอบ
แทนพนั งานจ้าง อง อบต. นองบัว จานวนอัตราตามแผน
อัตรา าลัง และ ารปรับปรงแผนอัตรา าลัง ององ ารบริ าร
วนตาบล นองบัว ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. องชาง ตั้งไว้ 410,520 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งานอง าร
บริ าร วนตาบลจัง วัดม า าร าม รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 3)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. องชาง ตั้งไว้ 36,000 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล
จัง วัดม า าร าม รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วน
ตาบล ล จ้างและพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ
งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7
ิง า ม 2558
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย
งิน พิ่ม าร รองชั่ว ราว อง ้าราช ารและล จ้างประจา อง
วนราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ้อ 3 ( ้อ 6/2) ลงวันที่ 17
มภาพันธ 2558
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งบดาเนินงาน

รวม

211,000 บาท

รวม

126,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ า รับ
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา และพนั งานจ้างที่มี ารดา นิน
งานบรรลตาม ณฑตัวชี้วัดประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล าร
ปฏิบัติราช ารประจาป และมี ณ มบัติตาม ลั ณฑที่ า นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร
า นด งินประโยชนตอบแทนอื่น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
า ชาบ้าน
จานวน

96,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน า รับพนั งาน วนตาบล ผ้มี ิทธิ บิ า
ชาบ้านได้ตามระ บียบฯ ได้แ า ชาบ้าน า ชาซื้อบ้าน รือ า
ผอนชาระ งิน ้
1. องชาง ตั้งไว้ 96,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชา
บ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร า รับผ้บริ าร และ
พนั งาน วนตาบลผ้มี ิทธิตามระ บียบฯ
1. องชาง ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 ประ ภทและอัตรา งิน
บารง ารศึ ษาและ า ลา รียน

จานวน

10,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าลง
ทะ บียน าธรรม นียมตาง ๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช าร รือไปอบรม ัมมนาที่ได้รับอนญาต องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ าร มาชิ ภาอบต. นองบัว รือผ้
ชวยปฏิบัติราช าร อง อบต. นองบัว โดยได้รับอนญาต รือมี า
ั่งแตงตั้ง ป็นลายลั ษณอั ษร รือบ ลที่ได้รับ า ั่งแตงตั้งใ ้
ดินทางไปราช าร รือ าร ดินทางไปราช ารตามนโยบาย อง
อา ภอ จัง วัด และรัฐบาลใน ิจ รรมอื่น ทั้งนี้ ป็นไปตาม ิทธิ
รือ ฎ มาย า นดใ ้ปฏิบัติ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
าบารงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็น าใช้บารงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ แย ป็น
1. าซอมแซมและบารงรั ษา รภัณฑ ตาง ๆ
ชน รภัณฑ อมพิว ตอร รื่องถาย อ าร รถยนต รื่องปรับ
อา าศ ป็นต้
2. าซอมแซมและบารงรั ษาทรัพย ิน
อื่น ชน อา าร โรง รือน วั ดอป รณตางๆ พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.22/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง
ารปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ

รวม

35,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อ ร้าง พื่อใช้ ี่ยว ับงาน
ชาง ชน ลื่อยลันตา ้อน วอร นีย ลื่อยตัด ล็ ตลับ
มตร รรไ รตัด ล็ ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่
ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด อมพิว ตอร
จานวน

15,000 บาท

วั ด านั งาน
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งานตาง ๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน
านั งาน ชน ระดาษ แฟม ปา า ดิน อ รื่อง ย็บ
ระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด อ ร้าง

พื่อจาย ป็น าจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชดไม ิน 20,000 บาท รือ าจัดซื้อวั ดที่ใช้ในงาน
อมพิว ตอร ชน ตลับ มึ แผนดิ ท ฯลฯ ที่ ี่ยว ้อง ับ
อมพิว ตอรและ รื่องพิมพ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่
ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

69,900 บาท

รวม

44,900 บาท

จานวน

4,000 บาท

รภัณฑ านั งาน
้าอี้ทางาน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ ้าอี้ทางาน จานวน 2
ตัว รา าตัวละ 2,000 บาท (ตามแบบ อบต. นองบัว
า นด) นื่องจา ป็น รภัณฑที่ไมมี า นดในบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ จึง ออนมัติตั้งงบประมาณและ า นด
ณลั ษณะ ฉพาะตามที่มีในท้องตลาด รือรา าที่ ยจัด าอยาง
ประ ยัด
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ารจัดซื้อ รภัณฑและรถยนต อง อปท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 แนวทาง
ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 149 ลาดับที่ 72
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โต๊ะทางาน

จานวน

10,000 บาท

รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแ ดงภาพ จานวน
นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว)

22,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 2
ตัว รา าตัวละ 5,000 บาท (ตามแบบ อบต. นองบัว
า นด) นื่องจา ป็น รภัณฑที่ไมมี า นดในบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ จึง ออนมัติตั้งงบประมาณและ า นด
ณลั ษณะ ฉพาะตามที่มีในท้องตลาด รือรา าที่ ยจัด าอยาง
ประ ยัด
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ารจัดซื้อ รภัณฑและรถยนต อง อปท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 แนวทาง
ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 149 ลาดับที่ 69
รภัณฑ อมพิว ตอร

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19
นิ้ว) รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน*(จอภาพ นาดไม
น้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1 รื่อง ๆ ละ 22,000 บาทตาม
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมน้อย
วา 2.8 GHz และมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
ต้องใช้ วาม ามารถใน ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 8 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมี ณลั ษณะ
อยางใดอยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี

น้า : 107/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:43

นวย วามจา นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวย วามจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน
ารใช้ นวย วามจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมน้อย
วา 2 GB
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี
นาดไมน้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วาม
จไมน้อย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วามจไม
น้อย วา 120 GB จานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน ไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไม
น้อย วา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ประ าศ ณ วัน
ที่ 15 มีนา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 148 ลาดับที่ 68

