ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
เรื่อง ประกาศใช้ขอ้ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**********************
ตามที่องค์ การบริห ารส่ ว นตำบลโนนกลาง ได้ จัดทำข้อบัญ ญั ติ ตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ตามขั้นตอนและวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4,13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้อนุมัติ ร่างข้อบัญญัติ
งบ ป ระ ม าณ ราย จ่ าย ป ระ จ ำปี งบ ป ระ ม าณ พ .ศ .2565 แ ล้ ว ต าม ห นั งสื อ อ ำ เภ อ พิ บู ล มั งส าห าร
ที่ อบ 0023.22/2203 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 วรรคสามประกอบกับ
มาตรา 87 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตำบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล พ.ศ.2537 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง จึงขอประกาศใช้ ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.
( สุทธิชัย สารีบุตร )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

2565

2
2563

2564

2565

งบกลาง

14,183,817.00

15,525,693.00

15,748,159.00

งบบุคลากร

11,218,001.46

14,771,040.00

15,070,980.00

งบดา นินงาน

7,014,641.71

8,077,867.00

9,098,861.00

งบลงทุน

2,566,800.00

4,678,400.00

4,963,000.00

งบ งินอุดหนุน

2,759,020.00

3,316,000.00

3,578,000.00

งบรายจ่ายอื่น

30,720.00

31,000.00

31,000.00

37,773,000.17

46,400,000.00

48,490,000.00

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
เขต/อาเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
-----------------------------------------------------------------

หมู่ 12 ตาบลโนนกลาง อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบ ซอย- ถนน- แขวง/ตาบล โนนกลาง
เขต/อาเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

พื้นที่

76.00

ประชากรทั้งหมด
ชาย
หญิง

7,661
3,941
3,720

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564

ส่วนตาบลโนนกลาง
หาร จังหวัดอุบลราชธานี

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

จังหวัดอุบ ซอย- ถนน- แขวง/ตาบล โนนกลาง

ร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

ตารางกิโลเมตร
คน
คน
คน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
รบร ร วนต บลโนน ล
ภ พบลม
ร
วด บลร ธ น

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ

ร

224.00

40,700.00

0.00

62,227.14

42,500.00

60,000.00

346,654.00

321,200.00

1,810,000.00

0.00

200.00

0.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด

126,400.00

14,700.00

120,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง

535,505.14

419,300.00

1,990,000.00

19,079,640.50

21,112,200.00

19,000,000.00

19,079,640.50

21,112,200.00

19,000,000.00

27,962,506.34

24,868,500.00

27,500,000.00

27,962,506.34

24,868,500.00

27,500,000.00

47,577,651.98

46,400,000.00

48,490,000.00

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ
นญ ต
มวดร ยได้

ทรพย น

มวดร ยได้
รพ ณ ย

ธ รณปโภ แล

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษ ด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด น ด นนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

น้า : 1/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:48

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตาบลโนน ลาง
อา ภอพิบลมัง า าร จัง วัดอบลราชธานี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,490,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ังคม
พื่อ ป็น งิน มทบ องทนประ ัน ังคม
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
-พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ตรองท้องถิ่น ที่ มท0808.2 /ว1620
ลงวันที่ 22 มษายน 2562
( านั ปลัด)

รวม

15,748,159 บาท

รวม

15,748,159 บาท

รวม

15,748,159 บาท

จานวน

140,145 บาท

น้า : 2/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:48

งิน มทบ องทน งินทดแทน

จานวน

5,500 บาท

จานวน

8,913,600 บาท

พื่อ ป็น งิน มทบ องทน งินทด
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
-พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ตรองท้องถิ่น
ที่ มท0808.2 /ว1620 ลงวันที่ 22 มษายน 2562
( านั ปลัด)
บี้ยยังชีพผ้ งอาย
พื่อ ป็น บี้ยยังชีพผ้ งอาย
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2560และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ง คราะ
ผ้ป่วยที่ยา ไร้ขององค ารบริ าร วนจัง วัด พ.ศ.2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1234
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7/ว6768
ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว7508
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว0935
ลงวันที่ 11 มภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริมป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 1687
ลงวันที่ 26 มษายน 2562
( อง วั ดิ าร ังคม)

