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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อง ารบริ าร วนตาบล นอง ดง

อา ภอ ีชมพ   จัง วัด อน น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,813,683 บาท
งบกลาง รวม 14,813,683 บาท

งบกลาง รวม 14,813,683 บาท
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม จานวน 125,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม องพนั งานจ้าง
อัตราร้อยละ 5  อง าตอบ ทน ละ า รองชีพพนั งาน
จ้าง พร้อม ั าตอบ ทนพนั งานจ้าง มทบในอัตรา ดียว ัน
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533
( านั ปลัด อบต.)

งิน มทบ องทุน งินทด ทน จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จาย งิน มทบ องทุน งินทด ทน ใ ้
พนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบล นอง ดง  พื่อใ ้ วาม
ุ้ม รอง ล จ้าง

ที่ประ พอันตราย  จ็บ ป่วย ตาย  รือ ญ ายอัน นื่องมาจา าร
ทางานใ ้ นายจ้าง  ดย านวณในอัตราร้อยละ 0.2  อง าจ้าง
ทั้งปี
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน พ.ศ.2537  ละ ้ไ พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน
( านั ปลัด อบต.)
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บี้ยยังชีพผ้ งอายุ จานวน 10,000,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพใ ้ ผ้อายุที่มีอายุ รบ 60 ปีบริบรณ
ึ้นไปที่มี ุณ มบัติ รบถ้วนที่ได้ ึ้นทะ บียน ับอง รป รอง
วนท้องถิ่น ล้ว  ดยจายอัตรา บี้ยยังชีพราย ดือน บบ ั้นบันได
า รับผ้ งอายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70 – 79

 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท  ละ
อายุ 90 ปี ึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท ( บบ ั้นบันได)
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ าร
จาย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอายุ ององ ารป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552  ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6  ร ฎา ม 2564

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด  ที่ มท 0810.6/ว2130  ลงวันที่  12   ร ฎา ม  2565

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  น้าที่ 59
 ลาดับที่ 1
( านั ปลัด  อบต.)
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บี้ยยังชีพ วามพิ าร จานวน 3,800,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพ วามพิ ารใ ้ ผ้พิ ารที่มี ิทธิตาม
ลั ณฑที่ า นด ที่ได้ ดง วามจานง ดย าร อ ึ้นทะ บียน

พื่อรับ งิน บี้ย วามพิ ารไว้ ับอง รป รอง วนท้องถิ่น
ล้ว  ดย นพิ ารที่มีอายุ 18 ปี ึ้นไป ได้รับ บี้ย วามพิ าร 800

 บาทตอ ดือน  ละ นพิ ารที่มีอายุต่า วา 18 ปี ได้รับ บี้ย วาม
พิ าร 1,000 บาทตอ ดือน  
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ าร
จาย บี้ย วามพิ ารใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553  ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6  ร ฎา ม 2564

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด  ที่ มท 0810.6/ว2130  ลงวันที่  12   ร ฎา ม  2565

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  น้าที่ 59
 ลาดับที่ 2
( านั ปลัด อบต.)
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บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด จานวน 180,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพผ้ป่วย อด  ใ ้ ผ้ป่วย
อด ที่ พทยได้รับรอง ละทา ารวินิจฉัย ล้ว  ละรายได้ไม พียง
พอตอ ารยังชีพ รือถ ทอดทิ้ง  าดผ้อุป าระด ลไม ามารถ
ประ อบอาชีพ ลี้ยงตน องได้  ดยผ้ป่วย อด มี ิทธิจะได้รับ บี้ย
ยังชีพ  นละ 500 บาทตอ ดือน
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้ 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 
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6  ร ฎา ม 2564

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด  ที่ มท 0810.6/ว2130  ลงวันที่  12   ร ฎา ม  2565

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  น้าที่ 59
 ลาดับที่ 3
( านั ปลัด อบต.)
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งิน ารองจาย จานวน 68,683 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน รณีที่ไม ามารถ าด ารณได้ลวง น้า
ใน รณีจา ป็น รือ พียงพอตอ าร ผชิญ ตุ าธารณภัยตลอด
ปี   ดยนาไปใช้จาย พื่อ รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รือ
บรร ทาปัญ า วาม ดือดร้อน องประชาชน ป็น วนรวม 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธี ารงบ
ประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ละ ้ไ
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน 
-  ป็นไประ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย พื่อชวย

ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.  2560  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย งินทดรองราช าร
พื่อชวย ลือผ้ประ บภัยพิบัติ รณีฉุ ฉิน  พ.ศ.  2556  ละ

้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0313.4
/ว 667 ลงวันที่  12 มีนา ม 2545  
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 4072 ลงวันที่  15  ร ฎา ม 2559  
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
 ลงวันที่  6 มิถุนายน  2559
( านัดปลัด อบต.)
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รายจายตาม ้อผ พัน

งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.) จานวน 420,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร วน
ท้องถิ่น ( บท.) อัตราร้อยละ 2 ซึ่ง านวณจา ประมาณ ารราย
รับตาม ้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปี   ดยไมต้องนาราย
รับประ ภทพันธบัตร งิน ้   งินที่มีผ้อุทิศใ ้ ละ งินอุด นุนมารวม
านาณ ตั้งจายจา งินรายได้

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500  ละ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร
วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท0808.5/ว29 ลงวันที่ 12  ร ฏา
ม 2560  รื่อง ซั ซ้อม าร ง ริม งิน มทบ องทุนบา น็จ

บานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น
( อง ลัง)

รายจายตาม ้อผ พัน จานวน 200,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่ ตาม ฎ มายวาด้วย ลั ประ ัน ุ ภาพ ง
ชาติ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารตั้งงบ
ประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ
. 2561  ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
-  ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพ ง
ชาติ  รื่อง ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้อง รป รอง วนท้องถิ่น
ดา นินงาน ละบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2561  ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2563
( านั ปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 5/9/2565  06:51:43 น้า : 6/164



งินชวยพิ ศษ

งินชวย าทาศพ ้าราช าร/พนั งาน จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษใ ้ พนั งาน วนตาบล  ซึ่ง ียชีวิต
ระ วางรับราช าร
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นดใ ้
งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้อง
ถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2560
-  ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน  งิน
ปี บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
( านั ปลัด อบต.)

งินชวย าทาศพพนั งานจ้าง จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษใ ้ พนั งานจ้าง ซึ่ง ียชีวิตระ วาง
รับราช าร
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นดใ ้
งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้อง
ถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2560
( านั ปลัด อบต.)

งินชวย าทาศพล จ้างประจา จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษใ ้ ล จ้างประจา ซึ่ง ียชีวิต
ระ วางรับราช าร
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นดใ ้
งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้อง
ถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2560
( านั ปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 5/9/2565  06:51:43 น้า : 7/164



แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,565,900 บาท

งบบุคลากร รวม 5,799,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,520 บาท
งิน ดือนนาย /รองนาย อง รป รอง วนท้องถิ่น จานวน 514,080 บาท

-  พื่อจาย ป็น าตอบ ทนราย ดือนนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1  น อัตรา  20,400 บาทตอ ดือน  ละรองนาย
อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2  น อัตรา นละ 11,220
 บาทตอ ดือน
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล  ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล  ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554  ละ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2557
( านั ปลัด อบต.)

าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย จานวน 42,120 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1  น อัตรา 1,750 บาทตอ ดือน  ละรองนาย
อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2  น อัตรา นละ 880 บาทตอ
ดือน
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล  ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล  ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554  ละ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2557
( านั ปลัด อบต.)
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าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย จานวน 42,120 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินตอบ ทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1  น อัตรา 1,750 บาทตอ ดือน  ละรองนาย
อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2  น อัตรา นละ 880 บาทตอ
ดือน
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล  ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล  ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554  ละ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2557
( านั ปลัด อบต.)

าตอบ ทนราย ดือน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
อง ารบริ าร วนตาบล

จานวน 86,400 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนราย ดือน ล านุ ารนาย อง าร
บริ าร วนตาบล จานวน 1  น อัตรา 7,200 บาทตอ ดือน
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล  ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล  ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554  ละ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2557
( านั ปลัด อบต.)
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าตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ล านุ าร ภา
อง รป รอง วนท้องถิ่น

จานวน 1,108,800 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนราย ดือนประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตาบล จานวน 1  น อัตรา 11,220 บาทตอ ดือน รอง
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 1
  น อัตรา 9,180 บาทตอ ดือน  มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 9  น อัตรา นละ 7,200 บาทตอ ดือน  ละ
ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 1
  น อัตรา 7,200 บาทตอ ดือน (ปลัดอง ารบริ าร วน
ตาบล  ามารถได้รับ ลือ จา ที่ประชุม ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ใ ้ ป็น  ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบลได้)
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบ ทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล  มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล  ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล  ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554  ละ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2557
( านั ปลัด อบต.)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 4,005,480 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 3,076,560 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้ พนั งาน
วนท้องถิ่น ดังนี้

  1) ปลัด อบต. (นั บริ ารงานท้องถิ่น ระดับ ลาง ) จานวน 1
 อัตรา
  2) รองปลัด อบต. (นั บริ ารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จานวน  1
 อัตรา
   านั ปลัด อบต. จานวน 6 อัตรา ดังนี้
  1)  ัว น้า านั ปลัด  อบต.  (นั บริ ารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) จานวน 1 อัตรา     
  2)  ัว น้าฝ่ายบริ ารทั่วไป  (นั บริ ารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) จานวน 1 อัตรา
  3) นั จัด ารงานทั่วไป  จานวน 1 อัตรา
  4) นั ทรัพยา รบุ ล  จานวน 1 อัตรา
  5) นิติ ร  จานวน 1 อัตรา
  6)  จ้าพนั งานธุร าร  จานวน 1 อัตรา 
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9  ุมภาพันธ 2559
( านั ปลัด อบต.)
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งิน พิ่มตาง ๆ อง ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 84,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน พิ่มประจาตา นง ปลัด อบต. (นั บริ ารงาน
ท้องถิ่น) 
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นดใ ้
งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนท้อง
ถิ่น     อาจจายได้ พ.ศ. 2559  ละ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17  ุมภาพันธ 2564
-  ป็นไปตามประ าศ  .จ.  .ท.  ละ  .อบต.  รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ละวิธี าร ัด ลือ บุ ลใ ้ได้รับ งิน พิ่ม
า รับตา นงที่มี ตุพิ ศษ ตา นง นิติ ร(พ.ต. .)

-  ป็นไปตาม นัง ือ  านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1  ร ฎา ม 2558
( านั ปลัด  อบต.)

งินประจาตา นง จานวน 270,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง  ดังนี้ 
1) ปลัด อบต. (นั บริ ารงานทท้องถิ่น ระดับ ลาง) จานวน 1
 อัตรา
2) รองปลัด อบต. (นั บริ ารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จานวน 1
 อัตรา
3)  ัว น้า านั ปลัด อบต. (นั บริ ารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) จานวน 1 อัตรา
4)  ัว น้าฝ่ายบริ ารทั่วไป (นั บริ ารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) จานวน 1 อัตรา 
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนา ม 2559
( านั ปลัด อบต.)
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง จานวน 514,920 บาท

-  พื่อจาย ป็น าตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้าง ดังนี้
 1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง ผ้ชวย จ้าพนั งานธุร าร
จานวน 1 อัตรา
 2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง พนั งาน ับรถ
ยนต  จานวน 1 อัตรา
 3) พนั งานจ้างทั่วไป ตา นง นั าร จานวน 1 อัตรา
 4) พนั งานจ้างทั่วไป ตา นง  นงาน จานวน 1 อัตรา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26  ิง า ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  ร ฎา ม 2557

( านั ปลัด อบต.)

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง จานวน 60,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ใ ้  พนั งานจ้าง
ตามภาร ิจ จานวน 2 อัตรา  ละพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 2
 อัตรา 
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542  
-  ป็นไปตาม นัง ือ  านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1  ร ฎา ม 2558  
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  
( านั ปลัด อบต.) 
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งบดาเนินงาน รวม 1,618,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน

ท้องถิ่น
จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี) ใ ้ ้า
ราช าร/พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้างประจา  ละพนั งานจ้าง  า
มนา ุณ รรม าร ัด ลือ พนั งาน ละล จ้าง  าตอบ ทน ณะ
รรม าร อบ ้อ ท็จจริง วามรับผิดทางละ มิด  าตอบ ทน ณะ
รรม าร อบ วนวินัย  าตอบ ทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง  รือ
าตอบ ทนที่ ้าลั ษณะประ ภทนี้  ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี  พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย าร ัด
ลือ พนั งาน ละล จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555  ละ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20  มษายน 2559 ประ อบ นัง ือ ระทรวง
าร ลัง ดวนที่ ุด ที่   0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28

  มษายน 2558 ( ณะ รรม าร อบ ้อ ท็จจริง วามรับผิดทาง
ละ มิด) 
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2546 ( ณะ รรม าร อบ
วนวินัย)

-  ป็นไปตามบัญชีอัตรา าตอบ ทนบุ ลที่ได้รับ ตงตั้งใ ้ปฏิบัติ
น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น ท้าย

ระ บียบ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้งวาด้วย าร ลือ ตั้ง มาชิ ภา
ท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประ อบ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26

  ิง า ม 2563 
( านั ปลัด อบต.)
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินตอบ ทนใ ้ จ้า น้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารในวันทา าร รือในวัน ยุดราช าร  ดยได้รับ
อนุมัติจา ผ้บริ ารท้องถิ่น อน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
งิน  ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( านั ปลัด อบต.)

า ชาบ้าน จานวน 120,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน า ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบล ที่มี ิทธิได้
รับตามอัตราที่ระ บียบฯ  า นด
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง
้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 4

) พ.ศ. 2562
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6  ุมภาพันธ 2561
( านั ปลัด อบต.)

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ นาย อง าร
บริ าร วนตาบล  พนั งาน วนตาบล  ผ้ได้รับบานาญป ติ ที่มี
ิทธิได้รับตามอัตราที่ระ บียบฯ  า นด

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2563
( านั ปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 910,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 400,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารใ ้ผ้รับจ้างทา ารอยางใดอยาง
นึ่ง พื่อ ิดประ ยชนตอทางราช าร ละ วนรวม  ชน  าจ้าง
มาชวย ลืองานพนั งาน วนตาบล  าจ้าง มาทา วาม

ะอาด  าจัดทา ื่อประชา ัมพันธ  า ย็บ ้าป นัง ือ  าถาย
อ าร  าจ้าง มา ียนป้าย จัดทาป้าย  าจ้าง มาด ลรั ษา
วามปลอดภัย านั งาน  า าจัด ิ่งปฏิ ล  า บี้ยประ ันภัย  า

จ้าง นวยงาน ารวจ วามพึงพอใจ องผ้รับบริ าร ององ าร
บริ าร วนตาบล  าปรับปรุง ว็บไซต ององ ารบริ าร วน
ตาบล  าจัดทาวาร าร  ิ่งพิมพ  รือ ารบริ ารอื่นๆ  าจ้างทา
ตรายาง ฯลฯ  าใช้จายใน ารดา นิน ารด ลรั ษา ละ ุ้ม รอง
ป้อง ันที่ดินอัน ป็น าธารณ มบัติ อง ผนดิน า รับพล มืองใช้
ประ ยชนรวม ัน  ชน  ารออ นัง ือ า ัญ า รับที่ ลวง าร
ตรวจ อบ นัง ือ า ัญ า รับที่ ลวง  ารดา นิน ดี รณีมี ้อ
พิพาท  ารรังวัดทา ผนที่  ารจัดทาทะ บียนที่ดิน าธารณ
ประ ยชน  าธรรม นียมอื่น ๆ รวมทั้ง าใช้จายอื่นใดที่ ี่ยว ้อง 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลง วันที 10  ร ฎา ม 2563  รื่อง  ลั ณฑ ารดา นิน าร
จ้าง อ ชน ละ าร  บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลง วันที่ 28 พ. .2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณประจาปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น 
( านั ปลัด อบต.)
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น ารับรองใน ารต้อนรับบุ ล รือ ณะบุ ล  วน
ราช าร  รือผ้มาศึ ษาดงาน   ละงานพิธี ารอื่น ๆ   ององ าร
บริ าร วนตาบล  ชน  าอา าร พร้อม รื่องดื่ม  าอา าร
วาง   า อง วัญ   าใช้จายที่ ี่ยว นื่องใน ารรับรองรวมทั้ง า
บริ าร ฯลฯ
า ลี้ยงรับรอง

-  พื่อจาย ป็น า ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ณะ รรม าร  ณะ
อนุ รรม าร  รือ ณะทางานตาง ๆ ที่ได้รับ ตงตั้งตาม
ฎ มาย ระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย  รือ า ั่ง
ององ รป รอง วนท้องถิ่น ดังนี้

    (1)  ารประชุมราช ารภายใน นวยงานประจา ดือน
    (2)  ารประชุม ณะ รรม าร  ณะอนุ รรม าร  รือ ณะทา
งานตาง ๆ ที่ได้รับ ตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร
ระทรวงม าดไทย  รือ า ั่ง ององ รป รอง วนท้องถิ่น 

    (3)  ารประชุม ภาท้องถิ่น  รือ ณะ รรม ารที่ ภาท้องถิ่น
ตั้ง ึ้น
    (4)  ารประชุมประชา ม มบ้าน พื่อบรณา ารจัดทา ผน
ชุมชน  รือ รื่องอื่น ที่ ฎ มาย ระ บียบ  รือ นัง ือ ั่ง ารที่
ระทรวงม าดไทย า นด

    (5)  ารประชุมระ วางอง รป รอง วนท้องถิ่น ับอง ร
ป รอง วนท้องถิ่น
    (6)  ารประชุมระ วางอง รป รอง วนท้องถิ่น ับ วน
ราช าร  นวยงานอื่น องรัฐ รือ อ ชน
    (7)  ารประชุม รณีอื่นที่จา ป็นใน ารปฏิบัติ น้าที่ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
-  พื่อ ป็น าใช้จายในพิธีทางศา นา ประ พณี  ละรัฐพิธี ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ที่ มท
 0808.2/0766 ลง วันที่ 5  ุมภาพันธ 2563 
( านั ปลัด อบต.)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 80,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ  ราชอาณาจั ร ได้   า บี้ย ลี้ยง ดินทาง  า ชาที่

พั   าพา นะ รวมถึง า ชา ยานพา นะ  า ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะ  าระวาง รถบรรทุ   าจ้าง น าบ
าม  ละอื่นๆ ทานอง ดียว ัน  าพา นะรับจ้าง ้าม
ต จัง วัด  งินชด ชย  า นย้าย ิ่ง อง วนตัวใน าร ดินทางไป

ราช ารประจาใน ราชอาณาจั ร  ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็นต้อง
จายใน าร ดินทางไปราช าร  องพนั งาน วนตาบล ล จ้าง
ประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะบุ ลที่ ได้รับอนุญาต รือ
อนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุมฝึ อบรมอบรม  ัมมนา ด
งาน  รือไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนา
อง   วามร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่นใ ้พนั งาน อง อง รป รอง วนท้องถิ่น  ป็นไปตาม
ระ บียบ ดังนี้      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2561
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797
  ลงวันที่  2   มษายน  2561 
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว3858  ลงวันที่  24   ุมภาพันธ  2564
( านั ปลัด อบต.)
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าใช้จาย า รับ าร ลือ ตั้ง จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ลือ ตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น รือ มาชิ
ท้องถิ่น   รณี ารจัด าร ลือ ตั้ง ทนตา นงวาง   ดยมี าใช้
จายประ อบด้วย   าใช้ อยศนยประ านงาน ลือ ตั้ง   าใช้จาย
ใน ารจัดประชุมที่ ี่ยว ับ าร ลือ ตั้ง   าพิมพบัตร ลือ ตั้ง  า
จัด ถานที่   าไฟฟ้า ละ าทา วาม ะอาด นวย ลือ ตั้ง   ละ
าใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น

-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด  ที่ มท 0818.2
/ว4049  ลงวันที่ 19   ร ฎา ม  2564
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด  ที่ มท
  0808.2/ว4013  ลงวันที่  26   ิง า ม  2563  
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนา วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  น้า 61  ลาดับที่ 4
( านั ปลัด อบต.)