รื่องพิมพ ล ซอร รือLED าวดาชนิด Network แบบที่1 (28
น้า/นาที)

จานวน

8,900 บาท
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พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือLED
าวดาชนิด Network แบบที่1 (28 น้า/นาที) จานวน 1
รื่อง รา า รื่องละ 8,900 บาท
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย
วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 28 น้าตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติได้
- มี นวย วามจา (Memory) นาดไมน้อย วา 128 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง รือ ามารถใช้งานผาน รือ ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้อย วา 250 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ประ าศ ณ วัน
ที่ 15 มีนา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 149 ลาดับที่ 71
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

าออ แบบ า วบ มงานที่จายใ ้แ อ ชน นิติบ ล รือบ ลภาย
นอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง
รายจาย าออ แบบ า วบ มงาน
พื่อจาย ป็น าออ แบบ า วบ มงาน ที่จายใ ้
อ ชน นิติบ ล รือบ ลภายนอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้างและ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2561
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

55,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

55,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

320,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

320,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

310,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ ารปั าพาด ายไฟฟา
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารปั าพาด าย
ไฟฟา ใน ารซอมแซมไฟฟา อง วางภายใน มบ้าน
ค่าวัสดุ
วั ดไฟฟาและวิทย
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดไฟฟาและวิทย ชน ฟว วิทซ
ไฟฟา ายไฟ ลอดไฟ ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่
ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าใช้บริ าร ถานที่ใน าร าจัด ยะมลฝอย
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารใช้บริ าร ารนา ยะไป าจัดที่บอ
าจัด ยะมลฝอย นื่องจา อบต. นองบัวไมมี ถานที่ใน าร
าจัด ยะมลฝอย ( นวยงานผ้รับผิดชอบ อง าธารณ และ ิ่ง
แวดล้อม)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาดและ วาม
ป็นระ บียบ รียบร้อย องบ้าน มือง
- ป็นไปตามประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด าร
มลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตลา ม 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 106 ลาดับที่ 1
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารรณรง าร ัดแย ยะ อนทิ้ง
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารรณรง าร ัดแย ยะ อน
ทิ้ง ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและอป รณ า
อา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา
ป็น ( นวยงานผ้รับผิดชอบ อง าธารณ และ ิ่งแวดล้อม)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 106 ลาดับที่ 2
ค่าวัสดุ
วั ดอื่น
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ภาชนะรองรับ ยะ และถัง ยะแย ประ ภท
ตาง ๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จานวน

60,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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งานบาบัดน้าเสีย

รวม

345,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

325,000 บาท

รวม

325,000 บาท

จานวน

236,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารจัด ารน้าทิ้งน้า ียใน รัว รือน
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอบรม ณธรรมและจริยธรรม
ใ ้ ับพนั งาน พนั งานจาง และ มาชิ ภา อบต. นอง
บัว ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและอป รณ า
อา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 106 ลาดับที่ 5
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภ
โ รง าร อ ร้าง ยายผิวถนน ล. พร้อม อ ร้างรางระบายน้า
และวางทอระบายน้าพร้อมบอพั ล.
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร อ ร้าง ยายผิวถนน ล
. พร้อม อ ร้างรางระบายน้า และวางทอระบายน้าพร้อมบอ
พั ล.
- อ ร้างถนน ล. ว้าง 3 มตร ยาว 39.50
มตร นา 0.15 มตร พื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 118.50 ตาราง
มตร
- อ ร้างรางระบายน้า (ชนิดรางตื้น) ว้าง 0.75
มตร ยาว 39.5 มตร และบอพั ล. จานวน 7 บอ พร้อมปาย
โ รง าร (ตามแบบ อบต. นองบัว)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 49 ลาดับที่ 1
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โ รง ารวางทอระบายน้า ล. มที่ 2

จานวน

89,000 บาท

รวม

300,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

280,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

280,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารวางทอระบายน้า ล. มที่ 2
จา น้าวัดจันทราราม ถึง นอง ี ียด
- วางทอระบายน้า ล. ชั้น 3 นาด 0.40
มตร จานวน 53 ทอน และบอพั ล. จานวน 5 บอ วามยาว
รวมไมน้อย วา 56 มตร พร้อม าแพงปา ทอ 1 จด (ตาม
แบบ อบต. นองบัว)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแ ้ไ รั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
- 2565) อบต. นองบัว น้า 8 ลาดับที่ 17
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารป ปอง ถาบัน า ัญ องชาติ
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารป ปอง ถาบัน า ัญ อง
ชาติ ชน าปายไวนิล าวั ดอป รณ าอา าร อา ารวางและ
รื่องดื่ม าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
และ ี่ยว ้อง ( นวยงานผ้รับผิดชอบ านั ปลัด)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 113 ลาดับที่ 4
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โ รง ารปั่นจั รยาน ฉลิมพระ ียรติพระบาท ม ด็จพระ จ้าอย ัว

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปั่นจั รยาน ฉลิมพระ ียรติ
พระบาท ม ด็จพระ จ้าอย ัว โดยจาย ป็น าปายไวนิล าวั ด
อป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม าใช้จาย ี่ยว ับ
ถานที่และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว ้อง ( นวยงานผ้รับ
ผิดชอบ อง าธารณ และ ิ่งแวดล้อม)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 98 ลาดับที่ 5
โ รง ารฝึ อบรมทบทวนล ือชาวบ้าน
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารฝึ อบรมทบทวนล ือชาว
บ้าน ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและ
อป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ป็น ( นวยงานผ้รับผิดชอบ านั ปลัด)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 113 ลาดับที่ 3
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โ รง ารรณรง ปอง ันโร อด