น้า : 3/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:48

บี้ยยังชีพความพิ าร
พื่อ ป็น บี้ยยังชีพคนพิ าร
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2560และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ง คราะ
ผ้ป่วยที่ยา ไร้ขององค ารบริ าร วนจัง วัด พ.ศ.2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1234
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7/ว6768
ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว7508
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว0935
ลงวันที่ 11 มภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริมป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 1687
ลงวันที่ 26 มษายน 2562
( อง วั ดิ าร ังคม)

จานวน

5,980,800 บาท

น้า : 4/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:48

บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด
พื่อ ป็น บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ง คราะ ผ้
ป่วยที่
ยา ไร้ขององค ารบริ าร วนจัง วัด พ.ศ.2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว7508 ลง
วันที่ 20 ธันวาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว0935 ลง
วันที่ 11 มภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริมป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 1687
ลงวันที่ 26 มษายน 2562
( อง วั ดิ าร ังคม)

จานวน

84,000 บาท

น้า : 5/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:48

งิน ารองจาย
พื่อ ป็น งิน ารองจาย
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว1179 ลงวันที่ 15 มษายน 25863
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 321
ลงวันที่ 6 มิถนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว84
ลงวันที่ 8 มภาพันธ 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7/ว 6768
ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
มท 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
มท 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น
ที่ มท 0810.4/ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
มท 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถนายน 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
มท 0810.3/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
( านั ปลัด)

จานวน

74,314 บาท

น้า : 6/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:48

รายจายตามข้อผ พัน
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.)

จานวน

419,800 บาท

งิน มทบ องทนระบบ ลั ประ ัน ขภาพระดับตาบล ลางตามข้อ จานวน
ต ลงของ านั งาน ลั ประ ัน ขภาพแ งชาติ( ป ช.)

130,000 บาท

พื่อ ป็น งิน มทบ องทนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น
( .บ.ท.)
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติบา น็จบานาญข้าราช ารท้องถิ่น
พ.ศ.2500 และแ ้ไข พิ่ม ติม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินบา น็จบานาญ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ฎ ระทรวง าร ั งินจา ประมาณ ารรายรับในงบประมาณ
รายจายประจาปี มทบ ข้า ป็น องทนบา น็จบานาญข้าราช าร
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.5/ว6038
ลงวันที่ 7 ตลาคม 2563
- นัง ือ านั งาน องทนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31
ลงวันที่ 21 ตลาคม 2563
( านั ปลัด)

งิน มทบ องทนระบบ ลั ประ ัน ขภาพระดับตาบล ลาง
ตามข้อต ลงของ านั งาน ลั ประ ัน ขภาพแ งชาติ( ป ช.)
พื่อ ป็น งิน มทบ องทนระบบ ลั ประ ัน ขภาพระดับตาบล
ลางตามข้อต ลงของ านั งาน ลั ประ ัน ขภาพแ งชา
ติ( ป ช.)
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบประมาณของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทน พ.ศ. 2561 และที่
แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
( านั ปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,196,780 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,269,580 บาท

รวม

2,743,920 บาท

จานวน

514,080 บาท

จานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งินราย ดือนของนาย องค ารบริ าร วนตาบล 1
ตาแ นง และรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล 2 ตาแ นง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภา องค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล
มาชิ ภา ภา องค ารบริ าร วนตาบล ลขาน ารนาย
องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขาน าร ภา องค ารบริ าร
วนตาบล พ. .2554 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
( านั ปลัด)
คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจา
- นาย องค ารบริ าร วนตาบล 1 ตาแ นง
- รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล 2 ตาแ นง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภา องค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล
มาชิ ภา ภา องค ารบริ าร วนตาบล ลขาน ารนาย
องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขาน าร ภา องค ารบริ าร
วนตาบล พ. .2554 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
( านั ปลัด)
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คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

86,400 บาท

งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษ
-นาย องค ารบริ าร วนตาบล 1 ตาแ นง
-รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล 2 ตาแ นง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภา องค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล
มาชิ ภา ภา องค ารบริ าร วนตาบล ลขาน ารนาย
องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขาน าร ภา องค ารบริ าร
วนตาบล พ. .2554 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
( านั ปลัด)
คาตอบแทนราย ดือน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตาบล
งินคาตอบแทน ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภา องค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล
มาชิ ภา ภา องค ารบริ าร วนตาบล ลขาน ารนาย
องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขาน าร ภา องค ารบริ าร
วนตาบล พ. .2554 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
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คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขาน าร ภา
จานวน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