าลงทะ บียน าธรรม นียม รือ าใช้จายทานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ
อยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม

จานวน 70,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน  าธรรม นียม  รือ าใช้จายทานอง
ดียว ันที่  รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะ
บุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติ ใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม  ัมมนา ดงาน  รือไปติดตอราช าร รวม
ถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาอง วามร้ ี่ยว ับ าร ปฏิบัติงาน
ององ รป รอง วนท้องถิ่นใ ้พนั งาน ององ รป รอง
วน ท้องถิ่น      

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
( านั ปลัด อบต.)
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รง ารจัด ิจ รรม อบต. ลื่อนที่ จานวน 40,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัด ิจ รรม าธารณะ   รือรวม ับ
นวยงานอื่นใน ารออ นวยบริ ารประชาชน    ดยมี าใช้จาย

ประ อบด้วย   าอา าร ละ รื่องดื่ม  า ชา รือบริ าร   าวั ดุ
อุป รณที่จา ป็นใน ารจัดงาน  ชน  รื่อง ียง  ต็นท  วที  าใช้
จายใน ารต ตง ละจัด ถานที่  ละ าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ  าร ง ริม ีฬา
ละ   าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) น้าที่ 61
 ลาดับที่ 5
( านั ปลัด อบต.)

รง ารฝึ อบรม ละศึ ษาดงานนอ ถานที่ องบุ ลา ร อบต
. นอง ดง

จานวน 200,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรม ละศึ ษา
ดงานนอ ถานที่ องบุ ลา ร อบต. นอง ดง ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.  2566  ดยมี าใช้จายประ อบด้วย   าป้าย

รง าร  าวั ดุ อุป รณ   รื่อง ียนใน ารอบรม  าจ้าง
มารถปรับอา าศ 2 ชั้น   าอา าร ลางวัน   าอา ารวาง ละ
รื่องดื่มไมมี อล อฮอร   า มนา ุณวิทยา ร  า ถานที่ด

งาน   า องที่ระลึ    า ชาที่พั รง รม    ละ าใช้จายอื่นๆที่
จา ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557  
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนา วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  น้า 60  ลาดับที่ 2
( านั ปลัด อบต.)
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รง ารฝึ อบรม ัมมนา พัฒนาบุ ลา ร อง อบต. นอง ดง จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรม
ัมมนา พัฒนาบุ ลา ร อง อบต. นอง ดง   ดยมี าใช้จาย

ประ อบด้วย   าป้าย รง าร  าวั ดุ อุป รณ   รื่อง ียนใน
ารอบรม   าอา าร ลางวัน   าอา ารวาง ละ รื่องดื่มไมมี
อล อฮอร  า มนา ุณวิทยา ร   ละ าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557  
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนา วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  น้า 62  ลาดับที่ 6
( านั ปลัด อบต.)
รง าร ง ริม ุณธรรม จริยธรรม ใ ้ บุ ลา ร ององ าร

บริ าร วนตาบล นอง ดง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร ง ริม
ุณธรรม จริยธรรม ใ ้ บุ ลา ร ององ ารบริ าร วนตาบล
นอง ดง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ดยมี าใช้จาย

ประ อบด้วย   าป้าย รง าร  าวั ดุ อุป รณ   รื่อง ียนใน
ารอบรม   าอา าร ลางวัน   าอา ารวาง ละ รื่องดื่มไมมี
อล อฮอร  า มนา ุณวิทยา ร   ละ าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557  
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนา วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  น้า 60  ลาดับที่ 1
( านั ปลัด อบต.)
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าบารุงรั ษา ละซอม ซม จานวน 40,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินที่อยใน วาม
ด ล อง านั ปลัด อบต. อง ารบริ าร วนตาบล นอง ดง พื่อ
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลง วันที่ 28 พ. .2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณประจาปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2909
  ลงวันที่  27   มษายน  2565  
( านั ปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 80,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ านั งาน  ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทน
ถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด
ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน   นัง ือ   รื่อง ิด ล นาด ล็    รื่อง
จาะ ระดาษ นาด ล็   ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็   ไม้บรรทัด
ล็    รรไ ร   ้าอี้พลา ติ   ตรา
ยาง   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ยางลบ  น้ายาลบ า
ผิด   ทป าว  ลวด ย็บ ระดาษ   าว  ที่ถพื้น   ุญ จ  พระบรม
ฉายาลั ษณ  ตะ รงวาง อ าร  นาฬิ าตั้ง รือ

วน   ระ ป๋า  ตาชั่ง นาด ล็    มุด  ซอง อ าร  ตลับผง
มึ   น้า มึ ปริ้นท   ทป พี วี ซี   บบใ    ลิป  ไม้บรรทัด  ธง

ชาติ  พานพุม  พวงมาลัย   รวยดอ ไม้  ผ้า าลี   บบ
พิมพ   ฟ้ม   มุดบัญชี   มุดประวัติ ้าราช าร  น้าดื่ม า รับ
บริ ารประชาชนใน านั งาน   ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด อบต.)
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วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม ง
ทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น   ชน ไม ร ฟน   าตั้ง
ไม ร ฟน  ฟิว    ทปพัน ายไฟฟ้า  ปลั๊ ไฟฟ้า   วิตช
ไฟฟ้า   ลอดไฟ   ายไฟฟ้า   ลอดไฟฟ้า   ผงวงจร  ดอ
ลา พง   ลอดวิทยุทรานซิต ตอร   บร อร   มไฟ   รื่องวัด
รงดันไฟฟ้า   รื่องวัด ระ ไฟฟ้า  ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด อบต.)
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วั ดุงานบ้านงาน รัว จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุงานบ้านงาน รัวที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม ง
ทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็น
ต้น   ชน   ม้อ   ระทะ   ะละมัง  ตะ ลิว   รอบ
รป  มีด  ถัง  ผงซั ฟอ    บ  น้ายาดับ ลิ่น   ปรง  ไม้
รวด   ง  มุ้ง  ถาด   ้วน้า  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อน ้อม  ที่

นอน   ระทะไฟฟ้า  ถัง    ระติ น้า ็ง   ตา   ม้อ
ไฟฟ้า   ระติ น้าร้อน  ผ้าป ตะ  วั ดุประ อบอา าร  อา าร
า ร็จรป ถัง ยะ บบ าตั้ง  ถัง ยะ บบล้อลา    ายยางฉีด

น้า  ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด อบต.)
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วั ดุ อ ร้าง จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ อ ร้างที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร
รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด

ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน  ไม้
ตางๆ   ้อน   ีม  ชะ ลง   ิ่ว   ียม   ลื่อย   วาน   บไ
ไม้   ทปวัดระยะ   รื่องวัด นาด ล็    ชน  ตลับ มตร  ล ดิ่ง   ถ
้วม   รื่องยิงตะป  นั่งร้าน  น้ามันทาไม้  ทิน นอร   ี  ปน

ซี มนต  ทราย  ยางมะตอย า ร็จ
รป   ัง ะ ี  ตะป   ระ บื้อง  อิฐ รือซี มนตบล็อ   ปน
าว   ปรงทา ี  อางล้างมือ  ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด อบต.)
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วั ดุยานพา นะ ละ น ง จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุยานพา นะ ละ น ง ที่มีลั ษณะ ดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น   ชน ไ วง  ประ จ   ม
รง   ุญ จปา ตาย   ุญ จ ลื่อน   ีมล็อ   ล็อ ียร  ล็อ
ลัตช  ล็อ พวงมาลัย   พลา  ยางรถยนต  น้ามัน บร   น็อต ละ
ร   ายไมล  ฟิลม รอง ง  น้า ลั่น   บร   พวงมาลัย  

รัช  ชุด ียรรถยนต   รื่องยนต (อะไ ล)   ายพานใบพัด   ม้อ
น้า   บต ตอรี่  ล้อ  ถังน้ามัน ไฟ บร   ตลับล ปน   ันชนรถ
ยนต   ัว ทียน  ไฟ น้า  ไฟ บร    ็ม ัดนิรภัย   ระจ มอง ้าง
รถยนต ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด อบต. )
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วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น  ที่มีลั ษณะ ดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น  ชน  ุงต้ม  น้ามัน ชื่อ
พลิง  น้ามันดี ซล  น้ามัน าด  น้ามัน บนซิน  น้ามัน ตา  น้ามัน
จารบี  น้ามัน รื่อง  ถาน  าช  น้ามัน ียร  น้ามัน ลอลื่น  ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลั  อบต.)
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วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ที่มีลั ษณะ ดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น   ชน   าตั้ง ล้อง   าตั้ง

ียนภาพ   ลน ซม  ป้ายประชา ัมพันธ  ป้ายไฟ จ้ง ตือน บบ
ล้อลา    ระ ป๋าใ ล้องถายรป  ฟิลม   ี  พ ัน  ฟิลม
ไลด   อ าร ผย พรผล ารดา นินงาน   ถบบันทึ ียง รือ

ภาพ(ภาพยนตร,วีดี อ ทป, ผนซีดี)  ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด อบต.)
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วั ดุ อมพิว ตอร จานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทน
ถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด
ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน   ผน รือจานบันทึ   ้อมล อุป รณบันทึ
้อมล (

Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive)  ทปบันทึ
้อมล (

Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  ัว
พิมพ รือ ถบ พิมพ า รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ
า รับ รื่องพิมพ บบ  ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง  าย
บิล  นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดน ซีดีรอมไดรฟ  ผน รอง
ง  ผง ป้นอั ระ รือ ป้นพิม (Key Board)  มน

บอรด (Main Board)  มม มรี่ซิป (Memory Chip)  ชน Rom 
ัตซีทฟิต  ตอร (Cut Sheet Feeder)  มา  (Mouse) 

พริน ตอร  วิตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box  รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub)  ผนวงจร อิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sou nd Card)
ป็นต้น  รื่องอาน ละบันทึ ้อมล บบตางๆ  ชน  บบดิ
ตต (Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk)  บบซีดีรอม (CD-

ROM)  บบออพติ  อล (Optical)  ป็นต้น ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด อบต.)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 278,000 บาท
าไฟฟ้า จานวน 240,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าไฟฟ้า  านั งาน/ที่ทา ารอง ารบริ าร วน
ตาบล นอง ดง   รือในที่ าธารณะ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ดวนที่
ุด  ที่ มท  0808.2/ว3035  ลงวันที่  30   ันยายน  2563

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564
( านั ปลัด อบต.)

าบริ าร ทรศัพท จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบริ าร ทรศัพทพื้นฐาน   อง านั งาน/ที่ทา าร
อง ารบริ าร วนตาบล นอง ดง ละ รือ   าบริ าร ทรศัพท

ลื่อนที่
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว1551
  ลงวันที่  26  พฤษภา ม  2553
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ดวนที่
ุด  ที่ มท  0808.2/ว3035  ลงวันที่  30   ันยายน  2563

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564
( านั ปลัด อบต.)
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าบริ ารไปรษณีย จานวน 3,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย  าธนาณัติ  าบริ ารดวงตรา
ไปรษณีย  า ชาต้ไปรษณีย  าธรรม นียม าร อน งินในระบบ
าร งิน าร ลังบัญชีภา รัฐ ใน ิจ าร อง อบต. นอง ดง ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ดวนที่
ุด  ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่  30   ันยายน  2563

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564
( านั ปลัด อบต.)

าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม   าบริ าร
อิน ตอร น็ต  ละ าบริ าร ื่อ ารอื่น ๆ  องอบต. นอง ดง 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ดวนที่
ุด  ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่  30   ันยายน  2563

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564
( านั ปลัด อบต.)
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งบลงทุน รวม 133,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 133,900 บาท
รุภัณฑ านั งาน

รื่องปรับอา าศ บบ ย วน (รา ารวม าติดตั้ง) บบติดผนัง  
นาด  12,000  บีทีย

จานวน 16,800 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ  บบ ย วน (รา ารวม
าติดตั้ง)  บบติดผนัง  นาด 12,000 บีทีย

 ุณลั ษณะ ฉพาะ
 1)  นาดที่ า นด ป็น นาดไมต่า วา 12,000 บีทีย 
 2) รา าที่ า นด ป็นรา าที่รวม าติดตั้ง 
 3)  รื่องปรับอา าศที่มี วาม ามารถใน ารทา วาม ย็น  นาด
ไม ิน 40,000 บีทีย ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
อุต า รรม  ละฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5 
 4) ต้อง ป็น รื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชุด ทั้ง นวย
ง  วาม ย็น ละ นวยระบาย วามร้อนจา รงงาน ดียว ัน 

 5) มี วาม นวง วลา ารทางาน อง อม พร ซอร 
 6)  ารจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ นาดอื่นๆ (นอ จา ้อ 3) นอ

นือจา ารพิจารณาด้านรา า ล้ว  พื่อ ป็น ารประ ยัด
พลังงาน  วรพิจารณาจัดซื้อ รื่องปรับอา าศที่มี า
ประ ิทธิภาพ พลังงานตามฤด าล (SEER)  ง วา
 7)  ารติดตั้ง รื่องปรับอา าศ 
     (1)  บบ ย วน ประ อบด้วยอุป รณ ดังนี้  วิตช 1 ตัว ทอ
ทอง ดงไป ลับ ุ้มฉนวนยาว 4  มตร  ายไฟยาวไม ิน 15  มตร
-  ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน านั งบประมาณ
- ไมมีใน ผนพัฒนาท้องถิ่น ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภา ม 2562
( านั ปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 5/9/2565  06:51:43 น้า : 33/164



ต้ ล็  บบ  4  ลิ้นชั จานวน 6,900 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อต้ ล็   บบ  4  ลิ้นชั   จานวน  1  ต้     
     ดยมี ุณลั ษณะดังนี้
       1) มี ลิ้นชั
       2)  ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
-  ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน านั งบประมาณ
-  ตั้งรา า ืบรา าจา ท้องตลาด  ตาม นัง ือที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552  รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ ารจัด
ซื้อ รุภัณฑ ละรถยนต อง อปท
- ไมมีใน ผนพัฒนาท้องถิ่น ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภา ม 2562
( านั ปลัด อบต.)
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รุภัณฑ ฆษณา ละ ผย พร

ล้องถายรปดิจิตอล จานวน 40,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ล้องถายรปดิจิตอล   
     ดยมี ุณลั ษณะดังนี้
    1)  วามละ อียด องภาพไมน้อย วา 24 ล้านพิ ซล 
    2) มี นาด ซ็น ซอรไมน้อย วา 22.3 X 14.9 มม.
    3) ถายภาพ ลื่อนไ ว วามละ อียดไมน้อย
วา 1920x1080 (Full HD) 

    4)  วามไว ง ง ุดไมน้อย วา ISO 6400 
    5) มีระบบ ด ชย ง 
    6)  ามารถปรับ วาม ร็วชัต ตอรได้ตั้ง ต 1/4,000วินาที
ถึง 30วินาที รือดี วา 
    7) มีฟัง ชันปรับ มดุล ง ี าว (White Balance)
    8)  ามารถบันทึ ภาพนิ่งได้ทั้งชนิด RAW  ละ JPEG 
    9) ชองมองภาพ LCD  บบปรับระดับได้  นาดไมน้อย วา 3
 นิ้ว 
    10)  วามละ อียดจอ ไมน้อย วา 1 ล้านพิ ซล 11) มี
ชุด Lens Kit ซึ่งมีระบบ ันภาพ ั่นไ วในตัว รองรับ ารชุมภาพ
ไมน้อย วา 18 - 55 มม.  ามารถถอด ปลี่ยนได้ 
    12) มี Built-in flash  บบ pop-up  ละ  ามารถ
ตอ External flash ได้ 
    13) มี Memory ชนิด SDHC  รือดี วา  นาดไมน้อย
วา 16 GB

 - ตั้งรา า ืบรา าจา ท้องตลาด  นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รุภัณฑ  องมาตรฐานงบประมาณ  านั งาน
ประมาณ ตาม นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย
. 2552  รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ ารจัดซื้อ รุภัณฑ ละรถยนต
อง อปท

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566  - 2570
)    น้า  118  ลาดับที่  7
( านั ปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 5/9/2565  06:51:43 น้า : 35/164



รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

รื่องพิมพ Multifunction ล ซอร รือ LED ี จานวน 15,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction 
ล ซอร  รือ LED  ี  จานวน  1   รื่อง
   ุณลั ษณะพื้นฐาน
    - ป็นอุป รณที่มี วาม ามารถ ป็น Printer, Copier 
ละ Scanner ภายใน รื่อง ดียว ัน

    -มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
    -มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดา า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 20  น้าตอนาที (ppm)

    -มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 20
  น้าตอนาที (ppm)
    -มี นวย วามจา (memory)  นาดไมน้อย วา 256 MB
    - ามารถ น อ าร  นาด A4 ( าวดา  ละ  ี) ได้
    -มี วามละ อียดใน าร น ง ุด ไมน้อย
วา 1,200x1,200 dpi

    -มีถาดป้อน อ ารอัต นมัติ (Auto Document Feed) 
    - ามารถถาย า นา อ ารได้ทั้ง ี ละ าวดา
    - ามารถทา า นาได้ ง ุดไมน้อย วา  99  า นา
    - ามารถยอ ละ ยายได้ 25 ถึง 400  ปอร ซ็นต
    -มีชอง ชื่อมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี วา จานวน
ไมน้อย วา 1 ชอง
    -มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย ( Network Interface ) 
บบ 10 / 100 Base-T  รือดี วา จานวน ไมน้อย วา 1

 ชอง  รือ ามารถใช้งานผาน รือ ายไร้ าย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
    -มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้อย วา  250  ผน
    - ามารถใช้ได้ ับ A4,Letter, Legal  ละ ามารถ า นด
นาด อง ระดาษ องได้

-  ป็นไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร  อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ัง ม 

( านั ปลัด อบต.)
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รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดา จานวน 5,200 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร   รือ  LED   าว
ดา (18  น้า/นาที)  จานวน  2   รื่อง ๆ ละ 2,600  บาท
   ุณลั ษณะพื้นฐาน
    - 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 32 MB 
    - มีชอง ชื่อมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี วา จาน
วนไมน้อย วา 1 ชอง      
    - มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้อย วา 150  ผน
    -  ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal  ละ ามารถ า นด
นาด อง ระดาษ องได้

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น  ที่  มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564
-  ป็นไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร  อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ัง ม 

( านั ปลัด อบต.)
าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ

าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ จานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ  ซอม ซมบารุง
รั ษา รง าร อง รุภัณฑ นาดใ ญ  ซึ่งไมรวมถึง าซอมบารุง
ตามป ติ รือ าซอม ลาง ชน  ซอม ซม ปลี่ยน ัวรถ
ยนต    ปลี่ยน ระบะท้าย องรถยต   ปลี่ยนระบบไฮดรอลิ   ทา
ีใ มทั้ง ัน   ปลี่ยน รื่องยนตใ ม  ฯลฯ

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564
( านั ปลัด อบต.)
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
งินอุด นุนอง รป รอง วนท้องถิ่น

อุด นุนศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่นอา ภอ ีชมพ จัง วัด อน น

จานวน 15,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินอุด นุนตาม รง าร พิ่มประ ิทธิภาพศนย
ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ละ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  น้า 63
 ลาดับที่  10
( านั ปลัด อบต.)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 427,520 บาท
งบบุคลากร รวม 317,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 317,520 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 317,520 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้พนั งาน วน
ตาบล ดังนี้
  1) นั วิ ราะ น ยบาย ละ ผน จานวน 1 อัตรา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9  ุมภาพันธ 2559
( านั ปลัด อบต.)
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งบดาเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน

ท้องถิ่น
จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี) ใ ้ ้า
ราช าร/พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้างประจา  ละพนั งาน
จ้าง  า มนา ุณ รรม าร ัด ลือ พนั งาน ละล จ้าง  าตอบ
ทน ณะ รรม าร อบ ้อ ท็จจริง วามรับผิดทางละ มิด  าตอบ
ทน ณะ รรม าร อบ วนวินัย  าตอบ ทน จ้า น้าที่ใน าร
ลือ ตั้ง  รือ าตอบ ทนที่ ้าลั ษณะประ ภทนี้
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี  พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ( งินรางวัลประจาปี)
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย าร ัด
ลือ พนั งาน ละล จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555  ละ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20  มษายน 2559 ประ อบ นัง ือ ระทรวง
าร ลัง ดวนที่ ุด ที่   0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28

  มษายน 2558 ( ณะ รรม าร อบ ้อ ท็จจริง วามรับผิดทาง
ละ มิด) 
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2546 ( ณะ รรม าร อบ
วนวินัย)

-  ป็นไปตามบัญชีอัตรา าตอบ ทนบุ ลที่ได้รับ ตงตั้งใ ้ปฏิบัติ
น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น ท้าย

ระ บียบ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้งวาด้วย าร ลือ ตั้ง มาชิ ภา
ท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประ อบ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26

  ิง า ม 2563 
( านั ปลัด อบต.)
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินตอบ ทนใ ้ จ้า น้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารในวันทา าร รือในวัน ยุดราช าร  ดยได้รับ
อนุมัติจา ผ้บริ ารท้องถิ่น อน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
งิน  ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( านั ปลัด อบต.)