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารรณรง ปอง ันโร อด าร
จัด ิจ รรมรณรง ใ ้ วามร้ ารจัดอบรมใ ้ วามร้ ี่ยว ับโร
อด า รับ ด็ และ ยาวชน โดยจาย ป็น าใช้จาย ชน า
มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและอป รณ า
อา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา
ป็น ( นวยงานผ้รับผิดชอบ อง าธารณ และ ิ่งแวดล้อม)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 97 ลาดับที่ 3
โ รง ารรณรง และปอง ัน ารระบาด องยา พติด
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารรณรง และปอง ัน ารระบาด
องยา พติด ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและ
อป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ป็น ( นวยงานผ้รับผิดชอบ านั ปลัด)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 113 ลาดับที่ 1

น้า : 115/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:44

โ รง าร ง ริม าร ับ ี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ง ริม าร ับ ี่ปลอดภัยด้วย
วินัยจราจร ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและ
อป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ป็น ( นวยงานผ้รับผิดชอบ อง าธารณ และ ิ่งแวด
ล้อม)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแ ้ไ รั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
- 2565) อบต. นองบัว น้า 9 ลาดับที่ 11
โ รง าร ง ริม ถาบัน รอบ รัว
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ง ริม ถาบัน รอบ
รัว ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและอป รณ า
อา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา
ป็น ( นวยงานผ้รับผิดชอบ อง วั ดิ าร ัง ม)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 116 ลาดับที่ 1
โ รง าร ง ริม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ง ริม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจ
พอ พียง ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและ
อป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ป็น ( นวยงานผ้รับผิดชอบ อง ง ริม าร ษตร)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 84 ลาดับที่ 4
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โ รง าร นับ นนและ ง ริม พื่อพัฒนา ตรี

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร นับ นนและ ง ริม พื่อ
พัฒนา ตรี ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและ
อป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ป็น ( นวยงานผ้รับผิดชอบ อง วั ดิ าร ัง ม)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 116 ลาดับที่ 2
โ รง าร ร้าง ด็ ร้างอาชีพ
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ร้าง ด็ ร้างอาชีพ ชน า
มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและอป รณ า
อา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา
ป็น ( นวยงานที่รับผิดชอบ อง วั ดิ าร ัง ม)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 116 ลาดับที่ 4
โ รง าร ร้าง ริม ภาพชมชน
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ร้าง ริม ภาพ
ชมชน ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและ
อป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ป็น ( นวยงานที่รับผิดชอบ อง าธารณ และ ิ่งแวด
ล้อม)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 97 ลาดับที่ 4
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โ รง าร น้าบ้านนามอง

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารนาบ้านนามอง ชน าปายไว
นิล าวั ดอป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม าใช้จาย
ี่ยว ับ ถานที่และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว ้อง ( นวย
งานผ้รับผิดชอบ อง าธารณ และ ิ่งแวดล้อม)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
อบต. นองบัว น้า 97 ลาดับที่ 1
โ รง ารอนรั ษทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอนรั ษทรัพยา รธรรมชาติ
และ ิ่งแวดล้อม ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและ
อป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ป็น ( นวยงานผ้รับผิดชอบ อง าธารณ และ ิ่งแวด
ล้อม)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแ ้ไ รั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
- 2565) อบต. นองบัว น้า 9 ลาดับที่ 12
โ รง ารอบรมอาชีพใ ้แ ราษฎรตาบล นองบัว
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอบรมอาชีพใ ้แ ราษฎรตาบล
นองบัว ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและ
อป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ป็น ( นวยงานผ้รับผิดชอบ อง วั ดิ าร ัง ม)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 82 ลาดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
โ รง ารฝึ อบรมล ือชาวบ้าน (อา ภอโ มพิ ้ย)
พื่อจาย ป็น งินอด นน วนราช ารตามโ รง ารฝึ อบรมล ือ
ชาวบ้าน (อา ภอโ มพิ ัย)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแ ้ไ รั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
- 2565)
อบต. นองบัว น้า 3 ลาดับที่ 11
งินอด นน อ ชน
โ รง ารอด นน ลมอาชีพ ( ลมโรง ีชมชน) บ้าน นองผือ
พื่อจาย ป็น งินอด นน า รับ าร นับ นน ลมอาชีพ ใ ้
แ ลมโรง ีชมชน บ้าน นองผือ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 82 ลาดับที่ 3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

155,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

145,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

145,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารแ ง ัน ีฬาตาบล นองบัว
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารแ ง ัน ีฬาตาบล นอง
บัว ชน าปายโ รง าร าตอบแทน จ้า น้าที่ประจา นาม า
ตรียม นาม ารแ ง ัน าตอบแทน รรม ารตัด ิน าอป รณ
ีฬา าโล รือถ้วยรางวัล งินรางวัล าอา าร าอา ารวาง
และ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 94 ลาดับที่ 1
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารประ พณีท้องถิ่นบญ ณลาน
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารประ พณีท้องถิ่นบญ ณ
ลาน ชน าปายโ รง าร าวั ดอป รณ าอา าร าอา าร
วางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 92 ลาดับที่ 3
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โ รง ารประ พณีทอด ทียน ้าพรรษา

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารประ พณีทอด ทียน ้า
พรรษา ชน าปายโ รง าร าวั ดอป รณ าอา าร าอา าร
วางและ รื่องดื่ม าใช้จายทางศา นา และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา
ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 92 ลาดับที่ 2
โ รง ารประ พณีวัน ง รานตและวันผ้ งอายตาบล นองบัว
จานวน

85,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารประ พณีวัน ง รานตและวันผ้
งอายตาบล นองบัว ชน าปายโ รง าร าวั ดอป รณ า
อา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม าใช้จายทางศา นา และ า
ใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 92 ลาดับที่ 1
งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