2,059,200 บาท

คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ
ภา/ ลขาน าร ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ
ภา/ ลขาน าร ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภา องค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภา ภา องค ารบริ าร วน
ตาบล ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขาน าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2554 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
( านั ปลัด)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนของ
พนั งาน วนตาบล านั ปลัด 7 อัตรา
จานวน 12 ดือน ได้แ
1) ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 1 อัตรา
2) รองปลัดองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา
3) ัว น้า านั ปลัด
จานวน 1 อัตรา
4) นั ทรัพยา รบคคล
จานวน 1 อัตรา
5) จ้าพนั งาน ง ริม ารทอง ที่ยว จานวน 1 อัตรา
6) จ้าพนั งานธร าร
จานวน 2 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- นัง ือ านั งาน .จ. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบคคลขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น
( านั ปลัด)

รวม

3,525,660 บาท

จานวน

2,443,500 บาท
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งินประจาตาแ นง

จานวน

168,000 บาท

งินประจาตาแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน วนตาบล
ที่ได้รับตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ประ อบด้วย
1) ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
1 อัตรา
2) รองปลัดองค ารบริ าร วนตาบล 1 อัตรา
3) ัว น้า านั ปลัด
1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- นัง ือ านั งาน .จ. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
( านั ปลัด)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

789,960 บาท

คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อ ป็นคาตอบแทน งินปรับปรงคาตอบแทนพนั งานจ้าง
ตามภาร ิจ จานวน 5 อัตรา ประ อบด้วย
1) ผ้ชวยนั ทรัพยา รบคคล
จานวน 1 อัตรา
2) ผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร
จานวน 1 อัตรา
3) พนั งานขับรถยนต
จานวน 1 อัตรา
4) พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา
1) พนั งานจ้างทั่วไป(นั ารภารโรง) จานวน 1 อัตรา
2) พนั งานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป) จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- นัง ือ านั งาน .จ. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
( านั ปลัด)
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

40,200 บาท

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง ชั่ว
คราว จานวน 4 อัตรา จานวน 40,200.-บาท โดยจายใ ้ ับ
พนั งานจ้าง ดังนี้
1) ผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร
จานวน 1 อัตรา
2) พนั งานขับรถยนต
จานวน 1 อัตรา
3) พนั งานจ้างทั่วไป(นั ารภารโรง) จานวน 1 อัตรา
4) พนั งานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป) จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- นัง ือ านั งาน .จ. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
( านั ปลัด)
งินอื่น ๆ

จานวน

84,000 บาท

งินอื่น ๆ
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนปลัดองค ารบริ าร วน
ตาบล ระดับ ลาง ในอัตรา ดือนละ 7,000.-บาท จานวน 12
ดือน
ป็น งิน 84.000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- นัง ือ านั งาน .จ. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
( านั ปลัด)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

1,734,000 บาท

รวม

204,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
( านั งานปลัด)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ
น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( านั งานปลัด)

น้า : 13/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:48

คา ชาบ้าน

จานวน

144,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่จะได้รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
( านั ปลัด)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า
และระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
พ.ศ. 2523 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
( านั ปลัด)
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ค่าใช้สอย

รวม

827,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ ารทั่วไป
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารทั่วไป
ดือนละ 8,000 บาท จานวน 12 ดือน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563
( านั ปลัด)