า ชาบ้าน จานวน 60,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน า ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบล ที่มี ิทธิได้
รับตามอัตราที่ระ บียบฯ  า นด
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง
้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 4

) พ.ศ. 2562
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6  ุมภาพันธ 2561
( านั ปลัด อบต.)

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผ้บริ ารท้องถิ่น จานวน 15,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ พนั งาน วน
ตาบล  ผ้ได้รับบานาญป ติ ที่มี ิทธิได้รับตามอัตราที่
ระ บียบฯ  า นด
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
( านั ปลัด อบต.) 
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ  ราชอาณาจั ร ได้   า บี้ย ลี้ยง ดินทาง  า ชาที่

พั   าพา นะ รวมถึง า ชา ยานพา นะ  า ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะ  าระวาง รถบรรทุ   าจ้าง น าบ
าม  ละอื่นๆ ทานอง ดียว ัน  าพา นะรับจ้าง ้าม
ต จัง วัด  งินชด ชย  า นย้าย ิ่ง อง วนตัวใน าร ดินทางไป

ราช ารประจาใน ราชอาณาจั ร  ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็นต้อง
จายใน าร ดินทางไปราช าร  องพนั งาน วนตาบล ล จ้าง
ประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะบุ ลที่ ได้รับอนุญาต รือ
อนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุมฝึ อบรมอบรม  ัมมนา ด
งาน  รือไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนา
อง   วามร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่นใ ้พนั งาน อง อง รป รอง วนท้องถิ่น  ป็นไปตาม
ระ บียบ ดังนี้      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2561
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797
  ลงวันที่  2   มษายน  2561 
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว3858  ลงวันที่  24   ุมภาพันธ  2564
( านั ปลัด อบต.)
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าลงทะ บียน าธรรม นียม รือ าใช้จายทานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ
อยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม

จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน  าธรรม นียม  รือ าใช้จายทานอง
ดียว ันที่  รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะ
บุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติ ใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม  ัมมนา ดงาน  รือไปติดตอราช าร รวม
ถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาอง วามร้ ี่ยว ับ าร ปฏิบัติงาน
ององ รป รอง วนท้องถิ่นใ ้พนั งาน ององ รป รอง
วน ท้องถิ่น      

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
( านั ปลัด อบต.)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,896,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,254,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,254,300 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 1,418,520 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้ พนั งาน
วนตาบล ดังนี้ 

  1)  ผ้อานวย าร อง ลัง (นั บริ ารงาน ลัง ระดับ
ต้น) จานวน 1 อัตรา
  2) นั วิชา าร ลัง จานวน  1 อัตรา
  3)  จ้าพนั งานพั ดุ  จานวน 1 อัตรา
  4)  จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จานวน 1 อัตรา  
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9  ุมภาพันธ 2559  
( อง ลัง)  
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งินประจาตา นง จานวน 42,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ผ้อานวย าร อง ลัง (นั
บริ ารงาน ลัง ระดับต้น)  จานวน 1 อัตรา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนา ม 2559
( อง ลัง)

าจ้างล จ้างประจา จานวน 280,080 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจ้างล จ้างประจา ตา นง  จ้าพนั งาน าร งิน
ละบัญชี จานวน 1 อัตรา

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558

-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่มท
 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17  มษายน 2561
( อง ลัง)
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง จานวน 507,700 บาท

-  พื่อจาย ป็น าตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้าง ดังนี้
 1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง ผ้ชวย จ้าพนั งาน าร งิน
ละบัญชี  จานวน 1 อัตรา

 2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง ผ้ชวย จ้าพนั งาน
พั ดุ จานวน 1 อัตรา
1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บ
รายได้  จานวน 1 อัตรา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26  ิง า ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  ร ฎา ม 2557

( อง ลัง)

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง จานวน 6,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ใ ้  พนั งานจ้าง
ตามภาร ิจ จานวน 1 อัตรา   
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ  านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1  ร ฎา ม 2558  
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  
( อง ลัง) 
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งบดาเนินงาน รวม 587,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน

ท้องถิ่น
จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี) ใ ้ ้า
ราช าร/พนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้างประจา  ละพนั งาน
จ้าง  า มนา ุณ รรม าร ัด ลือ พนั งาน ละล จ้าง  าตอบ
ทน ณะ รรม าร อบ ้อ ท็จจริง วามรับผิดทางละ มิด  าตอบ
ทน ณะ รรม าร อบ วนวินัย  าตอบ ทน จ้า น้าที่ใน าร
ลือ ตั้ง  รือ าตอบ ทนที่ ้าลั ษณะประ ภทนี้
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี  พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย าร ัด
ลือ พนั งาน ละล จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555  ละ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20  มษายน 2559 ประ อบ นัง ือ ระทรวง
าร ลัง ดวนที่ ุด ที่   0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28

  มษายน 2558 ( ณะ รรม าร อบ ้อ ท็จจริง วามรับผิดทาง
ละ มิด) 
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2546 ( ณะ รรม าร อบ
วนวินัย)

-  ป็นไปตามบัญชีอัตรา าตอบ ทนบุ ลที่ได้รับ ตงตั้งใ ้ปฏิบัติ
น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น ท้าย

ระ บียบ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้งวาด้วย าร ลือ ตั้ง มาชิ ภา
ท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประ อบ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26

  ิง า ม 2563 
( อง ลัง)
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า ชาบ้าน จานวน 42,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน า ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบล ที่มี ิทธิได้
รับตามอัตราที่ระ บียบฯ  า นด
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง
้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 4

) พ.ศ. 2562
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6  ุมภาพันธ 2561
( อง ลัง)    

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา จานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ พนั งาน วน
ตาบล ล จ้างประจา ผ้ได้รับบานาญป ติ ที่มี ิทธิได้รับตามอัตรา
ที่ระ บียบฯ  า นด
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
( อง ลัง)     
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ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 150,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารใ ้ผ้รับจ้างทา ารอยางใดอยาง
นึ่ง พื่อ ิดประ ยชนตอทางราช าร ละ วนรวม  ชน  าจ้าง
มาชวย ลืองานพนั งาน วนตาบล  าจ้าง มาทา วาม

ะอาด  าจัดทา ื่อประชา ัมพันธ  า ย็บ ้าป นัง ือ  าถาย
อ าร  าจ้าง มา ียนป้าย จัดทาป้าย  าจ้าง มาด ลรั ษา
วามปลอดภัย านั งาน  า าจัด ิ่งปฏิ ล  า บี้ยประ ันภัย  า

จ้าง นวยงาน ารวจ วามพึงพอใจ องผ้รับบริ าร ององ าร
บริ าร วนตาบล  าปรับปรุง ว็บไซต ององ ารบริ าร วน
ตาบล  าจัดทาวาร าร  ิ่งพิมพ  รือ ารบริ ารอื่นๆ  าจ้างทา
ตรายาง ฯลฯ  าใช้จายใน ารดา นิน ารด ลรั ษา ละ ุ้ม รอง
ป้อง ันที่ดินอัน ป็น าธารณ มบัติ อง ผนดิน า รับพล มืองใช้
ประ ยชนรวม ัน  ชน  ารออ นัง ือ า ัญ า รับที่ ลวง าร
ตรวจ อบ นัง ือ า ัญ า รับที่ ลวง  ารดา นิน ดี รณีมี ้อ
พิพาท  ารรังวัดทา ผนที่  ารจัดทาทะ บียนที่ดิน าธารณ
ประ ยชน  าธรรม นียมอื่น ๆ รวมทั้ง าใช้จายอื่นใดที่ ี่ยว ้อง 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลง วันที 10  ร ฎา ม 2563  รื่อง  ลั ณฑ ารดา นิน าร
จ้าง อ ชน ละ าร  บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลง วันที่ 28 พ. .2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณประจาปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น 
( อง ลัง)     
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น ารับรองใน ารต้อนรับบุ ล รือ ณะบุ ล  วน
ราช าร  รือผ้มาศึ ษาดงาน  ละงานพิธี ารอื่นๆ  ององ าร
บริ าร วนตาบล  ชน  าอา าร พร้อม รื่องดื่ม  าอา าร
วาง  า อง วัญ  าใช้จายที่  ี่ยว นื่องใน ารรับรองรวมทั้ง า
บริ าร
-  พื่อจาย ป็น า ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ณะ รรม าร  ณะ
อนุ รรม าร  รือ ณะทางานตาง ๆ ที่ได้รับ ตงตั้งตาม
ฎ มาย ระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร  ระทรวงม าดไทย  รือ า ั่ง
ององ รป รอง วนท้องถิ่น  ารประชุม ราช ารภายใน นวย

งานประจา ดือน  ารประชุม ภาท้องถิ่น  รือ  ณะ รรม ารที่
ภาท้องถิ่นตั้ง ึ้น  ารประชุมประชา ม มบ้าน พื่อบรณา าร จัด

ทา ผนชุมชน  รือ รื่องอื่น ที่ ฎ มาย ระ บียบ  รือ นัง ือ ั่ง
ารที่  ระทรวงม าดไทย า นด  ารประชุมระ วางอง ร

ป รอง วนท้องถิ่น ับ อง รป รอง วนท้องถิ่น  ละ าร
ประชุมระ วางอง รป รอง วน ท้องถิ่น ับ วน
ราช าร  นวยงานอื่น องรัฐ รือ อ ชน  ชน  าอา ารวาง
ละ  รื่องดื่ม  าอา ารใน รณีที่มี ารประชุม าบ ี่ยวมื้อ

อา าร  า ชา ้อง ประชุม  าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562      
 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ที่ มท
 0808.2/0766 ลง วันที่ 5  ุมภาพันธ 2563  ดยอาศัยอานาจ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา ด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ลัง)       
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ  ราชอาณาจั ร ได้   า บี้ย ลี้ยง ดินทาง  า ชาที่

พั   าพา นะ รวมถึง า ชา ยานพา นะ  า ชื้อ พลง รือ
พลังงาน ารับยานพา นะ  าระวาง รถบรรทุ   าจ้าง น าบ
าม  ละอื่นๆ ทานอง ดียว ัน  าพา นะรับจ้าง ้าม
ต จัง วัด  งินชด ชย  า นย้าย ิ่ง อง วนตัวใน าร ดินทางไป

ราช ารประจาใน ราชอาณาจั ร  ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็นต้อง
จายใน าร ดินทางไปราช าร  องพนั งาน วนตาบล ล จ้าง
ประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะบุ ลที่ ได้รับอนุญาต รือ
อนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุมฝึ อบรมอบรม  ัมมนา ด
งาน  รือไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนา
อง   วามร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่นใ ้พนั งาน อง อง รป รอง วนท้องถิ่น  ป็นไปตาม
ระ บียบ ดังนี้      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2561
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797
  ลงวันที่  2   มษายน  2561 
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว3858  ลงวันที่  24   ุมภาพันธ  2564
( อง ลัง)
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าลงทะ บียน าธรรม นียม รือ าใช้จายทานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ
อยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม

จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน  าธรรม นียม  รือ าใช้จายทานอง
ดียว ันที่  รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะ
บุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติ ใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม  ัมมนา ดงาน  รือไป ติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาอง วามร้ ี่ยว ับ
าร ปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นใ ้พนั งาน อง

อง รป รอง วน ท้องถิ่น      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
( อง ลัง)      

รง ารฝึ อบรมใ ้ วามร้ ร้าง วาม ้าใจ ผ้ชาระภาษีที่ดิน ละ
ิ่งปล ร้าง

จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรมใ ้ วามร้
ร้าง วาม ้าใจ ผ้ชาระภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ร้าง  ดยมี าใช้

จายประ อบด้วย   าป้าย รง าร  า ผนพับประชา
ัมพันธ   าวั ดุ อุป รณ   รื่อง ียนใน ารอบรม   าอา าร
ลางวัน   าอา ารวาง ละ รื่องดื่มไมมี อล อฮอร  า
มนา ุณวิทยา ร   ละ าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557  
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนา วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  น้า 54  ลาดับที่ 4
( อง ลัง)
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าบารุงรั ษา ละซอม ซม จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินที่อยใน วาม
ด ล อง อง ลัง อง ารบริ าร วนตาบล นอง ดง พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ      

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลง วันที่ 28 พ. .2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณประจาปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2909
  ลงวันที่  27   มษายน  2565  
( อง ลัง)      
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ านั งาน  ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทน
ถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด
ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน   นัง ือ   รื่อง ิด ล นาด ล็    รื่อง
จาะ ระดาษ นาด ล็   ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็   ไม้บรรทัด
ล็    รรไ ร   ้าอี้พลา ติ   ตรา
ยาง   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ยางลบ  น้ายาลบ า
ผิด   ทป าว  ลวด ย็บ ระดาษ   าว  ที่ถพื้น   ุญ จ  พระบรม
ฉายาลั ษณ  ตะ รงวาง อ าร  นาฬิ าตั้ง รือ

วน   ระ ป๋า  ตาชั่ง นาด ล็    มุด  ซอง อ าร  ตลับผง
มึ   น้า มึ ปริ้นท   ทป พี วี ซี   บบใ    ลิป  ไม้บรรทัด  ธง

ชาติ  พานพุม  พวงมาลัย   รวยดอ ไม้  ผ้า าลี   บบ
พิมพ   ฟ้ม   มุดบัญชี   มุดประวัติ ้าราช าร  น้าดื่ม า รับ
บริ ารประชาชนใน านั งาน   ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( อง ลัง)
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วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ที่มีลั ษณะ ดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น   ชน   าตั้ง ล้อง   าตั้ง

ียนภาพ   ลน ซม  ป้ายประชา ัมพันธ  ป้ายไฟ จ้ง ตือน บบ
ล้อลา    ระ ป๋าใ ล้องถายรป  ฟิลม   ี  พ ัน  ฟิลม
ไลด   อ าร ผย พรผล ารดา นินงาน   ถบบันทึ ียง รือ

ภาพ(ภาพยนตร,วีดี อ ทป, ผนซีดี)  ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( อง ลัง)
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วั ดุ อมพิว ตอร จานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทน
ถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด
ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน   ผน รือจานบันทึ   ้อมล อุป รณบันทึ
้อมล (

Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive)  ทปบันทึ
้อมล (

Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  ัว
พิมพ รือ ถบ พิมพ า รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ
า รับ รื่องพิมพ บบ  ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง  าย
บิล  นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดน ซีดีรอมไดรฟ  ผน รอง
ง  ผง ป้นอั ระ รือ ป้นพิม (Key Board)  มน

บอรด (Main Board)  มม มรี่ซิป (Memory Chip)  ชน Rom 
ัตซีทฟิต  ตอร (Cut Sheet Feeder)  มา  (Mouse) 

พริน ตอร  วิตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box  รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub)  ผนวงจร อิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sou nd Card)
ป็นต้น  รื่องอาน ละบันทึ ้อมล บบตางๆ  ชน  บบดิ
ตต (Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk)  บบซีดีรอม (CD-

ROM)  บบออพติ  อล (Optical)  ป็นต้น ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( อง ลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 85,000 บาท
าบริ ารไปรษณีย จานวน 75,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย  าธนาณัติ  าบริ ารดวงตรา
ไปรษณีย  า ชาต้ไปรษณีย  าธรรม นียม าร อน งินในระบบ
าร งิน าร ลังบัญชีภา รัฐ ใน ิจ าร อง อบต. นอง ดง ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ดวนที่
ุด  ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่  30   ันยายน  2563

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564 
( อง ลัง)   

าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม   าบริ าร
อิน ตอร น็ต  ละ าบริ าร ื่อ ารอื่น ๆ  อง อง  ลัง อบต. นอง
ดง 

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ดวนที่
ุด  ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่  30   ันยายน  2563

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564 
( อง ลัง) 

งบลงทุน รวม 55,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,500 บาท
รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

รื่อง อมพิว ตอร  า รับงานประมวลผล  บบที่ 1 (จอ ดงภาพ
นาดไมน้อย วา  19 นิ้ว)

จานวน 22,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร   า รับงานประมวล
ผล  บบที่ 1 (จอ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว)
     ุณลั ษณะพื้นฐาน
    -มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 6  น
ลั  (6 core)  ละ 12  น มือน (12 Thread)  ละมี
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ท น ลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ วาม ามารถ
ใน ารประมวลผล ง (Turbo Boost  รือ Max Boost)  ดยมี
วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า ง ุด ไมน้อย วา 4.2 GHz จานวน 1

  นวย      
    - นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ัน นาดไม

น้อย วา 8 MB      
    -มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ  ดยมี ุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง  รือดี วา ดังนี้  
       1)  ป็น ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี
นวย วามจา  นาดไมน้อย วา 2 GB  รือ      

       2) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวลผล ลาง  บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวย วามจา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB  รือ 

       3) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน
ารใช้ นวย วามจา ลั ใน าร ดงภาพ  นาดไมน้อย
วา 2 GB      

    -มี นวย วามจา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา มี นาด
ไมน้อย วา 8 GB      
    -มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA  รือ ดี วา  นาด วามจุไม
น้อย วา 1 TB  รือชนิด Solid State Drive  นาด วามจุไมน้อย
วา 250 GB จานวน 1  นวย      

    -มี DVD-RW  รือดี วา จานวน 1  นวย 
    -มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface) 
บบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1

 ชอง
    -มีชอง ชื่อมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง 

    -มี ป้นพิมพ ละ มา
    -มีจอ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1  นวย 
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น  ที่  มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564
-  ป็นไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร  อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ัง ม   

วันที่พิมพ : 5/9/2565  06:51:43 น้า : 56/164



( อง ลัง)     
      
     
      
     
 
   

รื่อง อมพิว ตอร น้ตบุ   า รับงานประมวลผล จานวน 22,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร น้ตบุ   า รับงาน
ประมวลผล
     ุณลั ษณะพื้นฐาน
    -มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4  น
ลั  (4 core)  ละ 8  น มือน (8 Thread)  ละมี ท น ลยี

พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ วาม ามารถใน าร
ประมวลผล ง (Turbo Boost  รือ Max Boost)  ดยมี วาม ร็ว
ัญญาณนาฬิ า ง ุด ไมน้อย วา 4 GHz จานวน 1  นวย 

    - นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ัน  นาดไม

น้อย วา 8 MB 
    -มี นวย วามจา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา  นาดไม
น้อย วา 8 GB 
    -มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA  รือดี วา  นาด วามจุไม
น้อย วา 1 TB  รือ ชนิด Solid State Drive  นาด วามจุไม
น้อย วา 250 GB จานวน 1  นวย
    -มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมน้อย
วา 1,366 x 768 Pixel  ละมี นาดไมน้อย วา 12 นิ้ว

    -มีชอง ชื่อมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง 

    -มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI  รือ VGA จานวนไมน้อย วา 1
 ชอง 
    -มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface) 
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บบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา  บบ ติดตั้งภาย
ใน (Internal)  รือภายนอ  (External) จานวนไมน้อย วา 1
 ชอง 
    - ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
ละ Bluetooth 

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น  ที่  มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564
-  ป็นไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร  อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ัง ม   

( อง ลัง)     
     
     
     
      
      
     
      
     

รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดา จานวน 2,600 บาท
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-  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร   รือ  LED   าว
ดา (18  น้า/นาที)
     ุณลั ษณะพื้นฐาน
    -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 32 MB 
    -มีชอง ชื่อมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี วา จานวน
ไมน้อย วา 1 ชอง      
    -มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้อย วา 150  ผน
    - ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal  ละ ามารถ า นด
นาด อง ระดาษ องได้

    - ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น  ที่  มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564
-  ป็นไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร  อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ัง ม   

( อง ลัง)
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รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดา ชนิด Network บบที่ 1 (28 
น้า/นาที)

จานวน 8,900 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร  รือ LED  าว
ดา ชนิด Network  บบที่ 1 (28  น้า/นาที)
     ุณลั ษณะพื้นฐาน
    -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 น้าอัต นมัติได้      
    -มี นวย วามจา (Memory)  นาดไมน้อย วา 128 MB
    -มีชอง ชื่อมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี วา จานวน
ไมน้อย วา 1 ชอง      
    -มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface) 
บบ 10/100 Base-T  รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1