โ รง าร ม รรม ้าว ณลาน แ ง ัน นฟางลิง องอา ภอโ ม จานวน
พิ ัย

10,000 บาท

เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราช าร

พื่อจาย ป็น งินอด นนโ รง าร ม รรม ้าว ณลาน แ ง ัน
นฟางลิง องอา ภอโ มพิ ัย ใ ้แ อา ภอโ มพิ ัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบ
ต. นองบัว น้า 92 ลาดับที่ 4
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

2,843,000 บาท

รวม

2,843,000 บาท

รวม

2,843,000 บาท

จานวน

191,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร อ ร้างถนน ล. จา บ้าน
นายนิพนธ บญแย้ม ถึงบ้านนาย ายัญ ทาพา ม.8
- อ ร้างถนน ล. นาดผิวจราจร ว้าง 4.00
มตร ยาว 76 มตร นา 0.15 มตร รือปริมาณ อน รีตไม
น้อย วา 304.00 ตาราง มตร พร้อมปายโ รง าร (ตามแบบ อบ
ต. นองบัว)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 64 ลาดับที่ 62
โ รง าร อ ร้างถนน ล. มที่ 1
จานวน

150,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภ
โ รง าร อ ร้างถนน ล. จา บ้านนายนิพนธ บญแย้ม ถึงบ้าน
นาย ายัญ ทาพา ม.8

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร อ ร้างถนน ล. มที่ 1
จา บ้านนาง าป่น ถึง ลอง งน้าชลประทาน
- อ ร้างถนน ล. นาดผิวจราจร ว้าง 3.00
มตร ยาว 85.00 มตร นา 0.15 มตร รือปริมาณ อน รีตไม
น้อย วา 255.00 ตาราง มตร พร้อมปายโ รง าร (ตามแบบ อบ
ต. นองบัว)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 52 ลาดับที่ 17
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โ รง าร อ ร้างย ระดับถนน ล. จา บ้านนายบญทัน ดวงปา
โ ตร ถึง น้าวัด วรรณาราม ม.10

จานวน

176,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร อ ร้างย ระดับถนน ล
. จา บ้านนายบญทัน ดวงปาโ ตร ถึง น้าวัด วรรณาราม ม
.10
- อ ร้างถนน ล. นาดผิวจราจร ว้าง 5.00
มตร ยาว 59.00 มตร นา 0.15 มตร รือปริมาณ อน รีตไม
น้อย วา 295.00 ตาราง มตร พร้อมปายโ รง าร (ตามแบบ อบ
ต. นองบัว)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 60 ลาดับที่ 45
โ รง าร อ ร้างรั้วศนยพัฒนา ด็ อบต. นองบัว
จานวน

289,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร อ ร้างรั้วศนยพัฒนา ด็
ล็ อบต. นองบัว
- อ ร้างรั้ว วามยาว 96.60 มตร พร้อมประตรั้ว นาด
ว้าง 5.00 มตร จานวน 2 บาน (ตามแบบ อบต. นองบัว)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 65 ลาดับที่ 66 และ 67
โ รง าร อ ร้างอา าร อน ประ ง
จานวน

600,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร อ ร้างอา ารอ น ประ ง
- นาด วาม ว้าง 8.00 มตร ยาว 20.00 มตร ง 4.00
มตร (ตามแบบ อบต. นองบัว)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 45 ลาดับที่ 2
งินชด ชย างาน อ ร้างตาม ัญญาแบบปรับรา าได้ ( า K)
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชด ชย างาน อ ร้างตาม ัญญาแบบปรับรา า
ได้ ( า K)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้างและ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ.2560

น้า : 123/144

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:44

าบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
โ รง ารปรับปรงซอมแซมถนนลา ลียงผลผลิตทาง าร ษตร ม. 6 จานวน

21,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปรับปรงซอมแซมถนนลา ลียง
พืชผลทาง าร ษตร ม. 6 จา จด ดิม บ้านนายจีระพันธ
วอ ถึง ะพาน าว 9R โดยลง ิน ล พร้อมปรับ ลี่ย
รียบ นาด ว้าง 3 มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร วามยาวรวม 95
มตร รือพื้นที่ดา นิน ารไมน้อย วา 285 ตาราง มตร ปริมาณ
ิน ล ไมน้อย วา 28.50 ล บาศ มตร
โ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง าร ษตร ม.1
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง
าร ษตร ม.1 โดยลง ิน ล พร้อมปรับ ลี่ย รียบ นาด ว้าง 3
มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร วามยาวรวม 450 มตร รือพื้นที่
ดา นิน ารไมน้อย วา 1,350.00 ตาราง มตร ปริมาณ ิน ล ไม
น้อย วา 135.00 ล บาศ มตร
จดที่ 1 ริ่มจา บ้านนางลายวน รพิพรม ถึงที่นางละม
ล ีดวงมาลัย นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 110 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร
จดที่ 2 ริ่มจา บ้านนาง ถียน โ ดาล้วน ถึง บ้านนาง
ทองแดง ดวง ีทา นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 175 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร
จดที่ 3 ริ่มจา นานายทรง ดช โ ธร ถึง นานางทอง ร
นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 165 มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 51 ลาดับที่ 10

จานวน

100,000 บาท
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โ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง าร ษตร ม.10