คาจ้าง มาบริ ารบคคล(แมบ้าน)
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารบคคล (แมบ้าน)
ดือนละ 8,000 บาท จานวน 12 ดือน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563
( านั ปลัด)
คาถาย อ าร ย็บ ลม ข้าป
พื่อจาย ป็นคา ชาพื้นที่ ว็ปไซด ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ
ั่ง าร
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว4335
ลงวันที่ 3 ิง าคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.7/ว1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ
จาย งินคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ,
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดภาครัฐ พ.ศ
. 2560
( านั ปลัด)
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- พื่อจาย ป็นคารับรองและพิธี าร(รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยง
รับรองขององค รป ครอง วนท้องถิ่น) โดยแย ป็น
1) คารับรองใน ารต้อนรับบคคล รือคณะ
บคคล จานวน 20,000 บาท ใ ้ตั้งงบประมาณได้ไม ินปีละ 1%
ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้ จา
งินอด นน ฉพาะ ิจ งิน ้ งินจายขาด งิน ะ มและ งินที่มีผ้
อทิศใ ้
(2) คา ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาท้องถิ่น จานวน 40,000
บาท ที่ได้รับแตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง
ารของ ระทรวงม าดไทย รือ ารประชมระ วางองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น รือองค รป ครอง วนท้องถิ่น โดยยอม งิน
ที่ตั้งจายไมรวมอยในคารับรอง ใ ้ บิ จายได้ ทาที่จายจริงและใ ้
แนบบัญชีลายมือชื่นจานวนบคคลและรายงาน ารประชม พื่อใ ้
ป็น ลั ฐานประ อบ าร บิ จาย โดยมี จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้องใน
ารดา นินงาน ป็นผ้รับรอง ารจาย
( านั ปลัด)

จานวน

60,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คา ชาพื้นที่ ว็ปไซด

จานวน

10,000 บาท

คาใช้จาย ารดา นิน ิจ รรมในวัน าคัญของ ถาบันพระม า ษัตริย จานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายคา ชาพื้นที่ ว็ปไซด
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว4335
ลงวันที่ 3 ิง าคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.7/ว1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
-ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ
จาย งินคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ,
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดภาครัฐ พ.ศ
. 2560
( านั ปลัด)

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมวัน าคัญ ี่ยว ับ ถาบัน
พระม า ษัตริย งานรัฐพิธี และพระราชพิธีตาง ๆ รวมถึง าร
ตรียม ารรับ ด็จ ง ด็จในพื้นที่
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด มท 0808.2
/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณ
รายจายประจาปี พ.ศ.2565 ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( านั ปลัด)
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คาใช้จายใน ารดา นิน าร ลือ ตั้ง

จานวน

400,000 บาท

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและคาลงทะ บียนอบรม

จานวน

60,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและคาลงทะ บียน
อบรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)
โครง ารจัดทาแผนชมชนตาบลโนน ลาง

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน าร ลือ ตั้งขององค ร
ป ครอง
วนท้องถิ่นตามที่ ฎ มาย า นด ป็นไปตามระ บียบและ
นัง ือ
ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่
6 ร ฎาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1705 ลงวันที่
20 มีนาคม 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว5013
ลงวันที่ 26 ิง าคม 2563

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารจัดทาแผนชมชนตาบล
โนน ลาง
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
- พรบ. อบจ. พ.ศ2540และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- พรบ. ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
-พรบ.ตาบลและ ภาตาบล พ.ศ.2537และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
-พรบ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้แ อปท.พ.ศ
.2542
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทาแผนพัฒนา
ของ อปท. พ.ศ.2548และที่แ ้ไข พิ่ม ติม (แบับที3่ ) พ.ศ.2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทาแผนและประ าน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอา ภอและตาบล พ.ศ.2562
( านั ปลัด)
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โครง ารฝึ อบรมด้านคณธรรมและจริยธรรม

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

โครง ารฝึ อบรมด้านคณธรรมและจริยธรรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)
โครง ารฝึ อบรมประชม ัมมนาและศึ ษาดงานของคณะผ้บริ าร
.อบต. พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา พนั งานจ้างของ อบต
.โนน ลางและผ้นาชมชนภายในตาบลโนน ลาง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)
โครง ารรณรงคใช้ถงผ้าลดภาวะโล ร้อน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารรณรงคใช้ถงผ้าลดภาวะโล ร้อน
ป็นไปตามตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.04
/ว4335 ลงวันที่ 3 ิง าคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.7/ว1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)
โครง ารรณรงคป้อง ัน ารทจริต
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)
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โครง ารรั ษภ ระแต ทคแคร ิ่งแวดล้อม

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารรณรงคใช้ถงผ้าลดภาวะโล ร้อน
ป็นไปตามตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.04
/ว4335 ลงวันที่ 3 ิง าคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.7/ว1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)
โครง าร ิ่งแวดล้อม ัญญจร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)
โครง าร มบ้านนาอยชมชนนามอง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารรณรงคใช้ถงผ้าลดภาวะโล ร้อน
ป็นไปตามตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.04
/ว4335 ลงวันที่ 3 ิง าคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.7/ว1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)
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ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อ ป็นคาวั ด านั งาน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( านั ปลัด)