 ชอง  รือ  ามารถใช้งานผาน รือ ายไร้ าย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
    -มีถาดใ ระดาษรวม ันไมน้อย วา 250  ผน 
    - ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal  ละ ามารถ า นด
นาด อง ระดาษ องได้

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น  ที่  มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564
-  ป็นไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร  อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ัง ม    

( อง ลัง)      
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 276,840 บาท
งบบุคลากร รวม 210,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 210,840 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 210,840 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้พนั งาน วน
ตาบล ดังนี้
  1) นั วิชา ารตรวจ อบภายใน จานวน 1 อัตรา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9  ุมภาพันธ 2559
( นวยตรวจ อบภายใน)
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งบดาเนินงาน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน

ท้องถิ่น
จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี) ใ ้ พนั งาน วน
ตาบล  ละพนั งานจ้าง  า มนา ุณ รรม าร ัด ลือ พนั งาน
ละล จ้าง  าตอบ ทน ณะ รรม าร อบ ้อ ท็จจริง วามรับผิด

ทางละ มิด  าตอบ ทน ณะ รรม าร อบ วนวินัย  าตอบ ทน
จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง  รือ าตอบ ทนที่ ้าลั ษณะประ ภทนี้
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี  พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย าร ัด
ลือ พนั งาน ละล จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555  ละ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20  มษายน 2559 ประ อบ นัง ือ ระทรวง
าร ลัง ดวนที่ ุด ที่   0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28

  มษายน 2558 ( ณะ รรม าร อบ ้อ ท็จจริง วามรับผิดทาง
ละ มิด) 
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2546 ( ณะ รรม าร อบ
วนวินัย)

-  ป็นไปตามบัญชีอัตรา าตอบ ทนบุ ลที่ได้รับ ตงตั้งใ ้ปฏิบัติ
น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น ท้าย

ระ บียบ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้งวาด้วย าร ลือ ตั้ง มาชิ ภา
ท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประ อบ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26

  ิง า ม 2563 
( นวยตรวจ อบภายใน)

วันที่พิมพ : 5/9/2565  06:51:43 น้า : 62/164



า ชาบ้าน จานวน 36,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน า ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิได้
รับตามอัตราที่ระ บียบฯ  า นด
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง
้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 4

) พ.ศ. 2562
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
  ลงวันที่ 6  ุมภาพันธ 2561
( นวยตรวจ อบภายใน)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ  ราชอาณาจั ร ได้   า บี้ย ลี้ยง ดินทาง  า ชาที่

พั   าพา นะ รวมถึง า ชา ยานพา นะ  า ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะ  าระวาง รถบรรทุ   าจ้าง น าบ
าม  ละอื่นๆ ทานอง ดียว ัน  าพา นะรับจ้าง ้าม
ต จัง วัด  งินชด ชย  า นย้าย ิ่ง อง วนตัวใน าร ดินทางไป

ราช ารประจาใน ราชอาณาจั ร  ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็นต้อง
จายใน าร ดินทางไปราช าร  องพนั งาน วนตาบล ล จ้าง
ประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะบุ ลที่ ได้รับอนุญาต รือ
อนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุมฝึ อบรมอบรม  ัมมนา ด
งาน  รือไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนา
อง   วามร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่นใ ้พนั งาน อง อง รป รอง วนท้องถิ่น  ป็นไปตาม
ระ บียบ ดังนี้      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2561
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797
  ลงวันที่  2   มษายน  2561 
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว3858  ลงวันที่  24   ุมภาพันธ  2564
( นวยตรวจ อบภายใน)
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าลงทะ บียน าธรรม นียม รือ าใช้จายทานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ
อยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม

จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน  าธรรม นียม  รือ าใช้จายทานอง
ดียว ันที่  รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะ
บุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติ ใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม  ัมมนา ดงาน  รือไป ติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาอง วามร้ ี่ยว ับ
าร ปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นใ ้พนั งาน อง

อง รป รอง วน ท้องถิ่น      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
( นวยตรวจ อบภายใน)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,311,620 บาท

งบบุคลากร รวม 466,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 466,620 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 297,900 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้พนั งาน วน
ตาบล ดังนี้
  1)  จ้าพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย จานวน 1 อัตรา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9  ุมภาพันธ 2559
( านั ปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 5/9/2565  06:51:43 น้า : 65/164



าตอบ ทนพนั งานจ้าง จานวน 168,720 บาท

-  พื่อจาย ป็น าตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้าง ดังนี้
 1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง ผ้ชวย จ้าพนั งานป้อง ัน
ละบรร ทา าธารณภัย  จานวน  1  อัตรา

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
 -  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26  ิง า ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  ร ฎา ม 2557

( านั ปลัด อบต.)
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งบดาเนินงาน รวม 795,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน

ท้องถิ่น
จานวน 100,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จาย าตอบ ทนผ้ปฏิบัติ ารราช ารอัน ป็น
ประ ยชน อง รป รอง วนท้องถิ่น ดังนี้
1)  งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี)  า รับพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ฯลฯ
2)  พื่อ ป็น าใช้จาย าป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป
ใ ้ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน  พื่อ นับ นุน ารปฏิบัติ
น้าที่ใน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัยตาม ฎ มายวาด้วย
ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ละ นับ นุน ารดา นิน าร

ตามภาร ิจอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น ี่ยว ับ
งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย  รือ ารรั ษา วาม งบ รียบ
ร้อย องประชาชนตาม ฎ มาย
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ิจ ารอา า
มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ. 2553

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายใช้
จายใ ้ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ รป รอง
ถิ่น พ.ศ.2560
-  ป็นไปตามระ บียบ ณะ รรม ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณ
ภัย งชาติ วาด้วย าใช้จาย องอา า มั รใน ารป้อง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2560
( านั ปลัด อบต.)
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จาย าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร  า รับพนั งาน วนตาบล  พนั งานจ้าง ละล จ้าง  อง
อง ารบริ าร วนตาบล ที่ได้ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลา ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
( านั ปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 450,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร ององ ารบริ าร วนตาบลใน
งาน ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ละระงับอั ีภัย  าจ้าง มา
พนั งาน ับรถบรรทุ น้า  าจ้าง มาพนั งานประจารถบรรทุ
น้า  ละ าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ  ที่จา ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลง วันที 10  ร ฎา ม 2563  รื่อง  ลั ณฑ ารดา นิน าร
จ้าง อ ชน ละ าร  บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลง วันที่ 28 พ. .2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณประจาปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น 
( านั ปลัด อบต.)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ  ราชอาณาจั ร ได้   า บี้ย ลี้ยง ดินทาง  า ชาที่

พั   าพา นะ รวมถึง า ชา ยานพา นะ  า ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะ  าระวาง รถบรรทุ   าจ้าง น าบ
าม  ละอื่นๆ ทานอง ดียว ัน  าพา นะรับจ้าง ้าม
ต จัง วัด  งินชด ชย  า นย้าย ิ่ง อง วนตัวใน าร ดินทางไป

ราช ารประจาใน ราชอาณาจั ร  ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็นต้อง
จายใน าร ดินทางไปราช าร  องพนั งาน วนตาบล ล จ้าง
ประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะบุ ลที่ ได้รับอนุญาต รือ
อนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุมฝึ อบรมอบรม  ัมมนา ด
งาน  รือไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนา
อง   วามร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่นใ ้พนั งาน อง อง รป รอง วนท้องถิ่น  ป็นไปตาม
ระ บียบ ดังนี้      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2561
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797
  ลงวันที่  2   มษายน  2561 
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว3858  ลงวันที่  24   ุมภาพันธ  2564
( านั ปลัด อบต.)
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าลงทะ บียน าธรรม นียม รือ าใช้จายทานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ
อยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม

จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน  าธรรม นียม  รือ าใช้จายทานอง
ดียว ันที่  รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะ
บุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติ ใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม  ัมมนา ดงาน  รือไป ติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาอง วามร้ ี่ยว ับ
าร ปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นใ ้พนั งาน อง

อง รป รอง วน ท้องถิ่น      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
( านั ปลัด อบต.)
รง ารฝึ อบรม ละซั ซ้อม ผน ารปฏิบัติงาน นวยงานป้อง ัน

ภัยฝ่ายพล รือน ละประชาชนในพื้นที่ตาบล นอง ดง
จานวน 40,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรม ละซั
ซ้อม ผน ารปฏิบัติงาน นวยงานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ละ
ประชาชนในพื้นที่ตาบล นอง ดง   ดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย   าวั ดุ รื่อง ียน อุป รณ ารฝึ อบรม  าอา ารวาง ละ

รื่องดื่ม    าอา าร    า มนา ุณวิทยา ร    าป้าย
รง าร   าวั ดุ   าอุป รณ ละ าร มี า รับใช้ใน ารฝึ

ารป้อง ัน ละระงับอั ีภัย   ชน  ็ ุงต้ม (LPG) ,  มี
้ง , น้ามันดี ซล, น้ามัน บนซิล, น้ามันพืช       ละ าใช้จาย

อื่นๆที่จา ป็น  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557 
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  น้า  64
  ลาดับที่ 1
( านั ปลัด อบต.)
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รง ารรณรง ป้อง ันอุบัติ ตุชวง ทศ าลปีใ ม จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารรณรง ป้อง ัน
อุบัติ ตุชวง ทศ าลปีใ ม   ดยมี าใช้จายประ อบด้วย    า
ป้ายรณรง ประชา ัมพันธ   าไฟฟ้า   าอา ารวางพร้อม รื่อง
ดื่ม า รับบริ ารประชาชน   าวั ดุ  าป้าย รง าร   ละ าใช้
จายอื่นๆที่จา ป็น  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ   าร ง ริม ีฬา
ละ าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  น้า  64
  ลาดับที่ 2 
( านั ปลัด อบต.)

รง ารรณรง ป้อง ันอุบัติ ตุชวง ทศ าล ง รานต จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารรณรง ป้อง ัน
อุบัติ ตุชวง ทศ าล ง รานต   ดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย    าป้ายรณรง ประชา ัมพันธ   าไฟฟ้า   าอา ารวาง
พร้อม รื่องดื่ม า รับบริ ารประชาชน   าวั ดุ  าป้าย

รง าร   ละ าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ   าร ง ริม ีฬา
ละ าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  น้า  65
  ลาดับที่ 3 
( านั ปลัด อบต.)
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าบารุงรั ษา ละซอม ซม จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินที่อยใน วาม
ด ล ององ ารบริ าร วนตาบล นอง ดง พื่อใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลง วันที่ 28 พ. .2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณประจาปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2909
  ลงวันที่  27   มษายน  2565  
( านั ปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม ง
ทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น   ชน ไม ร ฟน   าตั้ง
ไม ร ฟน  ฟิว    ทปพัน ายไฟฟ้า  ปลั๊ ไฟฟ้า   วิตช
ไฟฟ้า   ลอดไฟ   ายไฟฟ้า   ลอดไฟฟ้า   ผงวงจร  ดอ
ลา พง   ลอดวิทยุทรานซิต ตอร   บร อร   มไฟ   รื่องวัด
รงดันไฟฟ้า   รื่องวัด ระ ไฟฟ้า  ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด อบต. )
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วั ดุ อ ร้าง จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ อ ร้างที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร
รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด

ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน  ไม้
ตางๆ   ้อน   ีม  ชะ ลง   ิ่ว   ียม   ลื่อย   วาน   บไ
ไม้   ทปวัดระยะ   รื่องวัด นาด ล็    ชน  ตลับ มตร  ล ดิ่ง   ถ
้วม   รื่องยิงตะป  นั่งร้าน  น้ามันทาไม้  ทิน นอร   ี  ปน

ซี มนต  ทราย  ยางมะตอย า ร็จ
รป   ัง ะ ี  ตะป   ระ บื้อง  อิฐ รือซี มนตบล็อ   ปน
าว   ปรงทา ี  อางล้างมือ  ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด อบต.)
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วั ดุยานพา นะ ละ น ง จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุยานพา นะ ละ น ง ที่มีลั ษณะ ดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น   ชน ไ วง  ประ จ   ม
รง   ุญ จปา ตาย   ุญ จ ลื่อน   ีมล็อ   ล็อ ียร  ล็อ
ลัตช  ล็อ พวงมาลัย   พลา  ยางรถยนต  น้ามัน บร   น็อต ละ
ร   ายไมล  ฟิลม รอง ง  น้า ลั่น   บร   พวงมาลัย  

รัช  ชุด ียรรถยนต   รื่องยนต(อะไ ล)   ายพานใบพัด   ม้อ
น้า   บต ตอรี่  ล้อ  ถังน้ามัน ไฟ บร   ตลับล ปน   ันชนรถ
ยนต   ัว ทียน  ไฟ น้า  ไฟ บร    ็ม ัดนิรภัย   ระจ มอง ้าง
รถยนต ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด อบต. )
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วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น  ที่มีลั ษณะ ดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น  ชน  ุงต้ม  น้ามัน ชื่อ
พลิง  น้ามันดี ซล  น้ามัน าด  น้ามัน บนซิน  น้ามัน ตา  น้ามัน
จารบี  น้ามัน รื่อง  ถาน  าช  น้ามัน ียร  น้ามัน ลอลื่น  ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลั  อบต.)
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วั ดุ รื่อง ตง าย จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ รื่อง ตง าย  ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม ง
ทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น  ชน   รื่อง ตง าย องผ้
ปฏิบัติงาน  ถุง ท้า/ถุงมือ  รอง ท้า   มว   ผ้าผ อ   ื้อ ะท้อน

ง   รื่อง มายตางๆ    รื่อง บบ/ชุดปฏิบัติ
งาน   ื้อ   าง ง  ผ้า   ็ม ัด   ื้อชชีพ  ชุดดับ พลิงรวมถึงชนิด
ันไฟ  (ไมรวมถึงออ ซิ จน)   ็ม รื่อง มาย อปพร.  ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลั  อบต.)

วั ดุ รื่องดับ พลิง จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ รื่องดับ พลิง  ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม ง
ทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น  ชน  วาลวน้าดับ พลิง  ทอ
ายน้า ง   ายดิบ พลิง  อุป รณดับไฟป่า ( ชน  ายฉีด, ถัง, ไม้

ตบไฟ)  ถังดับ พลิง  ล บอลดับ พลิง  ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลั  อบต.)

วันที่พิมพ : 5/9/2565  06:51:43 น้า : 76/164



วั ดุจราจร จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุจราจร  ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร
รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด

ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน   ัญญาณไฟ ระพริบ   ัญญาณไฟฉุ
ฉิน   รวยจราจร   ผง ั้นจราจร  ป้าย ตือน   ทน บริ
ออร ( บบพลา ติ ละ บบ อน รีต)  ป้ายไฟ ยุดตรวจ   ผน
ป้ายจราจร   ระบองไฟ  ไฟ วบ  ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด  อบต.)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ

าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ จานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ  ซอม ซมบารุง
รั ษา รง าร อง รุภัณฑ นาดใ ญ  ซึ่งไมรวมถึง าซอมบารุง
ตามป ติ รือ าซอม ลาง ชน  ซอม ซม ปลี่ยน ัวรถ   ปลี่ยนถัง
บรรจุน้า องรถบรรทุ น้า   ปลี่ยนระบบไฮดรอลิ   ทา ีใ มทั้ง
ัน   ปลี่ยน รื่องยนตใ ม  ฯลฯ

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564
( านั ปลัด อบต.)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 906,920 บาท

งบบุคลากร รวม 703,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 703,920 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 468,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้พนั งาน วน
ตาบล ดังนี้
  1) ผ้อานวย าร อง ารศึ ษา (นั บริ าร ารศึ ษา ระดับ
ต้น) จานวน 1 อัตรา
  2) นั วิชา ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9  ุมภาพันธ 2559
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

งินประจาตา นง จานวน 42,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ผ้อานวย าร อง ารศึ ษา (นั
บริ ารงาน ารศึ ษา ระดับต้น)  
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนา ม 2559
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง จานวน 193,920 บาท

-  พื่อจาย ป็น าตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้าง ดังนี้
 1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง ผ้ชวยนั วิชา าร
ศึ ษา จานวน 1 อัตรา
 -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26  ิง า ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  ร ฎา ม 2557

( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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งบดาเนินงาน รวม 203,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน

ท้องถิ่น
จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จาย าตอบ ทนผ้ปฏิบัติ ารราช ารอัน ป็น
ประ ยชน  อง รป รอง วนท้องถิ่น  ดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย  าตอบ ทน  ณะ รรม าร อบ ัมภาษณ   งิน
รางวัล งินทา วัญฝ่าอันตราย ป็น รั้ง ราว   าตอบ ทนบุ ล
รือ ณะ รรม ารที่ได้รับ ตงตั้งตาม ฎ มายวาด้วย ารจัดซื้อ

จัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ   งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษ   งินรางวัล ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร าา นด งิน
ประ ยชนตอบ  ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วน ท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

า ชาบ้าน จานวน 48,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น า ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบล ที่มี ิทธิได้รับ
ตามอัตราที่ระ บียบฯ  า นด  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ละ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา จานวน 15,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ พนั งาน วน
ตาบล  ซึ่ง ป็นผ้มี ิทธิได้รับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร ององ รป รอง วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2563      
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารใ ้ผ้รับจ้างทา ารอยางใดอยาง
นึ่ง พื่อ ิดประ ยชนตอทางราช าร ละ วนรวม  ชน  าจ้าง
มาชวย ลืองานพนั งาน วนตาบล  าจ้าง มาทา วาม

ะอาด  าจัดทา ื่อประชา ัมพันธ  า ย็บ ้าป นัง ือ  าถาย
อ าร  าจ้าง มา ียนป้าย จัดทาป้าย  าจ้าง มาด ลรั ษา
วามปลอดภัย านั งาน  า าจัด ิ่งปฏิ ล  า บี้ยประ ันภัย  า

จ้าง นวยงาน ารวจ วามพึงพอใจ องผ้รับบริ าร ององ าร
บริ าร วนตาบล  าปรับปรุง ว็บไซต ององ ารบริ าร วน
ตาบล  าจัดทาวาร าร  ิ่งพิมพ  รือ ารบริ ารอื่นๆ  าจ้างทา
ตรายาง ฯลฯ  าใช้จายใน ารดา นิน ารด ลรั ษา ละ ุ้ม รอง
ป้อง ันที่ดินอัน ป็น าธารณ มบัติ อง ผนดิน า รับพล มืองใช้
ประ ยชนรวม ัน  ชน  ารออ นัง ือ า ัญ า รับที่ ลวง าร
ตรวจ อบ นัง ือ า ัญ า รับที่ ลวง  ารดา นิน ดี รณีมี ้อ
พิพาท  ารรังวัดทา ผนที่  ารจัดทาทะ บียนที่ดิน าธารณ
ประ ยชน  าธรรม นียมอื่น ๆ รวมทั้ง าใช้จายอื่นใดที่ ี่ยว ้อง 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลง วันที 10  ร ฎา ม 2563  รื่อง  ลั ณฑ ารดา นิน าร
จ้าง อ ชน ละ าร  บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลง วันที่ 28 พ. .2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณประจาปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น 
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น ารับรองใน ารต้อนรับบุ ล รือ ณะบุ ล  วน
ราช าร  รือผ้มาศึ ษาดงาน  ละงานพิธี ารอื่น ๆ  ององ าร
บริ าร วนตาบล  ชน  าอา าร พร้อม รื่องดื่ม  าอา าร
วาง  า อง วัญ  าใช้จายที่ ี่ยว นื่องใน ารรับรองรวมทั้ง า
บริ าร ฯลฯ
-  พื่อจาย ป็น า ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ณะ รรม าร  ณะ
อนุ รรม าร  รือ ณะทางานตาง ๆ ที่ได้รับ ตงตั้งตาม
ฎ มาย ระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย  รือ า ั่ง
ององ รป รอง วนท้องถิ่น  ารประชุมราช ารภายใน นวย

งานประจา ดือน  ารประชุม ภาท้องถิ่น  รือ ณะ รรม ารที่
ภาท้องถิ่นตั้ง ึ้น  ารประชุมประชา ม มบ้าน พื่อบรณา ารจัด

ทา ผนชุมชน  รือ รื่องอื่น ที่ ฎ มาย ระ บียบ  รือ นัง ือ ั่ง
ารที่ ระทรวงม าดไทย า นด  ารประชุมระ วางอง ร