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง
าร ษตร ม.10 โดยลง ิน ล พร้อมปรับ ลี่ย รียบ นาด
ว้าง 3 มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร วามยาวรวม 450
มตร รือพื้นที่ดา นิน ารไมน้อย วา 1,350.00 ตาราง
มตร ปริมาณ ิน ล ไมน้อย วา 135.00 ล บาศ มตร
จดที่ 1 ริ่มจา บ้านนายนิ ม ศิรินามมนตรี ถึง บ้าน
นางอบล มีพานทอง นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 130 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร
จดที่ 2 ริ่มจา นานายบญมา ถึง นานายทา พาบจันทร
ดา นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 245 มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร
จดที่ 3 ริ่มจา นานายไ ว ลาดี ถึง นานาย
วิชัย น้อยผาง นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 75 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 60 ลาดับที่ 47
โ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง าร ษตร ม.2
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง
าร ษตร ม.2 โดยลง ิน ล พร้อมปรับ ลี่ย รียบ นาด ว้าง 3
มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร วามยาวรวม 450 มตร รือพื้นที่
ดา นิน ารไมน้อย วา 1,350.00 ตาราง มตร ปริมาณ ิน ล ไม
น้อย วา 135.00 ล บาศ มตร
จดที่ 1 ริ่มจา ประตระบายน้า ถึง นานางแ ้วบอ ศรี
พล งิน นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 90 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร
จดที่ 2 ริ่มจา นานาย นอง วางศรี ถึง นานาง
าลี แบนอภัย นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 200 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร
จดที่ 3 ริ่มจา นานายอาวฒิ ประ พมง ล ถึง ะพาน
ไม้ นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 60 มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร
จดที่ 4 ริ่มจา นานาย น ลวย ถึง นานางอภัย ทอง
มา นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 100 มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 52 ลาดับที่ 15
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โ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง าร ษตร ม.3

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง
าร ษตร ม.3 โดยลง ิน ล พร้อมปรับ ลี่ย รียบ นาด ว้าง 3
มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร วามยาวรวม 450 มตร รือพื้นที่
ดา นิน ารไมน้อย วา 1,350.00 ตาราง มตร ปริมาณ ิน ล ไม
น้อย วา 135.00 ล บาศ มตร
จดที่ 1 ริ่มจา ถนน ายบ้าน ทอง - ื่อน ถึง วัดบ้าน
ย ชือ นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 450 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 53 ลาดับที่ 20
โ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง าร ษตร ม.4
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง
าร ษตร ม.4 โดยลง ิน ล พร้อมปรับ ลี่ย รียบ นาด ว้าง 3
มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร วามยาวรวม 450 มตร รือพื้นที่
ดา นิน ารไมน้อย วา 1,350.00 ตาราง มตร ปริมาณ ิน ล ไม
น้อย วา 135.00 ล บาศ มตร
จดที่ 1 ริ่มจา ามแย ลงบึง ลาง ถึง นานาย
ณรง โพธิ์ร นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 200 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร
จดที่ 2 ริ่มจา นานายบัวพัน อด า ถึง นานาย
ประวัติ านิ ทศ นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 125 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร
จดที่ 3 ริ่มจา นานาย าตัน อัตรัง ถึง นานายวินัย ิ
มออน นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 125 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 53 ลาดับที่ 21
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โ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง าร ษตร ม.5

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง
าร ษตร ม.5 โดยลง ิน ล พร้อมปรับ ลี่ย รียบ นาด ว้าง 3
มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร วามยาวรวม 450 มตร รือพื้นที่
ดา นิน ารไมน้อย วา 1,350.00 ตาราง มตร ปริมาณ ิน ล ไม
น้อย วา 135.00 ล บาศ มตร
จดที่ 1 ริ่มจา ที่นาง ถิต แบง ัน ที้ยะ ถึง ที่นาง าย
ยนต ชนะบญ นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 150 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร
จดที่ 2 ริ่มจา นานายปรีชา โ ตรภธร ถึง นานาย
ชาย ีดา ี้ยม นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 300 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 56 ลาดับที่ 30
โ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง าร ษตร ม.6
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง
าร ษตร ม.6 โดยลง ิน ล พร้อมปรับ ลี่ย รียบ นาด ว้าง 3
มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร วามยาวรวม 450 มตร รือพื้นที่
ดา นิน ารไมน้อย วา 1,350.00 ตาราง มตร ปริมาณ ิน ล ไม
น้อย วา 135.00 ล บาศ มตร
จดที่ 1 ริ่มจา บ้านนางบญโฮม รัตนแ ง ถึง นานาง
มบัติ นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 350 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร
จดที่ 2 ริ่มจา ถนน อน รีต ริม ล็ ถึง ะพาน ้าม
ลอง 9R นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 100 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 58 ลาดับที่ 39
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โ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง าร ษตร ม.7

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง
าร ษตร ม.7 โดยลง ิน ล พร้อมปรับ ลี่ย รียบ นาด ว้าง 3
มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร วามยาวรวม 450 มตร รือพื้นที่
ดา นิน ารไมน้อย วา 1,350.00 ตาราง มตร ปริมาณ ิน ล ไม
น้อย วา 135.00 ล บาศ มตร
จดที่ 1 ริ่มจา นานายทองพล พันธะชม ถึง นาพอ
ทอง ี ญจร นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 225 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร
จดที่ 2 ริ่มจา นานายประ ริฐ จันทะนนท ถึง นานาย
วีระยทธ มลพิลึ นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 225 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 59 ลาดับที่ 42
โ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง าร ษตร ม.8
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง
าร ษตร ม.8 โดยลง ิน ล พร้อมปรับ ลี่ย รียบ นาด ว้าง 3
มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร วามยาวรวม 450 มตร รือพื้นที่
ดา นิน ารไมน้อย วา 1,350.00 ตาราง มตร ปริมาณ ิน ล ไม
น้อย วา 135.00 ล บาศ มตร
จดที่ 1 ริ่มจา นานาย าม จาปาบรี ถึง นานางพิ
ลาบ ประพันธ นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 225 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร
จดที่ 2 ริ่มจา นานายประ ิทธิ์ ราช จริญ ถึง นานายอา
พร ลาภั ดี นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 225 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 59 ลาดับที่ 44
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โ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง าร ษตร ม.9

จานวน

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปรับปรงทางลา ลียงพืชผลทาง
าร ษตร ม.9 โดยลง ิน ล พร้อมปรับ ลี่ย รียบ นาด ว้าง 3
มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร วามยาวรวม 450 มตร รือพื้นที่
ดา นิน ารไมน้อย วา 1,350.00 ตาราง มตร ปริมาณ ิน ล ไม
น้อย วา 135.00 ล บาศ มตร
จดที่ 1 ริ่มจา นาพอ พลา พาโนมัย ถึง นานาย
นั่น ั วิระ นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 225 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร
จดที่ 2 ริ่มจา camp ชลประทาน ถึง นาพอ ียว พา
โนมัย นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 225 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 59 ลาดับที่ 43
โ รง ารปรับปรงอา ารศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วน
จานวน
ตาบล นองบัว
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปรับปรงอา ารศนยพัฒนา ด็
ล็ อง ารบริ าร วนตาบล นองบัว
ั้น ้อง รียนผนังอลมิ นียมติด ระจ ใ และผนัง
ยิปซัมบอรด นาด วาม งถึงฝา พดาน ยาว 25.50 มตร ปริมา
ณพื้นที่ไมน้อย วา 76.50 ตาราง มตร พร้อมประตบาน ลื่อน
จานวน 3 ชด และม้งลวด- ล็ ดัด (ตามแบบ อบต. นองบัว)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 68 ลาดับที่ 79
โ รง ารปรับปรงอา าร านั งาน
จานวน
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปรับปรงอา าร านั งาน
- ั้น ้องผนังอลมิ นียมติด ระจ ภายใน และผนัง
ยิปซั่มบอรด นาด วาม งถึงฝา พดาน ยาว 32.00
มตร ปริมาณพื้นที่ไมน้อย วา 88 ตาราง มตร พร้อมประต น้า
ตางอลมิ นียม จานวน 6 ชด (ตามแบบ อบต. นองบัว)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 50 ลาดับที่ 4

100,000 บาท

200,000 บาท

130,000 บาท
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โ รง ารป ระ บื้องพื้นอา ารศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ย ชือ

จานวน

66,000 บาท

รวม

568,720 บาท

รวม

367,920 บาท

รวม

367,920 บาท

จานวน

180,720 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารป ระ บื้องพื้นอา ารศนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้าน ย ชือ
- งานป ระ บื้องพื้นอา าร นาดพื้นที่ไมน้อย วา 86.25
ตาราง มตร
- งาน ทพื้น อน รีต นาดพื้นที่ อน รีตไมน้อย
วา 86.25 ตาราง มตร นา 0.05 มตร (ตามแบบ อบต. นอง
บัว)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแ ้ไ รั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
- 2565)
อบต. นองบัว น้า 6 ลาดับที่ 70
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล พร้อมทั้ง งินปรับ
ปรง งิน ดือนประจาปพนั งาน วนตาบลที่ได้ ลื่อน ั้น งิน
ดือน และ งินปรับตามประ าศ ณะ รรม ารอง ารบริ าร
วนตาบลจัง วัดม า าร าม จานวนอัตราตามแผนอัตรา
าลัง และ ารปรับปรงแผนอัตรา าลัง ององ ารบริ าร วน
ตาบล นองบัว ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. อง ง ริม าร ษตร ตั้งไว้ 238,560 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารอง ารบริ าร วน
ตาบลจัง วัดม า าร าม รื่อง ลั ณฑ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
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าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

187,200 บาท

รวม

160,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้าง และ งินปรับปรง าตอบ
แทนพนั งานจ้าง อง อบต. นองบัว จานวนอัตราตามแผน
อัตรา าลัง และ ารปรับปรงแผนอัตรา าลัง ององ ารบริ าร
วนตาบล นองบัว ตั้งจายไว้ 12 ดือน
1. อง ง ริม าร ษตร ตั้งไว้ 187,200 บาท
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งานอง าร
บริ าร วนตาบลจัง วัดม า าร าม รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 3)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ า รับ
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา และพนั งานจ้างที่มี ารดา นิน
งานบรรลตาม ณฑตัวชี้วัดประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล าร
ปฏิบัติราช ารประจาป และมี ณ มบัติตาม ลั ณฑที่ า นด
1. อง ง ริม าร ษตร ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร
า นด งินประโยชนตอบแทนอื่น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557)
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างที่ได้รับ า ั่งใ ้ปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารป ติ และวัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย งิน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

5,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร า รับผ้บริ าร และ
พนั งาน วนตาบลผ้มี ิทธิตามระ บียบฯ
1. อง ง ริม าร ษตร ตั้งไว้ 5,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 ประ ภทและอัตรา งิน
บารง ารศึ ษาและ า ลา รียน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าลง
ทะ บียน าธรรม นียมตาง ๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช าร รือไปอบรม ัมมนาที่ได้รับอนญาต องพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง ผ้บริ าร มาชิ ภาอบต. นองบัว รือผ้
ชวยปฏิบัติราช าร อง อบต. นองบัว โดยได้รับอนญาต รือมี า
ั่งแตงตั้ง ป็นลายลั ษณอั ษร รือบ ลที่ได้รับ า ั่งแตงตั้งใ ้
ดินทางไปราช าร รือ าร ดินทางไปราช ารตามนโยบาย อง
อา ภอ จัง วัด และรัฐบาลใน ิจ รรมอื่น ทั้งนี้ ป็นไปตาม ิทธิ
รือ ฎ มาย า นดใ ้ปฏิบัติ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โ รง าร ง ริม ารทา าร ษตรอินทรีย