ป รอง วนท้องถิ่น ับอง รป รอง วนท้องถิ่น  ละ าร
ประชุมระ วางอง รป รอง วนท้องถิ่น ับ วนราช าร  นวย
งานอื่น องรัฐ รือ อ ชน  ชน  าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม  า
อา ารใน รณีที่มี ารประชุม าบ ี่ยวมื้ออา าร  า ชา ้อง
ประชุม  าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
-  พื่อจาย ป็น าใช้จายในพิธีทางศา นา ประ พณี  ละรัฐ
พิธี ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ที่ มท
 0808.2/0766 ลง วันที่ 5  ุมภาพันธ 2563  ดยอาศัยอานาจ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา ด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ไมมีใน ผนพัฒนาท้องถิ่น ป็นไปตาม นัง ือ  ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ
. 2566
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม) 
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ได้   า บี้ย ลี้ยง ดินทาง  า ชาที่พั   า

พา นะ รวมถึง า ชายานพา นะ  า ชื้อ พลิง รือพลังงาน
า รับยานพา นะ  าระวางรถบรรทุ   าจ้าง น าบ าม  ละ

อื่นๆ ทานอง ดียว ัน  าพา นะรับจ้าง ้าม ตจัง วัด  งินชด
ชย  า นย้าย ิ่ง อง วนตัวใน าร ดินทางไปราช ารประจาใน
ราชอาณาจั ร  ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็นต้องจายใน าร ดินทาง
ราช าร  องพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง รือบุ ล  ณะ
บุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติ ใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม ัมนา ดงาน  รือไปติดตอราช าร รวมถึง
ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาอง วามร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน อง

อง รป รอง วนท้องถิ่นใ ้พนั งาน ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2561
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797
  ลงวันที่  2   มษายน  2561 
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว3858  ลงวันที่  24   ุมภาพันธ  2564
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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าลงทะ บียน าธรรม นียม รือ าใช้จายทานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ
อยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม

จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน  าธรรม นียม  รือ าใช้จายทานอง
ดียว ันที่  รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะ
บุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติ ใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม  ัมมนา ดงาน  รือไป ติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาอง วามร้ ี่ยว ับ
าร ปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นใ ้พนั งาน อง

อง รป รอง วน ท้องถิ่น      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

าบารุงรั ษา ละซอม ซม จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินที่อยใน วาม
ด ล ององ ารบริ าร วนตาบล นอง ดง พื่อใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลง วันที่ 28 พ. .2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณประจาปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2909
  ลงวันที่  27   มษายน  2565  
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 5/9/2565  06:51:43 น้า : 85/164



ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ านั งาน  ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทน
ถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด
ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน   นัง ือ   รื่อง ิด ล นาด ล็    รื่อง
จาะ ระดาษ นาด ล็   ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็   ไม้บรรทัด
ล็    รรไ ร   ้าอี้พลา ติ   ตรา
ยาง   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ยางลบ  น้ายาลบ า
ผิด   ทป าว  ลวด ย็บ ระดาษ   าว  ที่ถพื้น   ุญ จ  พระบรม
ฉายาลั ษณ  ตะ รงวาง อ าร  นาฬ าตั้ง รือ

วน   ระ ป๋า  ตาชั่ง นาด ล็    มุด  ซอง อ าร  ตลับผง
มึ   น้า มึ ปริ้นท   ทป พี วี ซี   บบใ    ลิป  ไม้บรรทัด  ธง

ชาติ  พานพุม  พวงมาลัย   รวยดอ ไม้  ผ้า าลี   บบ
พิมพ   ฟ้ม   มุดบัญชี   มุดประวัติ ้าราช าร  น้าดื่ม า รับ
บริ ารประชาชนใน านั งาน   ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2566  อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ที่มีลั ษณะ ดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น   ชน   าตั้ง ล้อง   าตั้ง

ียนภาพ   ลน ซม  ป้ายประชา ัมพันธ  ป้ายไฟ จ้ง ตือน บบ
ล้อลา    ระ ป๋าใ ล้องถายรป  ฟิลม   ี  พ ัน  ฟิลม
ไลด   อ าร ผย พรผล ารดา นินงาน   ถบบันทึ ียง รือ

ภาพ(ภาพยนตร,วีดี อ ทป, ผนซีดี)  ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2566  อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

วั ดุ อมพิว ตอร จานวน 10,000 บาท
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-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทน
ถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด
ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน   ผน รือจานบันทึ   ้อมล อุป รณบันทึ
้อมล (

Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive)  ทปบันทึ
้อมล (

Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  ัว
พิมพ รือ ถบ พิมพ า รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ
า รับ รื่องพิมพ บบ  ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง  าย
บิล  นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดน ซีดีรอมไดรฟ  ผน รอง
ง  ผง ป้นอั ระ รือ ป้นพิม (Key Board)  มน

บอรด (Main Board)  มม มรี่ซิป (Memory Chip)  ชน Rom 
ัตซีทฟิต  ตอร (Cut Sheet Feeder)  มา  (Mouse) 

พริน ตอร  วิตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box  รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub)  ผนวงจร อิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sou nd Card)
ป็นต้น  รื่องอาน ละบันทึ ้อมล บบตางๆ  ชน  บบดิ
ตต (Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk)  บบซีดีรอม (CD-

ROM)  บบออพติ  อล (Optical)  ป็นต้น ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2566  อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,170,197 บาท
งบบุคลากร รวม 1,561,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,561,140 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 1,118,220 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้พนั งาน
ร ดังนี้

  1)  ร  ศ.3  จานวน 1 อัตรา
  2)  ร  ศ.1  จานวน 1 อัตรา  
  3)  ร  ศ.1  จานวน 1 อัตรา  
  4)  รผ้ชวย  จานวน 1 อัตรา  
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
       ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
-  ป็นไปตาม นัง ือ  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
       ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
-  ป็นไปตาม นัง ือ  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภา ม 2562
-  ป็นไปตาม นัง ือ  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
-  ป็นไปตาม นัง ือ  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลา ม 2563
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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งิน พิ่มตาง ๆ อง ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 67,200 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนราย ดือนใ ้ ้าราช าร ร ละ
บุ ลา รทาง ารศึ ษาซึ่งได้รับ งินวิทยฐานะตาม ฎ มายวาด้วย
งิน ดือน  งินวิทยาฐานะ  ละ งินประจาตา นง ได้รับ งิน า
ตอบ ทนราย ดือนในอัตรา ทา ับ งินวิทยฐานะที่ได้รับ  ว้น ต ้า
ราช าร ร ละบุ ลา รทาง ารศึ ษาซึ่งได้รับ งินวิทยฐานะ
ชานาญ าร“ ฉพาะ ้าราช าร ร ละบุ ลา รทาง ารศึ ษาได้รับ
งินวิทยาฐานะระดับชานาญ ารพิ ศษ/ ชี่ยวชาญ”
-  ป็นไปตาม นัง ือ  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 143 ลงวันที่ 21  ันยายน 2550 
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม) 

งินวิทยฐานะ จานวน 67,200 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวิทยฐานะชานาญ าร  งินวิทยฐานะชานาญ าร
พิ ศษ  ละวิทยฐานะผ้อานวย าร ชี่ยวชาญ ใ ้ ับพนั งาน ร
ละบุ ลา รทาง ารศึ ษา

-  ป็นไปตาม นัง ือ  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
-  ป็นไปตาม นัง ือ  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

าตอบ ทนพนั งานจ้าง จานวน 296,520 บาท

-  พื่อจาย ป็น าตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้าง ดังนี้
 1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง ผ้ด ล ด็  จานวน 1 อัตรา
 2) พนั งานจ้างทั่วไป ตา นง  นงาน จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26  ิง า ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  ร ฎา ม 2557

( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง จานวน 12,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ใ ้  พนั งานจ้างทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา   
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ  านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1  ร ฎา ม 2558  
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม) 

งบดาเนินงาน รวม 1,822,457 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน

ท้องถิ่น
จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จาย าตอบ ทนผ้ปฏิบัติ ารราช ารอัน ป็น
ประ ยชน  อง รป รอง วนท้องถิ่น  ดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย  าตอบ ทน  ณะ รรม าร อบ ัมภาษณ   งิน
รางวัล งินทา วัญฝ่าอันตราย ป็น รั้ง ราว   าตอบ ทนบุ ล
รือ ณะ รรม ารที่ได้รับ ตงตั้งตาม ฎ มายวาด้วย ารจัดซื้อ

จัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ   งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษ   งินรางวัล ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร าา นด งิน
ประ ยชนตอบ  ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วน ท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 752,675 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 180,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารใ ้ผ้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยาง
ใด  พื่อ ิดประ ยชนตอทางราช าร ละ วนรวม  ชน  าจัดทา
ื่อประชา ัมพันธ   า ย็บ ้าป   นัง ือ  าถาย อ าร  าจ้าง
มา ียนป้าย จัดทาป้าย  า บี้ยประ ันภัย  าจ้าง นวยงาน

ารวจ  วามพึงพอใจ องผ้รับบริ าร ององ ารบริ าร วน
ตาบล   าปรับปรุง ว็บไซต ององ ารบริ าร วนตาบล  าจัด
ทาวาร าร  ิ่งพิมพ  รือ ารบริ ารอื่น ๆ  าจ้างทาตรายาง ฯลฯ 
-  พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารทา วาม ะอาด องศนยพัฒนา
ด็ ล็ ตาบล นอง ดง  ละงานอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลง วันที 10  ร ฎา ม 2563  รื่อง  ลั ณฑ ารดา นิน าร
จ้าง อ ชน ละ าร  บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลง วันที่ 28 พ. .2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณประจาปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จานวน 10,000 บาท

 -  พื่อจาย ป็น ารับรองใน ารต้อนรับบุ ล รือ ณะบุ ล  วน
ราช าร  รือผ้มาศึ ษาดงาน  ละงานพิธี ารอื่น ๆ  ององ าร
บริ าร วนตาบล  ชน  าอา าร พร้อม รื่องดื่ม  าอา าร
วาง  า อง วัญ  าใช้จายที่ ี่ยว นื่องใน ารรับรองรวมทั้ง า
บริ าร ฯลฯ
-  พื่อจาย ป็น า ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ณะ รรม าร  ณะ
อนุ รรม าร  รือ ณะทางานตาง ๆ ที่ได้รับ ตงตั้งตาม
ฎ มาย ระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย  รือ า ั่ง
ององ รป รอง วนท้องถิ่น  ารประชุมราช ารภายใน นวย

งานประจา ดือน  ารประชุม ภาท้องถิ่น  รือ ณะ รรม ารที่
ภาท้องถิ่นตั้ง ึ้น  ารประชุมประชา ม มบ้าน พื่อบรณา ารจัด

ทา ผนชุมชน  รือ รื่องอื่น ที่ ฎ มาย ระ บียบ  รือ นัง ือ ั่ง
ารที่ ระทรวงม าดไทย า นด  ารประชุมระ วางอง ร

ป รอง วนท้องถิ่น ับอง รป รอง วนท้องถิ่น  ละ าร
ประชุมระ วางอง รป รอง วนท้องถิ่น ับ วนราช าร  นวย
งานอื่น องรัฐ รือ อ ชน  ชน  าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม  า
อา ารใน รณีที่มี ารประชุม าบ ี่ยวมื้ออา าร  า ชา ้อง
ประชุม  าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
-  พื่อจาย ป็น าใช้จายในพิธีทางศา นา ประ พณี  ละรัฐ
พิธี ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ที่ มท
 0808.2/0766 ลง วันที่ 5  ุมภาพันธ 2563  ดยอาศัยอานาจ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา ด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
 -ไมมีใน ผนพัฒนาท้องถิ่น ป็นไปตาม นัง ือ  ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ
. 2566 
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 5/9/2565  06:51:43 น้า : 93/164



รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ  ราชอาณาจั ร ได้   า บี้ย ลี้ยง ดินทาง  า ชาที่

พั   าพา นะ รวมถึง า ชา ยานพา นะ  า ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะ  าระวาง รถบรรทุ   าจ้าง น าบ
าม  ละอื่นๆ ทานอง ดียว ัน  าพา นะรับจ้าง ้าม
ต จัง วัด  งินชด ชย  า นย้าย ิ่ง อง วนตัวใน าร ดินทางไป

ราช ารประจาใน ราชอาณาจั ร  ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็นต้อง
จายใน าร ดินทางไปราช าร  องพนั งาน วนตาบล ล จ้าง
ประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะบุ ลที่ ได้รับอนุญาต รือ
อนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุมฝึ อบรมอบรม  ัมมนา ด
งาน  รือไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนา
อง   วามร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่นใ ้พนั งาน อง อง รป รอง วนท้องถิ่น  ป็นไปตาม
ระ บียบ ดังนี้      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2561
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797
  ลงวันที่  2   มษายน  2561 
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว3858  ลงวันที่  24   ุมภาพันธ  2564
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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าลงทะ บียน าธรรม นียม รือ าใช้จายทานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ
อยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม

จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน  าธรรม นียม  รือ าใช้จายทานอง
ดียว ันที่  รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะ
บุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติ ใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม  ัมมนา ดงาน  รือไป ติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาอง วามร้ ี่ยว ับ
าร ปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นใ ้พนั งาน อง

อง รป รอง วน ท้องถิ่น      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
รง ารจัด ิจ รรมวัน ด็ งชาติ จานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารจัด ิจ รรมงานวัน
ด็ งชาติ    ดยมี าใช้จายประ อบด้วย   าป้าย รง าร   า
รับรอง    าอา ารวาง ละ รื่องดื่มไมมี อล อฮอร  าใช้จายใน
ารประ วด รือ ง ัน  าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร   าม ร พ
าร ดง  ละ าใช้จายใน าร ฆษณาประชา ัมพันธงาน   ละ
าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น  

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ   าร ง ริม ีฬา
ละ าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนา วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  น้า 69  ลาดับที่ 4
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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รง ารทัศนศึ ษานอ ถานที่ จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารทัศนศึ ษานอ
ถานที่ อง ด็ นั รียนศนยพัฒนา ด็ ล็  อบต.  นอง ดง   ดย

มี าใช้จายประ อบด้วย   าป้าย รง าร  าวั ดุ อุป รณ   า
จ้าง มารถปรับอา าศ    าอา าร ลางวัน   าอา ารวาง ละ

รื่องดื่มไมมี อล อฮอร   า มนา ุณวิทยา ร  า ถานที่ด
งาน   า องที่ระลึ    ละ าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม  ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนา วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  น้า 72  ลาดับที่  14
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา จานวน 422,675 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร นับ นุน าใช้จาย
ารบริ าร ถานศึ ษา  องศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล นอง
ดง  ดังนี้

 1)  าจ้าง มาประ อบอา าร ลางวัน องศนยพัฒนา ด็ ล็
ตาบล นอง ดง จานวน 53  น  นละ 21 บาท จานวน 245
 วัน  ตั้งไว้ 272,685.-บาท
 2)  าจัด าร รียน าร อน จัด รร า รับ ด็ อายุ 2 – 5
 ปี อัตรา นละ 1,700.-บาท/ปี  ตั้งไว้  90,100.-บาท
 3)  า นัง ือ รียน จัด รร า รับ ด็ อายุ 3 – 5 ปี อัตรา น
ละ 200.-บาท/ปี ตั้งไว้ 10,600.-บาท
 4)  าอุป รณ าร รียน จัด รร า รับ ด็ อายุ 3 – 5 ปี อัตรา น
ละ 200.-บาท/ปี ตั้งไว้ 10,600.-บาท
 5)  า รื่อง บบนั รียน จัด รร า รับ ด็ อายุ 3 – 5 ปี อัตรา
นละ 300.-บาท/ปี ตั้งไว้ 15,900.-บาท

 6)  า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน จัด รร า รับ ด็ อายุ 3 – 5
 ปี อัตรา นละ 430.-บาท/ปี ตั้งไว้ 22,790.-บาท
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้ ละราย
จาย อง ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2562
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18  ร ฎา ม 2565 ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   น้า 71
  ลาดับที่ 10  
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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าบารุงรั ษา ละซอม ซม จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินที่อยใน วาม
ด ล องศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบล นอง ดง
พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลง วันที่ 28 พ. .2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณประจาปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2909
  ลงวันที่  27   มษายน  2565  
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561  รื่อง  ลั
ณฑ ละอัตรา าใช้จาย ารประ อบพิจารณางบประมาณราย

จายประจาปีในลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ  ละ า าธารณป ภ
-ไมมีใน ผนพัฒนาท้องถิ่น ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภา ม 2562
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 1,039,782 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ านั งาน  ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทน
ถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด
ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน   นัง ือ   รื่อง ิด ล นาด ล็    รื่อง
จาะ ระดาษ นาด ล็   ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็   ไม้บรรทัด
ล็    รรไ ร   ้าอี้พลา ติ   ตรา
ยาง   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ยางลบ  น้ายาลบ า
ผิด   ทป าว  ลวด ย็บ ระดาษ   าว  ที่ถพื้น   ุญ จ  พระบรม
ฉายาลั ษณ  ตะ รงวาง อ าร  นาฬิ าตั้ง รือ

วน   ระ ป๋า  ตาชั่ง นาด ล็    มุด  ซอง อ าร  ตลับผง
มึ   น้า มึ ปริ้นท   ทป พี วี ซี   บบใ    ลิป  ไม้บรรทัด  ธง

ชาติ  พานพุม  พวงมาลัย   รวยดอ ไม้  ผ้า าลี   บบ
พิมพ   ฟ้ม   มุดบัญชี   มุดประวัติ ้าราช าร  น้าดื่ม า รับ
บริ ารประชาชนใน านั งาน   ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2566  อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม ง
ทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น   ชน ไม ร ฟน   าตั้ง
ไม ร ฟน  ฟิว    ทปพัน ายไฟฟ้า  ปลั๊ ไฟฟ้า   วิตช
ไฟฟ้า   ลอดไฟ   ายไฟฟ้า   ลอดไฟฟ้า   ผงวงจร  ดอ
ลา พง   ลอดวิทยุทรานซิต ตอร   บร อร   มไฟ   รื่องวัด
รงดันไฟฟ้า   รื่องวัด ระ ไฟฟ้า  ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2566  อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

วั ดุงานบ้านงาน รัว จานวน 976,782 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุงานบ้านงาน รัวที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม ง
ทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็น
ต้น   ชน   ม้อ   ระทะ   ะละมัง  ตะ ลิว   รอบ
รป  มีด  ถัง  ผงซั ฟอ    บ  น้ายาดับ ลิ่น   ปรง  ไม้
รวด   ง  มุ้ง  ถาด   ้วน้า  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อน ้อม  ที่

นอน   ระทะไฟฟ้า  ถัง    ระติ น้า ็ง   ตา   ม้อ
ไฟฟ้า   ระติ น้าร้อน  ผ้าป ตะ  วั ดุประ อบอา าร  อา าร
า ร็จรป ถัง ยะ บบ าตั้ง  ถัง ยะ บบล้อลา    ายยางฉีด
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น้า  ฯลฯ  จานวน  20,000  บาท
-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ้ ด็
ล็ ศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล นอง ดง ละ ถานศึ ษาใน ัง ัด
านั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐานในพื้นที่อง าร

บริ าร วนตาบล นอง ดง ในอัตรา นละ 7.37 บาท ดังนี้
(1) ศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล นอง ดง จานวน  260 วัน 
(2)  รง รียนบ้าน นอง ดง จานวน 260 วัน
(3)  รง รียนบ้าน นอง  จานวน 260 วัน
(4)  รง รียนบ้าน นองทุมประชา รร  จานวน 260 วัน
(5)  รง รียนบ้าน ันติ ุ  จานวน 260 วัน
(6)  รง รียน ต็นวิทยา ม จานวน 260 วัน
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18  ร ฎา ม 2565 ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)    น้า 68
  ลาดับที่ 1 
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 3,000 บาท
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-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น  ที่มีลั ษณะ ดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น  ชน  ุงต้ม  น้ามัน ชื่อ
พลิง  น้ามันดี ซล  น้ามัน าด  น้ามัน บนซิน  น้ามัน ตา  น้ามัน
จารบี  น้ามัน รื่อง  ถาน  าช  น้ามัน ียร  น้ามัน ลอลื่น  ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย  ที่มี
ลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไม
ยืนนาน   ิ้น ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ
อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น   ชน  ชุด รื่องมือผา
ตัด  ที่วาง รวย ้ว   ฟัง   รื่องวัดน้าฝน   รื่องวัด
อุณ ภมิ (ปรอทวัดไ ้)  รื่องมือวิทยาศา ตร  ถัง ็บ ชื้อ
พลิง   าลี   ละผ้าพัน ผล  ยา ละ วชภัณฑ   อล อฮอล   มี
ภัณฑ  ฟิลม อ ซ รย  ออ ซิ จน  น้ายาตางๆ  ล
ยาง   ลือด   ายยาง  ลวด ชื่อม งิน  ถุงมือ  ลอด ้ว   ระดาษ
รอง  จุ ตางๆ  ทรายอะ บท  น้ายาพน มอ วัน าจัด

ยุง   ลอรีน   าร ้ม   น้า า อนามัย  ชุดป้อง ัน ชื้อ ร ( บบ
ใช้ รั้ง ดียวทิ้ง)  ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ที่มีลั ษณะ ดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น   ชน   าตั้ง ล้อง   าตั้ง

ียนภาพ   ลน ซม  ป้ายประชา ัมพันธ  ป้ายไฟ จ้ง ตือน บบ
ล้อลา    ระ ป๋าใ ล้องถายรป  ฟิลม   ี  พ ัน  ฟิลม
ไลด   อ าร ผย พรผล ารดา นินงาน   ถบบันทึ ียง รือ

ภาพ(ภาพยนตร,วีดี อ ทป, ผนซีดี)  ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2566  อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 5/9/2565  06:51:44 น้า : 104/164



วั ดุ อมพิว ตอร จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทน
ถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด
ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน   ผน รือจานบันทึ   ้อมล อุป รณบันทึ
้อมล (

Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive)  ทปบันทึ
้อมล (

Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  ัว
พิมพ รือ ถบ พิมพ า รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ
า รับ รื่องพิมพ บบ  ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง  าย
บิล  นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดน ซีดีรอมไดรฟ  ผน รอง
ง  ผง ป้นอั ระ รือ ป้นพิม (Key Board)  มน

บอรด (Main Board)  มม มรี่ซิป (Memory Chip)  ชน Rom 
ัตซีทฟิต  ตอร (Cut Sheet Feeder)  มา  (Mouse) 

พริน ตอร  วิตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box  รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub)  ผนวงจร อิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sou nd Card)
ป็นต้น  รื่องอาน ละบันทึ ้อมล บบตางๆ  ชน  บบดิ
ตต (Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk)  บบซีดีรอม (CD-

ROM)  บบออพติ  อล (Optical)  ป็นต้น ฯลฯ
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2566  อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบริ ารอิน ตอร น็ต  ละ าบริ าร ื่อ ารอื่น ๆ
  องศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล นอง ดง
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 43,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,600 บาท
รุภัณฑ านั งาน

ตะทางาน จานวน 23,600 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ตะทางาน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล
นอง ดง จานวน 4 ตัว ๆ ละ  5,900.-  บาท  
ดยมี ุณลั ษณะดังนี้

  1)  นาดไมน้อย วา ( ว้าง x ลึ  x  ง) : 120 x 60 x 75 ซม.  
- ตั้งรา า ืบรา าจา ท้องตลาด  นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รุภัณฑ  องมาตรฐานงบประมาณ  านั งาน
ประมาณ ตาม นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย
. 2552  รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ ารจัดซื้อ รุภัณฑ ละรถยนต
อง อปท

- ไมมีใน ผนพัฒนาท้องถิ่น ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภา ม 2562
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ

าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ  ซอม ซมบารุง
รั ษา รง าร อง รุภัณฑ นาดใ ญ  ซึ่งไมรวมถึง าซอมบารุง
ตามป ติ รือ าซอม ลาง ชน  ซอม ซม ปลี่ยน ัวรถ
ยนต    ปลี่ยน ระบะท้าย องรถยนต    ปลี่ยนถังบรรจุน้า องรถ
บรรทุ น้า   ปลี่ยนระบบไฮดรอลิ   ทา ีใ มทั้ง ัน   ปลี่ยน

รื่องยนตใ ม  ฯลฯ
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,743,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 1,743,000 บาท
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งินอุด นุน วนราช าร

งินอุด นุน วนราช าร จานวน 1,743,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินอุด นุนดา นิน ารตาม รง ารอุด นุนอา าร
ลางวัน  ใ ้ นั รียนระดับอนุบาลถึงประถมศึ ษาปีที่ 6

  า รับนั รียนใน รง รียน ัง ัด านั งาน ตพื้นที่ าร
ศึ ษา ( พฐ.) ใน ตอง ารบริ าร วนตาบล นอง ดง  อัตรา
มื้อละ 21 บาทตอ น จานวน 200 วัน   ป็น งิน 1,743,000.-บาท
 1)  รง รียนบ้าน นอง ดง  อัตรา นละ 21.-บาท  จานวน 200
 วัน   ป็น งิน 462,000.-บาท
 2)  รง รียนบ้าน นอง   อัตรา นละ 21.-บาท  จานวน 200
 วัน   ป็น งิน 189,000.-บาท
 3)  รง รียนบ้าน นองทุมประชา รร  อัตรา นละ 21
.-บาท  จานวน 200 วัน   ป็น งิน 256,200.-บาท
 4)  รง รียนบ้าน ันติ ุ  อัตรา นละ 21.-บาท  จานวน 200
 วัน   ป็น งิน 264,600.-บาท
 5)  รง รียน ต็นวิทยา ม   อัตรา นละ 21
.-บาท  จานวน 200 วัน   ป็น งิน 571,200.-บาท
 -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ละ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
 -  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14  ิง า ม 2563  รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติฯวาด้วย
งินอุด นุน อง อปท. พ.ศ. 2559  ละ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 -  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18  ร ฎา ม 2565 ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล)
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   น้าที่ 68
  ลาดับที่ 2 
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 297,900 บาท

งบบุคลากร รวม 297,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 297,900 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 297,900 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้พนั งาน วน
ตาบล ดังนี้
  1)  จ้าพนั งาน ุ าภิบาล จานวน 1 อัตรา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9  ุมภาพันธ 2559
( านั ปลัด อบต.)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,485,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 1,215,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน

ท้องถิ่น
จานวน 120,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าป่วย ารอา า มั รบริบาลท้องถิ่น  ที่มี ิทธิได้
รับ งิน   าตอบ ทน   พื่อ ป็น าป่วย ารชด ชย  ารงาน รือ
วลาที่ ียไป  พื่อ นับ นุน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารด ลผ้ งอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยอา า มั ร
บริบาลท้องถิ่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น ละ าร บิ าใช้
จาย  พ.ศ.  2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด  ที่ มท 0819.2
/ว6290  ลงวันที่  18  ตุลา ม  2562
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด  ที่ มท 0819.2
/ว0803  ลงวันที่  6  ุมภาพันธ  2563
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด  ที่ มท 0819.2
/ว2318  ลงวันที่  21   มษายน  2564 
( านั ปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 805,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 650,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจ้าง มา จ้า น้าที่ประจา นวย ้ชีพ   า รับ
บริ ารประชาชนในพื้นที่ตาบล นอง ดง   าถาย อ าร   า ย็บ
นัง ือ า ้ารป ลม นัง ือ   า าจัด ิ่งปฏิ ล   าระวาง

บรรทุ    า ฆษณา ละ ผย พร   า บี้ยประ ัน   าจ้าง นวย
งาน ารวจ วามพึ่งพอใจ องผ้รับบริ าร ององ ารบริ าร วน
ตาบล  รือ ารบริ ารอื่น ฯลฯ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ 0808.2/ว4044  ลง
วันที่ 10  ร ฎา ม  2563  รื่อง  ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชน ละ าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 5/9/2565  06:51:44 น้า : 112/164



รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง ารป้อง ัน ละ วบ ุม ร พิษ ุนั บ้า จานวน 55,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารป้อง ัน ละ วบ ุม
ร พิษ ุนั บ้า   ดยมี าใช้จายประ อบด้วย   าป้าย   าอา าร
ลางวัน   าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม   า มนา ุณวิทยา ร  า

วั ดุฝึ อบรมฯ   าวั ซีนป้อง ัน ร พิษ ุนั บ้า  ละวั ดุอุป รณ
ที่จา ป็น องงาน ัตว พทย    ละ าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน าร วั ดิภาพ ัตว ององ รป รอง วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2562
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ดวน
มา   ที่ มท 0808.2/ว827  ลงวันที่  1  มีนา ม  2562
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ดวนที่
ุด  ที่ มท 0810.5/ว1042  ลงวันที่  10   มษายน  2561

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5  ร ฎา ม  2561
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว4052  ลงวันที่ 14 ธันวา ม  2561
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ดวนที่
ุด  ที่ มท 0819.3/ว4524 ลงวันที่ 7  พฤศจิ ายน  2562

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ดวนที่
ุด  ที่ มท 0819.3/ว19 ลงวันที่ 3 ม รา ม  2563

( านั ปลัด อบต.)
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รง ารฝึ อบรมป้อง ัน ละ วบ ุม ร ระบาด  ร ติดตอ  รือ
ร ไมติดตอที่ ิด ึ้นตาม ถาน ารณ

จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรมป้อง ัน
ละ วบ ุม ร ระบาด   ร ติดตอ   รือ ร ไมติดตอที่ ิด ึ้น

ตาม ถาน ารณ   ดยมี าใช้จายประ อบด้วย  าป้าย  าวั ดุฝึ
อบรม   าอา าร ลางวัน  าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม   า
อุป รณฯ   า มนา ุณวิทยา ร   ละ าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557    
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนา วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  น้า 78  ลาดับที่ 4 
( านั ปลัด อบต.)

รง ารอบรมใ ้ วามร้ผ้ประ อบ ิจ ารที่ ป็นอันตรายตอ ุ ภาพ จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารอบรมใ ้ วามร้ผ้
ประ อบ ิจ ารที่ ป็นอันตรายตอ ุ ภาพ ดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย   าป้าย  าวั ดุฝึ อบรมฯ   าอา าร ลางวัน   าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม  า มนา ุณวิทยา ร   ละ าใช้จายอื่นๆที่จา
ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557    
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนา วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  น้า 78  ลาดับที่ 1  
( านั ปลัด อบต.)
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าบารุงรั ษา ละซอม ซม จานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินที่อยใน วาม
ด ล ององ ารบริ าร วนตาบล นอง ดง
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ  ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม ง
ทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น   ชน ไม ร ฟน   าตั้ง
ไม ร ฟน  ฟิว    ทปพัน ายไฟฟ้า  ปลั๊ ไฟฟ้า   วิตช
ไฟฟ้า   ลอดไฟ   ายไฟฟ้า   ลอดไฟฟ้า   ผงวงจร  ดอ
ลา พง   ลอดวิทยุทรานซิต ตอร   บร อร  มไฟ   รื่องวัด
รงดันไฟฟ้า   รื่องวัด ระ ไฟฟ้า  ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด อบต. )
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วั ดุ อ ร้าง จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ อ ร้างที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร
รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด

ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน  ไม้
ตางๆ   ้อน   ีม  ชะ ลง   ิ่ว   ียม   ลื่อย   วาน   บไ
ไม้   ทปวัดระยะ   รื่องวัด นาด ล็    ชน  ตลับ มตร  ล ดิ่ง   ถ
้วม   รื่องยิงตะป  นั่งร้าน  น้ามันทาไม้  ทิน นอร   ี  ปน

ซี มนต  ทราย  ยางมะตอย า ร็จ
รป   ัง ะ ี  ตะป   ระ บื้อง  อิฐ รือซี มนตบล็อ   ปน
าว   ปรงทา ี  อางล้างมือ  ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด อบต.)
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วั ดุยานพา นะ ละ น ง จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุยานพา นะ ละ น ง ที่มีลั ษณะ ดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น   ชน ไ วง  ประ จ   ม
รง   ุญ จปา ตาย   ุญ จ ลื่อน   ีมล็อ   ล็อ ียร  ล็อ
ลัตช  ล็อ พวงมาลัย   พลา  ยางรถยนต  น้ามัน บร   น็อต ละ
ร   ายไมล  ฟิลม รอง ง  น้า ลั่น   บร   พวงมาลัย  

รัช  ชุด ียรรถยนต   รื่องยนต(อะไ ล)   ายพานใบพัด   ม้อ
น้า   บต ตอรี่  ล้อ  ถังน้ามัน ไฟ บร   ตลับล ปน   ันชนรถ
ยนต   ัว ทียน  ไฟ น้า  ไฟ บร    ็ม ัดนิรภัย   ระจ มอง ้าง
รถยนตฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด อบต. )
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วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 150,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น  ที่มีลั ษณะ ดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น  ชน  ุงต้ม  น้ามัน ชื่อ
พลิง  น้ามันดี ซล  น้ามัน าด  น้ามัน บนซิน  น้ามัน ตา  น้ามัน
จารบี  น้ามัน รื่อง  ถาน  าช  น้ามัน ียร  น้ามัน ลอลื่น  ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลั  อบต.)
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย จานวน 100,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย  ที่มี
ลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไม
ยืนนาน   ิ้น ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ
อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น   ชน  ชุด รื่องมือผา
ตัด  ที่วาง รวย ้ว   ฟัง   รื่องวัดน้าฝน   รื่องวัด
อุณ ภมิ (ปรอทวัดไ ้)  รื่องมือวิทยาศา ตร  ถัง ็บ ชื้อ
พลิง   าลี   ละผ้าพัน ผล  ยา ละ วชภัณฑ   อล อฮอล   มี
ภัณฑ  ฟิลม อ ซ รย  ออ ซิ จน  น้ายาตางๆ  ล
ยาง   ลือด   ายยาง  ลวด ชื่อม งิน  ถุงมือ  ลอด ้ว   ระดาษ
รอง  จุ ตางๆ  ทรายอะ บท  น้ายาพน มอ วัน าจัด

ยุง   ลอรีน   าร ้ม   น้า า อนามัย  ชุดป้อง ัน ชื้อ ร ( บบ
ใช้ รั้ง ดียวทิ้ง)  ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
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วั ดุ รื่อง ตง าย จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ รื่อง ตง าย  ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม ง
ทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น  ชน   รื่อง ตง าย องผ้
ปฏิบัติงาน  ถุง ท้า/ถุงมือ  รอง ท้า   มว   ผ้าผ อ   ื้อ ะท้อน

ง   รื่อง มายตางๆ    รื่อง บบ/ชุดปฏิบัติ
งาน   ื้อ   าง ง  ผ้า   ็ม ัด   ื้อชชีพ  ชุดดับ พลิงรวมถึงชนิด
ันไฟ  (ไมรวมถึงออ ซิ จน)  ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลั  อบต.)
งบลงทุน รวม 50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ

าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ จานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ  ซอม ซมบารุง
รั ษา รง าร อง รุภัณฑ นาดใ ญ  ซึ่งไมรวมถึง าซอมบารุง
ตามป ติ รือ าซอม ลาง ชน  ซอม ซม ปลี่ยน ัวรถ
ยนต    ปลี่ยน ระบะท้าย องรถยนต     ปลี่ยนถังบรรจุน้า องรถ
บรรทุ น้า   ปลี่ยนระบบไฮดรอลิ   ทา ีใ มทั้ง ัน   ปลี่ยน

รื่องยนตใ ม  ฯลฯ
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564
( านั ปลัด อบต.)
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
งินอุด นุนอง รประชาชน

อุด นุน ณะ รรม าร มบ้าน ( า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง
รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุ )

จานวน 220,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารอุด นุน ณะ รรม าร ม
บ้าน   า รับ ารดา นินงานตาม นวทาง รง ารพระราชดาริ
ด้าน าธารณ ุ   ใน ตพื้นที่ตาบล นอง ดง   มบ้าน
ละ  20,000  บาท  จานวน  11   มบ้าน
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด  ที่ มท
 0808.2/ว4750  ลงวันที่  14   ิง า ม  2563
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ดวนที่
ุด  ที่ มท  0819.2/ว1504 ลงวันที่  22 พฤษภา ม  2563

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   น้า 55
  ลาดับที่ 1  
( านั ปลัด อบต.)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 310,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง ารจ้าง มารถรับ ง ด็ ผ้ด้อย อ า ปฐมวัยศนยพัฒนา ด็
ล็ อง ารบริ าร วนตาบล นอง ดง

จานวน 180,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารจ้าง มารถรับ ง
ด็ ผ้ด้อย อ า ปฐมวัยศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วน
ตาบล นอง ดง   ดยมี าใช้จายประ อบด้วย   าจ้าง มารถรับ
ง   ละ าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  วาด้วย าใช้จาย พื่อ
ชวย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560  ละที่ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนา วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  น้า 56  ลาดับที่ 3  
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)

รง ารชวย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ตาบล นอง ดง จานวน 100,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารชวย ลือประชาชน
ตามอานาจ น้าที่ตาบล นอง ดง  พื่อ ง ริม ละพัฒนา ุณภาพ
ชีวิตใ ้ ามารถ ้าถึงปัจจัยพื้นฐานใน ารดารงชีวิตได้อยางป ติ
ุ ใน ัง ม  รือ าร ง ริมพัฒนาบุ ลใ ้มี วามร้  ามมรถนา

ไปใช้ใน ารพัฒนา ุณภาพชีวิตใ ้ดียิ่ง ึ้น
-  ป็นไปตามระ บียบ  ดังนี้
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  วาด้วย าใช้จาย พื่อ
ชวย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560  ละที่ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   น้าที่ 56
  ลาดับที่ 2 
( านั ปลัด อบต.)
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รง าร นับ นุน ารดา นินงานศนยพัฒนา ุณภาพชีวิต ละ ง
ริมอาชีพผ้ งอายุตาบล นอง ดง

จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง าร นับ นุน าร
ดา นินงาน องศนยพัฒนา ุณภาพชีวิต ละ ง ริมอาชีพผ้ งอายุ
ตาบล นอง ดง  ชน  าจ้าง มาประ อบอา าร  อา ารวาง ละ

รื่องดื่ม  าวั ดุอุป รณ  าจัด ตรียม ถานที่  า มนา ุณ
วิทยา ร  ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น 
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ   ละ นัง ือ ั่ง าร  ดังนี้ 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม  ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ  าร ง ริม ีฬา ละ
าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วน ท้องถิ่น  พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   น้าที่ 57
 ลาดับที่ 3
( านั ปลัด อบต.)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
งินอุด นุนรัฐวิ า ิจ

รง าร ยาย ตระบบจา นายไฟฟ้า พื้นที่ าร ษตร ายบ้าน
นองทุม  มที่ 3 - บ้าน ้วย จด  มที่ 11

จานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ารไฟฟ้า วนภมิภา อา ภอ
ชุม พ  ใน ารดา นิน าร รง าร ยาย ตระบบจา นายไฟฟ้า
พื้นที่ าร ษตร ายบ้าน นองทุม  มที่  3 - บ้าน ้วย จด   ม
ที่  11
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ละ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวนที่ ุด  ที่  มท
  0808.2/ว4750  ลงวันที่  14   ิง า ม  2563
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570
)   น้าที่  90  ลาดับที่  4  
( องชาง)
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งานสวนสาธารณะ รวม 156,000 บาท
งบลงทุน รวม 156,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 156,000 บาท
า อ ร้าง ิ่ง าธารณป าร

รง าร อ ร้างลาน อน รีต ริม ล็  บริ วณรอบ มรุ บ้านซง
นอง าม มที่ 4

จานวน 156,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น า อ ร้างลาน อน รีต ริม ล็   บริ วณรอบ
มรุ  บ้านซง นอง าม   มที่  4   นาด ว้าง  20.00
   มตร  ยาว  33.00   มตร   นา  0.10   มตร   รือมีพื้นที่   ล
. ไมน้อย วา 383.75  ตาราง มตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชา
ัมพันธ รง าร 1  ป้าย   ละป้าย รง าร ล้ว ร็จ  1

  ป้าย  (รายละ อียดตาม บบ ปลน ององ ารบริ าร วนตาบล
นอง ดง า นด)

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล  พ.ศ. 2537  ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570
)   น้าที่ 93  ลาดับที่ 12
( องชาง)
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 30,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง ารจัด าร ยะในตาบล นอง ดง บบบรณา าร จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารจัด าร ยะในตาบล
นอง ดง บบบรณา าร   ดยมี าใช้จายประ อบด้วย    า

ป้าย   าอุป รณ   า มนา ุณวิทยา ร   าอา าร   าอา ารวาง
พร้อม รื่องดื่ม   าวั ดุฝึ อบรมฯ   าวั ดุ   ละ าใช้จายอื่นๆที่
จา ป็น  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ   าร ง ริม ีฬา
ละ าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  น้า  80
  ลาดับที่ 1 
( านั ปลัด อบต.)
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งานบาบัดน้าเสีย รวม 825,000 บาท
งบลงทุน รวม 825,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 825,000 บาท
า อ ร้าง ิ่ง าธารณป าร

รง าร อ ร้างรองระบายน้า ภายใน มบ้าน บ้าน ้วย จด มที่ 
11

จานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น า อ ร้างรองระบายน้า ภายใน มบ้าน บ้าน ้วย
จด  มที่ 11   ดย อ ร้างรองระบายน้า อน รีต ริม ล็ บบ

ตัวยพร้อมฝาปิด   นาด ว้าง  0.70   มตร  ลึ   0.65
  มตร  ยาว  108.00   มตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ

รง าร 1  ป้าย   ละป้าย รง าร ล้ว ร็จ 1 ป้าย  (ราย
ละ อียดตาม บบ ปลน ององ ารบริ าร วนตาบล นอง ดง
า นด)

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล  พ.ศ.  2537   ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570
)   น้าที่  98  ลาดับที่ 22
( องชาง)
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รง าร อ ร้างรางระบายน้ารอบอา าร อประชุม อบต. นอง
ดง

จานวน 225,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น า อ ร้างรางระบายน้ารอบอา าร อประชุม อบต
.  นอง ดง   ดย อ ร้างรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ บบ
ตัวยพร้อมฝาปิด   นาด ว้าง  0.50   มตร  ลึ   0.55
   มตร  ยาว 108.00   มตร   ละวางทอระบายน้า อน รีต ริม

ล็   นาด ้นผาศนย ลาง  0.30   มตร  จานวน  23
 ทอน  พร้อมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร 1 ป้าย   ละป้าย

รง าร ล้ว ร็จ 1 ป้าย  (รายละ อียดตาม บบ ปลน อง
อง ารบริ าร วนตาบล นอง ดง า นด)
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล  พ.ศ.  2537   ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570
)   น้าที่  98  ลาดับที่  24
( องชาง) 
รง ารวางทอระบายน้า ละ ยายผิวจราจร ล. ายซอย ลาง

บ้าน  บ้าน นอง   มที่ 2
จานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวางทอระบายน้า ละ ยายผิวจราจร  ล.  าย
ซอย ลางบ้าน  บ้าน นอง   มที่ 2   ดยวางทอระบายน้า   ล
.   นาด ้นผาศนย ลาง 0.40   มตร  จานวน  124 ทอน พร้อม
บอพั น้า  ล.  จานวน 13 บอ   ละ ยายผิวจราจร  ล.  นาด
ว้าง 1.00  มตร  ยาวรวม 121.25  มตร  นา 0.15  มตร   รือมี

พื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมน้อย วา 121.25 ตาราง มตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร 1 ป้าย   ละป้าย รง าร ล้ว

ร็จ 1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบ ปลน ององ ารบริ าร วน
ตาบล นอง ดง า นด)
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล  พ.ศ.  2537   ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570
)   น้าที่  89  ลาดับที่ 2
( องชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 865,800 บาท

งบบุคลากร รวม 700,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 700,800 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 416,160 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้พนั งาน วน
ตาบล ดังนี้
  1) นั พัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9  ุมภาพันธ 2559
( านั ปลัด อบต.)