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ง ริม ารทา าร ษตร
อินทรีย ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและ
อป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ป็น ( นวยงานผ้รับผิดชอบ อง ง ริม าร ษตร)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 84 ลาดับที่ 5
โ รง าร ง ริม ารปล ผั ปลอด ารพิษ
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ง ริม ารปล ผั ปลอด าร
พิษ ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและอป รณ า
อา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา
ป็น ( นวยงานผ้รับผิดชอบ อง ง ริม าร ษตร)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 85 ลาดับที่ 9
โ รง าร ง ริม ารปล พืช มนไพร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ง ริม ารปล พืช
มนไพร ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและ
อป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ป็น ( นวยงานผ้รับผิดชอบ อง ง ริม าร ษตร)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 84 ลาดับที่ 6
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โ รง าร ง ริมและปอง ันโร ระบาดในด้านปศ ัตว
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ง ริมและปอง ันโร ระบาด
ในด้านปศ ัตว ชน า มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและ
อป รณ าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ป็น ( นวยงานผ้รับผิดชอบ อง ง ริม าร ษตร)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 85 ลาดับที่ 8
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

จานวน

20,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งานตาง ๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน
านั งาน ชน ระดาษ แฟม ปา า ดิน อ รื่อง ย็บ
ระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มด
ไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด าร ษตร
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด าร ษตร ชน ปย ยาปอง ันและ
าจัดแมลงศัตรพืช ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง
มดไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่ต้อง
ชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด อมพิว ตอร

จานวน

10,000 บาท

รวม

40,800 บาท

รวม

40,800 บาท

จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าโปรแ รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือ
ตอชดไม ิน 20,000 บาท รือ าจัดซื้อวั ดที่ใช้ในงาน
อมพิว ตอร ชน ตลับ มึ แผนดิ ท ฯลฯ ที่ ี่ยว ้อง ับ
อมพิว ตอรและ รื่องพิมพ ซึ่งโดย ภาพ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น
ปลือง มดไป แปร ภาพ รือไม ง ภาพ ดิม รวมถึง าใช้จายที่
ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
้าอี้ทางาน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ ้าอี้ทางาน จานวน 1
ตัว รา าตัวละ 2,000 บาท (ตามแบบ อบต. นองบัว
า นด) นื่องจา ป็น รภัณฑที่ไมมี า นดในบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ จึง ออนมัติตั้งงบประมาณและ า นด
ณลั ษณะ ฉพาะตามที่มีในท้องตลาด รือรา าที่ ยจัด าอยาง
ประ ยัด
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ารจัดซื้อ รภัณฑและรถยนต อง อปท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 แนวทาง
ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 151 ลาดับที่ 79
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ต้ ล็ บาน ลื่อน

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อต้ ล็ บาน ลื่อน จานวน 2
ตัว รา าตัวละ 5,000 บาท (ตามแบบ อบต. นองบัว
า นด) นื่องจา ป็น รภัณฑที่ไมมี า นดในบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ จึง ออนมัติตั้งงบประมาณและ า นด
ณลั ษณะ ฉพาะตามที่มีในท้องตลาด รือรา าที่ ยจัด าอยาง
ประ ยัด
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ารจัดซื้อ รภัณฑและรถยนต อง อปท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 แนวทาง
ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 157 ลาดับที่ 92
โต๊ะทางาน
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1
ตัว รา าตัวละ 5,000 บาท (ตามแบบ อบต. นองบัว
า นด) นื่องจา ป็น รภัณฑที่ไมมี า นดในบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ จึง ออนมัติตั้งงบประมาณและ า นด
ณลั ษณะ ฉพาะตามที่มีในท้องตลาด รือรา าที่ ยจัด าอยาง
ประ ยัด
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถนายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ารจัดซื้อ รภัณฑและรถยนต อง อปท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 แนวทาง
ารพิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 151 ลาดับที่ 78
รภัณฑ อมพิว ตอร

วันที่พิมพ : 27/2/2563 15:02:44

รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน* (จอภาพ นาดไมน้อย วา จานวน
19 นิ้ว)
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19
นิ้ว) รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน*(จอภาพ นาดไม
น้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1 รื่อง ๆ ละ 22,000 บาทตาม
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมน้อย
วา 2.8 GHz และมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
ต้องใช้ วาม ามารถใน ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 8 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมี ณลั ษณะ
อยางใดอยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี
นวย วามจา นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวย วามจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน
ารใช้ นวย วามจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมน้อย
วา 2 GB
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี
นาดไมน้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วาม
จไมน้อย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วามจไม
น้อย วา 120 GB จานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน ไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไม
น้อย วา 3 ชอง
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- มีแปนพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ประ าศ ณ วัน
ที่ 15 มีนา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 152 ลาดับที่ 82

รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน

4,300 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อม
ติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 1 รื่อง รา า
รื่องละ 4,300 บาท
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้- ป็น รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผ้ผลิต
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย
วา 1,200x1,200 dpi –
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง าวดา า รับ ระดาษ
นาด A4 ไมน้อย วา 20 น้าตอนาที(ppm) รือ 8.8 ภาพตอ
นาที(ipm)
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษ นาด A4 ไม
น้อย วา 10 น้าตอนาที(ppm) รือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ประ าศ ณ วัน
ที่ 15 มีนา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 153 ลาดับที่ 83
รื่อง ารองไฟฟา นาด 800 VA