าตอบ ทนพนั งานจ้าง จานวน 284,640 บาท

-  พื่อจาย ป็น าตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้าง ดังนี้
 1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง ผ้ชวยนั พัฒนา
ชุมชน  จานวน 1 อัตรา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
 -  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26  ิง า ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  ร ฎา ม 2557

( านั ปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 5/9/2565  06:51:44 น้า : 129/164



งบดาเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน

ท้องถิ่น
จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี) ใ ้ พนั งาน วน
ตาบล  ละพนั งานจ้าง  า มนา ุณ รรม าร ัด ลือ พนั งาน
ละล จ้าง  าตอบ ทน ณะ รรม าร อบ ้อ ท็จจริง วามรับผิด

ทางละ มิด  าตอบ ทน ณะ รรม าร อบ วนวินัย  าตอบ ทน
จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง  รือ าตอบ ทนที่ ้าลั ษณะประ ภทนี้
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี  พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20  มษายน 2559 ประ อบ นัง ือ ระทรวง
าร ลัง ดวนที่ ุด ที่   0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28

  มษายน 2558 ( ณะ รรม าร อบ ้อ ท็จจริง วามรับผิดทาง
ละ มิด) 
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2546 ( ณะ รรม าร อบ
วนวินัย)

( านั ปลัด อบต.)

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จาย าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร  า รับพนั งาน วนตาบล  พนั งานจ้าง ละล จ้าง  อง
อง ารบริ าร วนตาบล ที่ได้ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลา ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
( านั ปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ  ราชอาณาจั ร ได้   า บี้ย ลี้ยง ดินทาง  า ชาที่

พั   าพา นะ รวมถึง า ชา ยานพา นะ  า ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะ  าระวาง รถบรรทุ   าจ้าง น าบ
าม  ละอื่นๆ ทานอง ดียว ัน  าพา นะรับจ้าง ้าม
ต จัง วัด  งินชด ชย  า นย้าย ิ่ง อง วนตัวใน าร ดินทางไป

ราช ารประจาใน ราชอาณาจั ร  ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็นต้อง
จายใน าร ดินทางไปราช าร  องพนั งาน วนตาบล ล จ้าง
ประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะบุ ลที่ ได้รับอนุญาต รือ
อนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุมฝึ อบรมอบรม  ัมมนา ด
งาน  รือไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนา
อง   วามร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่นใ ้พนั งาน อง อง รป รอง วนท้องถิ่น  ป็นไปตาม
ระ บียบ ดังนี้      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2561
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797
  ลงวันที่  2   มษายน  2561 
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว3858  ลงวันที่  24   ุมภาพันธ  2564
( านั ปลัด อบต.)
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าลงทะ บียน าธรรม นียม รือ าใช้จายทานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ
อยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม

จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน  าธรรม นียม  รือ าใช้จายทานอง
ดียว ันที่  รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะ
บุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติ ใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม  ัมมนา ดงาน  รือไป ติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาอง วามร้ ี่ยว ับ
าร ปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นใ ้พนั งาน อง

อง รป รอง วน ท้องถิ่น      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
( านั ปลัด อบต.)
รง ารจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น ละ นับ นุน ารจัดทา ผนชุมชน จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จาย า รับดา นิน ารตาม รง ารจัดทา ผน
พัฒนาท้องถิ่น ละ นับ นุน ารจัดทา ผนชุมชน  ดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย   าจ้าง มาประ อบอา าร  อา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม   าวั ดุอุป รณ  าจัด ตรียม ถานที่  ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่
จา ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม  ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ  าร ง ริม ีฬา ละ
าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วน ท้องถิ่น  พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   น้าที่ 66
  ลาดับที่ 2
( านั ปลัด อบต.)
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รง ารพัฒนา ตรี ละ ริม ร้าง วาม ้ม ็ง อง รอบ รัว จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน ารตาม รง ารพัฒนา ตรี
ละ ริม ร้าง วาม ้ม ็ง อง รอบ รัว  ดยมี าใช้จาย

ประ อบด้วย  าจ้าง มาประ อบอา าร  อา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม  าวั ดุอุป รณ  าจัด ตรียม ถานที่  ละ าดา นิน ารอื่นๆ ที่
จา ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม  ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ  าร ง ริม ีฬา ละ
าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วน ท้องถิ่น  พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   น้า 57
  ลาดับที่ 1  
( านั ปลัด อบต.)

รง าร ง ริม ละ นับ นุน ารดา นินงาน อง ภา ด็ ละ
ยาวชนตาบล นอง ดง

จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน ารตาม รง าร ง ริม
ละ นับ นุน ารดา นินงาน อง ภา ด็ ละ ยาวชนตาบล นอง
ดง  ดยมี าใช้จายประ อบด้วย   าจ้าง มาประ อบ

อา าร  อา ารวาง ละ รื่องดื่ม  าวั ดุ  า มนา ุณ
วิทยา ร   าจัด ตรียม ถานที่  ละ าใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม  ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ  าร ง ริม ีฬา ละ
าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วน ท้องถิ่น  พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   น้าที่ 57
 ลาดับที่ 3
( านั ปลัด อบต.)
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รง าร นับ นุน ารดา นินงานตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียง( นับ นุน รง ารอัน นื่องมาจา พระราชดาริ)

จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน ารตาม รง าร นับ นุน
ารดา นิน ารตาม รง าร นับ นุน ารดา นินงานตาม ลั

ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง  ดยมี าใช้จายประ อบด้วย   าจ้าง
มาประ อบอา าร  อา ารวาง ละ รื่องดื่ม  าวั ดุ

อุป รณ   าจัด ตรียม ถานที่  ละ าดา นิน ารอื่นๆ ที่จา ป็น  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม  ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ  าร ง ริม ีฬา ละ
าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วน ท้องถิ่น  พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   น้า 51
  ลาดับที่ 1 
( านั ปลัด อบต.)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

อุด นุน ารดา นิน ารป้อง ัน ละ ้ไ ปัญ ายา พติดจัง วัด
อน น

จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ารดา นิน ารป้อง ัน ละ ้ไ ปัญ า
ยา พติดจัง วัด อน น   
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  วาด้วย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   ละที่ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  น้าที่ 58
 ลาดับที่ 1
( านั ปลัด อบต.)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 383,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 233,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 233,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง ารจัด าร ง ัน ีฬาต้านยา พติด จานวน 200,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารจัด าร ง ัน ีฬา
ต้านยา พติด" นอง ดง ม "   ดยมี าใช้จายประ อบด้วย   า
ชา รือ า ตรียม นาม ง ัน  าอุป รณ ีฬา  าตอบ ทน จ้า
น้าที่ประจา นาม  าตอบ ทน จ้า น้าที่จัด าร ง ัน ีฬา  า

ตอบ ทน รรม ารตัด ิน  าจัดทาป้ายชื่อ รือทีมผ้ ้ารวม ง
ัน ีฬา ละ รือ าจัดทา ียรติบัตร รือประ าศ ียรติ ุณ  า ล
รือถ้วยรางวัล ที่มอบใ ้ผ้ชนะ าร ง ัน  พื่อ ป็น ารประ าศ
ียรติ ุณ  งิน รือ องรางวัล  าใช้จายอื่น ๆ  ชน  าจัดพิธี

ปิด-ปิด าร ง ัน ีฬา ริ้ว บวน  ีฬา าธิต  า วชภัณฑ ละ
อุป รณ วชภัณฑ  าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่  ชน  า ถานที่จัด
งาน  า ชา รือ าบริ ารวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัดงาน รวม
าติดตั้ง รือ ารื้อถอน  าใช้จาย ี่ยว ับ ารรั ษา วาม

ปลอดภัย  าจ้าง มาทา วาม ะอาด  าใช้จายใน ารต ตง จัด
ถานที่  า าธารณป ภ ตาง ๆ  า ชา รือ าบริ ารรถ
ุ า   ละ าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ   าร ง ริม ีฬา
ละ าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ององ รป รอง วนท้องถิ่น

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)    น้าที่ 83
  ลาดับที่ 1
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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รง ารจัดซื้ออุป รณ ีฬา มบ้าน จานวน 33,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารจัดซื้ออุป รณ ีฬา
มบ้าน  ดยมี าใช้จายประ อบด้วย  วงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้

บ มินตัน ไม้ ทนนิ   ชือ ระ ดด ดาบ องมือ ตะ ร้อ วาย
ชรบอล นาฬิ าจับ วลา นวม ล ทุมน้า นั   าตา าย
ีฬา  ชน  าตา ายตะ ร้อ   าตา ายวอล ลยบอล  วงบา ็ต

บอล ล็   ระดาน ดงผล าร ง ัน ล ปตอง  บาะมวย
ปล้า ย ด ตา าย ีฬา  ชน ตา ายตะ ร้อ วอล ลยบอล  ป็น
ต้น ล ปิงปอง ล บตมินตัน ล ทนนิ  ล ฟุตบอล ล ชร
บอล  ผน ย ะ ตะ ร้อ น วีด   ละ าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ   าร ง ริม ีฬา
ละ าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ององ รป รอง วนท้องถิ่น

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)    น้าที่ 83
  ลาดับที่ 3
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
รุภัณฑ ีฬา

รง ารจัดซื้อ รื่องออ าลัง ายพร้อมติดตั้ง มที่ 4 จานวน 150,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน ารจัดซื้อ รื่องออ าลัง
ายพร้อมติดตั้ง  มที่ 4 บ้านซง นอง าม   ชน  ชุดอุป รณ

บริ าร า  า  ( บบจั รยาน), ชุดอุป รณบริ าร า ( ดิน
อา าศ), ชุดอุป รณ ย น  า  ะ พ  , ชุด
อุป รณ  ะ พ    บบ วงตัว, ชุดอุป รณบิดบริ าร อว  ฯลฯ
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537  ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2566  อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  น้าที่ 84
  ลาดับที่ 6 
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 160,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง ารจัดงานบุญ ดือน จานวน 100,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารจัดงานบุญ ดือน
   ดยมี าใช้จายประ อบด้วย   าป้าย   าอา าร ละ รื่อง

ดื่มไมมี อล อฮอล   าพิธีทางศา นา   าใช้จายใน าร
ต ตง  ละจัด ถานที่   ารางวัล ารประ วด รือ ง ันใน าร
จัดงาน   าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่   าน้าดื่ม   ละ าใช้จายอื่นๆ
ที่จา ป็น   ละ าใช้จายอื่นๆที่จา ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ   าร ง ริม ีฬา
ละ าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ององ รป รอง วนท้องถิ่น

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)    น้าที่ 76
 ลาดับที่ 6
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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รง ารจัดงานวันผ้ งอายุ จานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารจัดงานบุญ ดือน
  ดยมี าใช้จายประ อบด้วย   าป้าย   าอา าร ละ รื่อง

ดื่มไมมี อล อฮอล   าพิธีทางศา นา  ารับรอง   าใช้จายใน
ารต ตง  ละจัด ถานที่   ารางวัล ารประ วด รือ ง ันใน
ารจัดงาน   าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่   าอา ารวาง   ละ าใช้

จายอื่นๆที่จา ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ   าร ง ริม ีฬา
ละ าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
าใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน ฯลฯ

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2566 - 2570)   น้าที่ 75
  ลาดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

งินอุด นุน วนราช าร จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับที่ทา ารป รองอา ภอ ีชมพ
า รับจัดงานรัฐพิธี องอา ภอ ีชมพ  

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ละ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 2)   พ.ศ. 2563
-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14  ิง า ม 2563  รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติฯวาด้วย
งินอุด นุน อง อปท. พ.ศ. 2559  ละ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)    น้าที่ 77
  ลาดับที่ 10
( อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,172,240 บาท

งบบุคลากร รวม 624,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 624,240 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 462,240 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้ พนั งาน
วนตาบล ดังนี้

  1) ผ้อานวย าร องชาง (นั บริ ารงานชาง ระดับต้น) จานวน 1
 อัตรา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9  ุมภาพันธ 2559
( องชาง)

งินประจาตา นง จานวน 42,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ผ้อานวย าร องชาง (นั
บริ ารงานชาง ระดับต้น)  
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนา ม 2559
( องชาง)
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง จานวน 108,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้าง ดังนี้
 1) พนั งานจ้างทั่วไป ตา นง  นงาน จานวน 1 อัตรา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26  ิง า ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  ร ฎา ม 2557

( องชาง)

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง จานวน 12,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ใ ้  พนั งานจ้างทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา 
-  ป็นไปตาม นัง ือ  านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1  ร ฎา ม 2558  
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  
( องชาง) 
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งบดาเนินงาน รวม 526,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,000 บาท
าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน

ท้องถิ่น
จานวน 100,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จาย าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประ ยชน   อง รป รอง วนท้องถิ่น   ดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย   าตอบ ทน   ณะ รรม าร อบ ัมภาษณ   งิน
รางวัล   งินทา วัญฝ่าอันตราย ป็น รั้ง ราว   าตอบ ทนบุ ล
รือ ณะ รรม ารที่ได้รับ ตงตั้งตาม ฎ มายวาด้วย ารจัดซื้อ

จัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ   งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษ   งินรางวัล  ฯลฯ  

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ อันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปี  พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จาย าร ัด
ลือ พนั งาน ละล จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555  ละ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20  มษายน 2559 ประ อบ นัง ือ ระทรวง
าร ลัง ดวนที่ ุด ที่   0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28

  มษายน 2558 ( ณะ รรม าร อบ ้อ ท็จจริง วามรับผิดทาง
ละ มิด) 
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2546 ( ณะ รรม าร อบ
วนวินัย)

-  ป็นไปตามบัญชีอัตรา าตอบ ทนบุ ลที่ได้รับ ตงตั้งใ ้ปฏิบัติ
น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น ท้าย

ระ บียบ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้งวาด้วย าร ลือ ตั้ง มาชิ ภา
ท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประ อบ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26

  ิง า ม 2563 
( องชาง)
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินตอบ ทนใ ้ พนั งาน วนตาบล  พนั งาน
จ้าง ที่ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารในวันทา าร รือในวัน ยุด
ราช าร  ดยได้รับอนุมัติจา ผ้บริ ารท้องถิ่น อน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
งิน ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

( องชาง)
า ชาบ้าน จานวน 36,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน า ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิได้
รับตามอัตราที่ระ บียบฯ  า นด
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง
้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 4

) พ.ศ. 2562
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6  ุมภาพันธ 2561
( องชาง)

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ พนั งาน วน
ตาบล  ผ้ได้รับบานาญป ติ ที่มี ิทธิได้รับตามอัตราที่
ระ บียบฯ  า นด
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
( องชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 130,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารใ ้ผ้รับจ้างทา ารอยางใดอยาง
นึ่ง พื่อ ิดประ ยชนตอทางราช าร ละ วนรวม  ชน  าจ้าง
มาชวย ลืองานพนั งาน วนตาบล  าจ้าง มาทา วาม

ะอาด  าจัดทา ื่อประชา ัมพันธ  า ย็บ ้าป นัง ือ  าถาย
อ าร  าจ้าง มา ียนป้าย จัดทาป้าย  าจ้าง มาด ลรั ษา
วามปลอดภัย านั งาน  า าจัด ิ่งปฏิ ล  า บี้ยประ ันภัย  า

จ้าง นวยงาน ารวจ วามพึงพอใจ องผ้รับบริ าร ององ าร
บริ าร วนตาบล  าปรับปรุง ว็บไซต ององ ารบริ าร วน
ตาบล  าจัดทาวาร าร  ิ่งพิมพ  รือ ารบริ ารอื่นๆ  าจ้างทา
ตรายาง ฯลฯ  าใช้จายใน ารดา นิน ารด ลรั ษา ละ ุ้ม รอง
ป้อง ันที่ดินอัน ป็น าธารณ มบัติ อง ผนดิน า รับพล มืองใช้
ประ ยชนรวม ัน  ชน  ารออ นัง ือ า ัญ า รับที่ ลวง าร
ตรวจ อบ นัง ือ า ัญ า รับที่ ลวง  ารดา นิน ดี รณีมี ้อ
พิพาท  ารรังวัดทา ผนที่  ารจัดทาทะ บียนที่ดิน าธารณ
ประ ยชน  าธรรม นียมอื่น ๆ รวมทั้ง าใช้จายอื่นใดที่ ี่ยว ้อง 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลง วันที 10  ร ฎา ม 2563  รื่อง  ลั ณฑ ารดา นิน าร
จ้าง อ ชน ละ าร  บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลง วันที่ 28 พ. .2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณประจาปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น 
( องชาง)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ  ราชอาณาจั ร ได้   า บี้ย ลี้ยง ดินทาง  า ชาที่

พั   าพา นะ รวมถึง า ชา ยานพา นะ  า ชื้อ พลิง รือ
พลังงาน า รับยานพา นะ  าระวาง รถบรรทุ   าจ้าง น าบ
าม  ละอื่นๆ ทานอง ดียว ัน  าพา นะรับจ้าง ้าม
ต จัง วัด  งินชด ชย  า นย้าย ิ่ง อง วนตัวใน าร ดินทางไป

ราช ารประจาใน ราชอาณาจั ร  ละ าใช้จายอื่นที่จา ป็นต้อง
จายใน าร ดินทางไปราช าร  องพนั งาน วนตาบล ล จ้าง
ประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะบุ ลที่ ได้รับอนุญาต รือ
อนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุมฝึ อบรมอบรม  ัมมนา ด
งาน  รือไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนา
อง   วามร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่นใ ้พนั งาน อง อง รป รอง วนท้องถิ่น  ป็นไปตาม
ระ บียบ ดังนี้      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2561
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797
  ลงวันที่  2   มษายน  2561 
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว3858  ลงวันที่  24   ุมภาพันธ  2564
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าลงทะ บียน าธรรม นียม รือ าใช้จายทานอง ดียว ันที่ รีย ชื่อ
อยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม

จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน  าธรรม นียม  รือ าใช้จายทานอง
ดียว ันที่  รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผ้ ้ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง  รือบุ ล  ณะ
บุ ลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติ ใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม ฝึ อบรม อบรม  ัมมนา ดงาน  รือไป ติดตอ
ราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาอง วามร้ ี่ยว ับ
าร ปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นใ ้พนั งาน อง

อง รป รอง วน ท้องถิ่น      
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557

าบารุงรั ษา ละซอม ซม จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินที่อยใน วาม
ด ล อง องชางอง ารบริ าร วนตาบล นอง ดง พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ      

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลง วันที่ 28 พ. .2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณประจาปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2909
  ลงวันที่  27   มษายน  2565  
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ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ านั งาน  ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทน
ถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด
ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน   นัง ือ   รื่อง ิด ล นาด ล็    รื่อง
จาะ ระดาษ นาด ล็   ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็   ไม้บรรทัด
ล็    รรไ ร   ้าอี้พลา ติ   ตรา
ยาง   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ยางลบ  น้ายาลบ า
ผิด   ทป าว  ลวด ย็บ ระดาษ   าว  ที่ถพื้น   ุญ จ  พระบรม
ฉายาลั ษณ  ตะ รงวาง อ าร  นาฬิ าตั้ง รือ

วน   ระ ป๋า  ตาชั่ง นาด ล็    มุด  ซอง อ าร  ตลับผง
มึ   น้า มึ ปริ้นท   ทป พี วี ซี   บบใ    ลิป  ไม้บรรทัด  ธง

ชาติ  พานพุม  พวงมาลัย   รวยดอ ไม้  ผ้า าลี   บบ
พิมพ   ฟ้ม   มุดบัญชี   มุดประวัติ ้าราช าร  น้าดื่ม า รับ
บริ ารประชาชนใน านั งาน   ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( องชาง)
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วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม ง
ทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น   ชน ไม ร ฟน   าตั้ง
ไม ร ฟน  ฟิว    ทปพัน ายไฟฟ้า  ปลั๊ ไฟฟ้า   วิตช
ไฟฟ้า   ลอดไฟ   ายไฟฟ้า   ลอดไฟฟ้า   ผงวงจร  ดอ
ลา พง   ลอดวิทยุทรานซิต ตอร   บร อร   มไฟ   รื่องวัด
รงดันไฟฟ้า   รื่องวัด ระ ไฟฟ้า  ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( องชาง)
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วั ดุ อ ร้าง จานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ อ ร้างที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร
รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด

ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน  ไม้
ตางๆ   ้อน   ีม  ชะ ลง   ิ่ว   ียม   ลื่อย   วาน   บไ
ไม้   ทปวัดระยะ   รื่องวัด นาด ล็    ชน  ตลับ มตร  ล ดิ่ง   ถ
้วม   รื่องยิงตะป  นั่งร้าน  น้ามันทาไม้  ทิน นอร   ี  ปน

ซี มนต  ทราย  ยางมะตอย า ร็จ
รป   ัง ะ ี  ตะป   ระ บื้อง  อิฐ รือซี มนตบล็อ   ปน
าว   ปรงทา ี  อางล้างมือ  ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( องชาง)
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วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น  ที่มีลั ษณะ ดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น
ปลือง   มดไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น ได้   วั ดุ งทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ

อะไ ล รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   า
ภาษี   าประ ันภัย  าติดตั้ง   ป็นต้น  ชน  ุงต้ม  น้ามัน ชื่อ
พลิง  น้ามันดี ซล  น้ามัน าด  น้ามัน บนซิน  น้ามัน ตา  น้ามัน
จารบี  น้ามัน รื่อง  ถาน  าช  น้ามัน ียร  น้ามัน ลอลื่น  ฯลฯ
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( องชาง)
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วั ดุ อมพิว ตอร จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ อมพิว ตอร ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทน
ถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด
ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน   ผน รือจานบันทึ   ้อมล อุป รณบันทึ
้อมล (

Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive)  ทปบันทึ
้อมล (

Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  ัว
พิมพ รือ ถบ พิมพ า รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ
า รับ รื่องพิมพ บบ  ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง  าย
บิล  นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดน ซีดีรอมไดรฟ  ผน รอง
ง  ผง ป้นอั ระ รือ ป้นพิม (Key Board)  มน

บอรด (Main Board)  มม มรี่ซิป (Memory Chip)  ชน Rom 
ัตซีทฟิต  ตอร (Cut Sheet Feeder)  มา  (Mouse) 

พริน ตอร  วิตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box  รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub)  ผนวงจร อิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sou nd Card)
ป็นต้น  รื่องอาน ละบันทึ ้อมล บบตางๆ  ชน  บบดิ
ตต (Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk)  บบซีดีรอม (CD-

ROM)  บบออพติ  อล (Optical)  ป็นต้น ฯลฯ
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( องชาง)
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วั ดุ ารวจ จานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ ารวจ  ที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทนถาวร
รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด

ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน  บันไดอลมิ นียม   รื่องมือ ะ ลั    รื่อง
มือดึง ายไฟ ทรศัพท   ป็นต้น  ฯลฯ
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

รื่อง อมพิว ตอร น้ตบุ  า รับงานประมวลผล บบที่ 1 จานวน 22,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร นตบุ    า รับงาน
ประมวลผล  บบที่ 1
     ุณลั ษณะพื้นฐาน
    - มี นวยประมวลผล ลาง (CPU)  ไมน้อย วา 4  น
ลั  (4 core) จานวน 1  นวย  ดยมี ุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง  รือดี วา ดังนี้

        1) ใน รณีที่มี นวย วามจา  บบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level)  ดียว ัน  นาดไมน้อย วา 4 MB ต้องมี วาม
ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 2.3 GHz  ละมี นวย
ประมวลผลด้าน ราฟฟิ  (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
วา 10  น  รือ

        2) ใน รณีที่มี นวย วามจา  บบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level)  ดียว ัน  นาดไมน้อย วา 6 MB ต้องมี วาม
ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 1.8 GHz  ละมี ท น ลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ วาม ามารถใน าร
ประมวลผล ง
    - มี นวย วามจา (RAM)  นิด DDR4  รือดี วา  นาดไมน้อย
วา 8 GB
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    - มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA  รือดี วา  นาด วามจุไม
น้อย วา 1 TB  รือ ชนิด Solid State Drive  นาด วามจุไม
น้อย วา 250 GB จานวน 1  นวย
    - มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมน้อย
วา 1,366 x 768 Pixel   ละมี นาดไมน้อย วา 12 นิ้ว

    - มีชอง ชื่อมตอ (Interface)   บบ USB 2.0  รือดี วาไม
น้อย วา 3 ชอง
    - มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI  รือ VGA จานวนไมน้อย วา 1
 ชอง
    - มี อง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface) 
บบ10/10/1000 Base-T  รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง

    -  ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  ละ Bluetooth
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น  ที่  มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564
-  ป็นไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร  อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ัง ม   

( องชาง)

งานก่อสร้าง รวม 3,557,580 บาท
งบบุคลากร รวม 662,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 662,580 บาท
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 297,900 บาท
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-  พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้ พนั งาน
วนตาบล ดังนี้

  1) นายชาง ยธา  จานวน 1 อัตรา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9  ุมภาพันธ 2559
( องชาง)

าตอบ ทนพนั งานจ้าง จานวน 364,680 บาท

-  พื่อจาย ป็น าตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้าง ดังนี้
 1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง ผ้ชวยนายชาง
ยธา จานวน 1 อัตรา

 2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง ผ้ชวยนายชาง
ไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26  ิง า ม 2558
-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  ร ฎา ม 2557

( องชาง)
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งบลงทุน รวม 2,895,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,895,000 บาท
า อ ร้าง ิ่ง าธารณป าร

รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็   ายฝายปอ บ้าน นอง
ดง  มที่  1

จานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็   ายฝาย
ปอ  บ้าน นอง ดง   มที่  1   นาดผิวจราจร ว้าง  5.00
   มตร  ระยะทาง  92.00   มตร   นา  0.15   มตร   รือมีพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมน้อย วา  460  ตาราง มตร   ละวางทอ

ระบายน้า  ล.   นาด ้นผาศนย ลาง 0.60   มตร  จานวน  10
  ทอน พร้อมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร 1  ป้าย    ละ
ป้าย รง าร ล้ว ร็จ  1  ป้าย  (รายละ อียดตาม บบ ปลน อง
อง ารบริ าร วนตาบล นอง ดง า นด)
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล  พ.ศ.  2537   ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570
)   น้าที่ 38  ลาดับที่ 1
( องชาง)

รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  ายทาง . ถ 201-01  
บ้านมิตร ัมพันธ มที่ 9

จานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็   ายทาง  . ถ
 201-01 บ้านมิตร ัมพันธ  มที่ 9   นาดผิวจราจร ว้าง  6.00
   มตร  ระยะทาง  80.00   มตร   นา  0.15   มตร   รือมีพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมน้อย วา  480  ตาราง มตร  พร้อมติดตั้ง

ป้ายประชา ัมพันธ รง าร 1  ป้าย    ละป้าย รง าร ล้ว
ร็จ  1  ป้าย  (รายละ อียดตาม บบ ปลน ององ ารบริ าร
วนตาบล นอง ดง า นด)

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล  พ.ศ.  2537   ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570
)   น้าที่ 47  ลาดับที่ 17
( องชาง)
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รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  ายทาง . ถ 201-01 
บ้าน พธิ์ทอง มที่ 7

จานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็   ายทาง  . ถ
 201-01 บ้าน พธิ์ทอง  มที่ 7   นาดผิวจราจร ว้าง  6.00
   มตร  ระยะทาง  80.00   มตร   นา  0.15   มตร   รือมีพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมน้อย วา  480  ตาราง มตร  พร้อมติดตั้ง

ป้ายประชา ัมพันธ รง าร 1  ป้าย   ละป้าย รง าร ล้ว
ร็จ  1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบ ปลน ององ ารบริ าร
วนตาบล นอง ดง า นด)

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล  พ.ศ.  2537   ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570
)   น้าที่ 45 ลาดับที่ 12
( องชาง)

รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  ายทาง ้าวัดป่าบ้าน
นอง าม มที่ 8

จานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็   ายทาง ้าวัด
ป่าบ้าน นอง าม  มที่ 8   ดย อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็
ออ จา ผิวทาง ดิมทั้ง อง ้างทาง  ฝั่ง วาทาง ว้าง  1.70
   มตร  ฝั่งซ้ายทาง ว้าง  0.80   มตร  ระยะทาง  88.00
   มตร   นา  0.15   มตร   รือมีพื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมน้อย
วา 220  ตาราง มตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ
รง าร 1 ป้าย   ละป้าย รง าร ล้ว ร็จ  1 ป้าย  (ราย

ละ อียดตาม บบ ปลน ององ ารบริ าร วนตาบล นอง ดง
า นด)

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล  พ.ศ.  2537   ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570
)   น้าที่ 46  ลาดับที่ 14
( องชาง)
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รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็  ายภายใน มบ้าน  บ้าน
ันติ ุ  มที่  6

จานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็    ายภายใน ม
บ้าน  บ้าน ันติ ุ    มที่  6 จุดที่ 1  ายซอย อ มนาง า
อาง     นาดผิวจราจร ว้าง 3.00  มตร  ยาว 93.00
   มตร  นา 0.15  มตร  รือมีพื้นที่  ล. ไมน้อย วา  279.00
  ตาราง มตร   จุดที่  2   ายซอยบ้านนายวิรัตน   นาดผิวจราจร
ว้าง 3.00  มตร  ยาว 42.00   มตร   นา 0.15  มตร   รือมีพื้น

ที่  ล. ไมน้อย วา  126.00  ตาราง มตร  จุดที่ 3  ายซอย น้า
รง รียนบ้าน ันติ ุ   นาดผิวจราจร ว้าง  3.00

   มตร  ยาว 30.00   มตร  นา 0.15  มตร   รือมีพื้นที่  ล. ไม
น้อย วา  90.00 ตาราง มตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ

รง าร 1  ป้าย    ละป้าย รง าร ล้ว ร็จ  1  ป้าย  (ราย
ละ อียดตาม บบ ปลน ององ ารบริ าร วนตาบล นอง ดง
า นด)

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล  พ.ศ.  2537   ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570
)   น้าที่ 43  ลาดับที่ 8
( องชาง)

รง าร อ ร้าง รงจอดรถ อง อบต. นอง ดง จานวน 200,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น า อ ร้าง รงจอดรถ  อง อบต.  นอง ดง  นาด
ว้าง 6.00  มตร  ยาว 24.00   มตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชา
ัมพันธ รง าร 1  ป้าย    ละป้าย รง าร ล้ว ร็จ  1

  ป้าย  (รายละ อียดตาม บบ ปลน ององ ารบริ าร วนตาบล
นอง ดง า นด)

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล  พ.ศ.  2537   ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570
)   น้าที่  107 ลาดับที่ 20
( องชาง)
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รง าร อ ร้างอา ารอ น ประ ง   บ้าน จั๊ จั่น   มที่  5 จานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น า อ ร้างอา ารอ น ประ ง   บ้าน จั๊
จั่น    มที่  5  นาด ว้าง  4.50   มตร  ยาว  24
   มตร  จานวน  1   ลัง  พร้อมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ

รง าร 1  ป้าย    ละป้าย รง าร ล้ว ร็จ  1  ป้าย  (ราย
ละ อียดตาม บบ ปลน ององ ารบริ าร วนตาบล นอง ดง
า นด)

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล  พ.ศ.  2537   ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570
)   น้าที่ 100  ลาดับที่ 4
( องชาง)

าปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง

รง ารปรับปรุงผิวจราจร ล. ดย ริมผิวจราจรลาดยาง บบ อ
ฟัลท อน รีต  ายซอยศนย าธิต มบ้าน บ้าน พธิ์ชัย  มที่ 10

จานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าปรับปรุงผิวจราจร  ล.  ดย ริมผิวจราจรลาด
ยาง บบ อ ฟัลท อน รีต  ายซอยศนย าธิต มบ้าน บ้าน พธิ์
ชัย    มที่ 10   นาดผิวจราจร ว้าง  5.00   มตร  ระยะ
ทาง  130.00   มตร   นา  0.04   มตร   รือมีพื้นที่ อ ฟัลท
อน รีตไมน้อย วา  650  ตาราง มตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชา
ัมพันธ รง าร 1  ป้าย    ละป้าย รง าร ล้ว ร็จ  1

  ป้าย  (รายละ อียดตาม บบ ปลน ององ ารบริ าร วนตาบล
นอง ดง า นด)

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล  พ.ศ.  2537   ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570
)   น้าที่ 47  ลาดับที่ 17
( องชาง)
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รง ารปรับปรุงอา ารศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล นอง ดง จานวน 85,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าปรับปรุงอา ารศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล นอง
ดง   ดยป ระ บื้องพื้นอา าร  นาด ว้าง  8.00

   มตร  ยาว  15.20   มตร   รือมีพื้นที่ป ระ บื้องไมน้อย
วา 100.00  ตาราง มตร (รายละ อียดตาม บบ ปลน อง

อง ารบริ าร วนตาบล นอง ดง า นด)
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537  ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  น้าที่ 102
 ลาดับที่ 9
( องชาง)

รง ารปรับปรุงอา าร อประชุมอง ารบริ าร วนตาบล นอง
ดง

จานวน 500,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าปรับปรุงอา าร อประชุมอง ารบริ าร วน
ตาบล นอง ดง ในพื้นที่อา าร นาด 13.00  x 24.20
   มตร พร้อมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ รง าร 1 ป้าย   ละป้าย

รง าร ล้ว ร็จ  1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบ ปลน อง
อง ารบริ าร วนตาบล นอง ดง า นด)
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537  ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  น้าที่ 105
 ลาดับที่ 16
( องชาง)

าชด ชย ัญญา บบปรับรา าได้ ( า K)

าชด ชย ัญญา บบปรับรา าได้  ( าK) จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน าชด ชย ัญญา บบปรับรา าได้ ( าK)
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1837  ลงวันที่  11   ันยายน  2560
-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภา ม  2564 
ไมอยใน ผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ดวน
ที่ ุด  ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่  15  พฤษภา ม  2562
( องชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 38,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง ารปลอยปลา ลงน้า าธารณะ จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน รง ารปลอยปลา ลง
น้า าธารณะ  ดยมี าใช้จายประ อบด้วย   าต ตง ถานที่  า
วั ดุ ละอุป รณ   าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม   าจัดซื้อพันธุ
ปลา  าป้าย รง าร   า ชา รื่อง ียง  ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่จา
ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ ใช้จายใน
ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ  าร ง ริม ีฬา  ละ าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  น้าที่ 88
 ลาดับที่ 5
( านั ปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วั ดุ าร ษตร จานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าวั ดุ าร ษตรที่มีลั ษณะ ดย ภาพไม งทน
ถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน   ิ้น ปลือง   มด
ไป   รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ได้   วั ดุ ง
ทน  วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล รายจายที่ต้อง
ชาระพร้อม ับ าวั ดุ  ชน  า น ง   าภาษี   าประ ันภัย  า
ติดตั้ง   ป็นต้น   ชน   ียว   ปริง อร  จอบ
มุน  จานพรวน  ผานไถ ระทะ   ระชัง  ปุ๋ย  พืช ละ
ัตว  อา าร ัตว  มีดตัดต้นไม้  วั ดุ พาะชา  อุป รณใน าร
ยายพันธุพิช   ชน  ใบมีด   ชือ    น้า ชื้อพันธุ ัตว  ฯลฯ

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภา ม  2564   รื่อง  รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจาปี ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

( านั ปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 5/9/2565  06:51:44 น้า : 161/164



งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
รุภัณฑ าร ษตร

รื่องพนยา ะพาย ลัง จานวน 8,000 บาท

 -  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพนยา ะพาย ลัง จานวน 2
  รื่อง ๆ ละ  4,000  บาท
     ุณลั ษณะ ฉพาะ
    1.  รื่องพนยา 4 จัง วะ  นาด 1.4HP.
    2.  นาด วาม ว้าง  38.5 ซม.
    3.  นาด วามยาว  35  ซม.
    4.  นาด วาม ง/ นา  59  ซม.
    5.  ระบอ บ 37.7CC
    6.  วามจุถังน้ามัน 600ML
    7.  วามจุถังพนยา 25ลิตร
    8. อัตรา ารไ ล 3.3-7ลิตรตอนาที
    9.  รงดัน 15-33KGs/CM2
- ตั้งรา า ืบรา าจา ท้องตลาด  นื่องจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รุภัณฑ  องมาตรฐานงบประมาณ  านั งาน
ประมาณ ตาม นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย
. 2552  รื่อง ารตั้งงบประมาณ พื่อ ารจัดซื้อ รุภัณฑ ละรถยนต
อง อปท

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 - 2570
)   น้า  114 ลาดับที่  2
 ( านัดปลัด อบต.)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง ารรั น้า รั ป่า รั ษา ผนดิน จานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน าร รง ารั น้า รั
ป่า รั ษา ผนดิน  ดยมี าใช้จายประ อบด้วย   าพันธุไม้   า
ป้าย   า ชา รื่อง ียง   าอา ารวางพร้อมน้าดื่ม   าจัด ถาน
ที่  าวั ดุอุป รณ   า ตรียมพื้นที่ปล ป่า  ละ าใช้จายอื่น ๆ ที่
จา ป็น 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ ใช้จายใน
ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ  าร ง ริม ีฬา  ละ าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  น้าที่ 87
 ลาดับที่ 2
( านั ปลัด อบต.)
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รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จ
พระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี

จานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง ารอนุรั ษพันธุ รรม
พืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ
ยามบรมราช ุมารี  ดยมี าใชจายประ อบด้วย   าป้าย   า

วั ดุอุป รณ  า มนา ุณวิทยา ร  าอา าร ลางวัน   าอา าร
วางพร้อม รื่องดื่ม   าจัด ถานที่   า ชา รื่อง ียง   า
ระ ป๋า   าที่พั   า ชา ถานที่   ออ ารวจ   ละ าใช้จาย

อื่น ๆที่จา ป็น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้
จายใน ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ   าร ง ริม ีฬา
ละ าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ ใช้จายใน
ารจัดงาน  ารจัด ิจ รรม าธารณะ  าร ง ริม ีฬา  ละ าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   น้าที่  87
  ลาดับที่  1
( านั ปลัด อบต.)
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