จานวน

2,500 บาท
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พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้อ รื่อง ารองไฟ นาด 800 VA
จานวน 3 รื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี าลังไฟฟาด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ป็นไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562 ประ าศ ณ วัน
ที่ 15 มีนา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 153 ลาดับที่ 84
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารตามแนวพระราชดาริ ชน า
มนา ณวิทยา ร าวั ด รื่อง ียนและอป รณ า
อา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา
ป็น ( นวยงานผ้รับผิดชอบ อง ง ริม าร ษตร)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 82 ลาดับที่ 4
โ รง ารรวมใจภั ดิ์รั ษพื้นที่ ี ียว
จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารตามแนวพระราชดาริ

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารรวมใจภั ดิ์รั ษพื้นที่ ี
ียว ชน าวั ด รื่อง ียนและอป รณ าอา าร อา ารวาง
และ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ( นวยงานผ้รับผิด
ชอบ อง ง ริม าร ษตร)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 107 ลาดับที่ 1
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โ รง ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จ
พระ ทพรัตน ดา ยามบรมราช มารี
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่อง
มาจา พระราชดาริ ม ด็จพระ ทพรัตน ดา ยามบรมราช
มารี ชน าใช้จายใน าร ารวจพื้นที่ป ปั า นด ตป
ปั าร ารวจพันธพืชในพื้นที่ ารอบรม ี่ยว ับ ารดา นิน
งาน า มนา ณวิทยา ร าวั อบด รื่อง ียนและอป รณ า
อา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม และ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 48 ลาดับที่ 6

จานวน

50,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม องพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป ัง ัดอง ารบริ าร วนตาบล
นองบัว ในอัตราร้อยละ 5 ตั้งจายไว้ 12 ดือน รายละ อียดดังนี้
1. พนั งานจ้าง ัง ัดอง ารบริ าร วนตาบล นองบัว
2. พนั งานจ้าง ตาแ นง ผ้ดแล ด็
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท., และ .อบต
. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557
รื่อง ารจาย บี้ยประ ัน ัง ม องพนั งานจ้าง
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท., และ .อบต
. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557
รื่องประ าศ .จ., .ท., และ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 3)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2563 อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น

รวม

14,274,490 บาท

รวม

14,274,490 บาท

รวม

14,274,490 บาท

จานวน

180,534 บาท
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บี้ยยังชีพผ้ งอาย
พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพใ ้แ ผ้ งอายที่มีอาย 60 ปบริบรณ ึ้น
ไป ที่มี ณ มบัติ รบถ้วนตามระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย
ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอาย ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 ตั้งไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ ้แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย
งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั
ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอาย ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552 แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2563 อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 115 ลาดับที่ 2

จานวน

11,255,600 บาท
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บี้ยยังชีพ นพิ าร

จานวน

1,920,000 บาท

พื่อจาย ป็น า บี้ย วามพิ ารใ ้แ ผ้พิ ารที่มี ิทธิตาม ลั
ณฑที่ า นด ตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ ้แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย
งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั
ณฑ ารจาย บี้ย วามพิ ารใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2563 อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 115 ลาดับที่ 1
บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ใ ้แ ผ้ป่วย อด ที่แพทยได้
รับรองและวินิจัยแล้ว ตามบัญชีรายชื่อผ้มี ิทธิ์ได้รับ ตั้งจายไว้ 12
ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ ้แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไประ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน
ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2563 อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 115 ลาดับที่ 3
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ารองจาย

จานวน

497,226 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพอง ารบริ าร
วนตาบล นองบัว ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 า รับ
อง ารบริ าร วนตาบล นาด ลาง า นด งิน มทบไมน้อย วา
ร้อยละ 40 อง าบริ าร าธารณ ที่ได้รับจา องทน ลั
ประ ัน ภาพแ งชาติ
- ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ภาพ
แ งชาติ รื่อง าร า นด ลั ณฑ พื่อ นับ นนใ ้อง าร
บริ าร วนตาบล รือ ทศบาลดา นินงานและบริ ารจัด าร อง
ทน ลั ประ ัน ภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ.2552 ลงวัน
ที่ 29 ันยายน 2552
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2563 อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
งิน มทบ องทน วั ดิ ารชมชน
จานวน

100,000 บาท

พื่อใช้จายใน รณีฉ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รือใน ิจ าร
รือ ิจ รรมใด ๆ ที่จา ป็น จะต้องรีบดา นิน าร พื่อแ ้ไ ปัญ า
วาม ดือดร้อน องประชาชน ป็น วนรวม ซึ่ง ป็น ตที่ไม
ามารถ าด ารณได้ลวง น้า และไมได้ตั้งงบประมาณ พื่อแ ้ไ
ปัญ าดัง ลาวไว้
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2563 อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
รายจายตาม ้อผ พัน
งิน มทบ องทนระบบ ลั ประ ัน ภาพ

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน วั ดิ ารชมชนตาบล นองบบัว
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว4295 ลงวันที่ 3 ิง า ม 2560 รื่อง ารดา นินงาน
องทน วั ดิ ารชมชน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
อบต. นองบัว น้า 118 ลาดับที่ 1
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งินชวยพิ ศษ

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษ ใน รณีที่พนั งาน ล จ้าง พนั งาน
จ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลถึงแ วามตายในระ วางรับ
ราช าร
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งิน
ป บา น็จ บานาญ และ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2560 รื่อง ลั
ณฑและ งื่อนไ ใน ารจาย งินชวยพิ ศษ รณี ้าราช าร และ
พนั งาน วนท้องถิ่น ผ้รับบานาญ ล จ้างและพนั งานจ้างถึงแ
วามตาย พ.ศ.2560
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
จานวน

186,130 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ( บท.) ในอัตราร้อยละ 1 อง งินรายได้ไมรวม งินรายรับ
ประ ภทพันธบัตร งิน ้ งินที่มีผ้อทิศใ ้ และ รือ งินอด นน
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน องทนบา น็จบานาญ ้า
ราช าร วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.5/ว 41ลงวันที่ 13
ันยายน 2553