รวม

400,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

น้า : 21/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

วั ดงานบ้านงานครัว
พื่อ ป็นคาวั ดงานบ้านงานครัว
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( านั ปลัด)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 22/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

วั ดยานพา นะและขน ง
พื่อ ป็นคาวั ดยานพา นะและขน ง
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( านั ปลัด)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 23/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อ ป็นคาวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร -ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( านั ปลัด)

จานวน

100,000 บาท

น้า : 24/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

วั ดโฆษณาและ ผยแพร
พื่อ ป็นคาวั ดโฆษณาและ ผยแพร
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( านั ปลัด)

จานวน

80,000 บาท

น้า : 25/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

วั ดคอมพิว ตอร
พื่อ ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( านั ปลัด)

จานวน

80,000 บาท

น้า : 26/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

รวม

303,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าใน านั งาน/ในที่ าธารณะ รืออาคาร
ถานที่ ที่อยในความดแลรับผิดชอบขององค ารบริ าร วน
ตาบลโนน ลาง ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.8/ว295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
( านั ปลัด)

คาน้าประปา คาน้าบาดาล
พื่อจาย ป็นคาน้าประปาใน านั งาน/ในที่ าธารณะ รืออาคาร
ถานที่ ที่อยในความดแลรับผิดชอบขององค ารบริ าร วน
ตาบลโนน ลาง
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.8/ว1130 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
( านั ปลัด)

น้า : 27/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

22,000 บาท

รวม

162,200 บาท

รวม

162,200 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

14,000 บาท

พื่อ ป็นคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม ชน อิน ตอร น็ต านั
งาน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.8/ว1130 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
( านั ปลัด)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ านั งาน
้าอี้ทางาน
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ทางาน จานวน6 ตัวๆละ5,000 บาท ป็น
งิน 30,000.-บาท
- ป็นครภัณฑที่ไมมี า นดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑจึงใ ้จัดซื้อได้ตามราคาท้องตลาด
( านั ปลัด)
้าอี้พั คอย
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้พั คอย จาวน 2 ตัวๆละ7,000 บาท
ป็น งิน 14,000.-บาท
- ป็นครภัณฑที่ไมมี า นดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑจึงใ ้จัดซื้อได้ตามราคาท้องตลาด
( านั ปลัด)

น้า : 28/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

ต้ ็บ อ ารแบบบาน ลื่อน

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อต้ ล็ บาน ลื่อน จานวน 2 ต้ๆละ 5,000
บาท ป็น งินจานวน 10,000.-บาท
โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
ขนาด ยาว 120 ซม. ว้าง 40 ซม. ง 88 ซม.
- ป็นครภัณฑที่ไมมี า นดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑจึงใ ้จัดซื้อได้ตามราคาท้องตลาด
( านั ปลัด)
โตะทางาน
พื่อ ป็นคาจัดซื้อโตะทางาน จานวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท ป็น
งินจานวน 10,000.-บาท
โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
ขนาด ว้างไมน้อย วา 0.75 ม. ยาว 1.50 ม. ง 0.75 ม.
- ป็นครภัณฑที่ไมมี า นดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑจึงใ ้จัดซื้อได้ตามราคาท้องตลาด
( านั ปลัด)
ครภัณฑไฟฟ้าและวิทย
ไมคลอย
พื่อ ป็นคาจัดซื้อไมคโครโฟนไร้ าย จานวน 2 ตัวๆละ 6,000
บาท ป็น งินจานวน 12,000.-บาท
- ป็นครภัณฑที่ไมมี า นดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑจึงใ ้จัดซื้อได้ตามราคาท้องตลาด
( านั ปลัด)

น้า : 29/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

ครภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องคอมพิว ตอร

จานวน

44,000 บาท

ครื่องคอมพิว ตอรโน้ตบ

จานวน

22,000 บาท

พื่อจัดซื้อคอมพิว ตอรโน้ตบ จานวน 1 ครื่อง
ป็น งินจานวน 22,000.-บาท
( ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
น้า 6 ข้อ 12
( านั ปลัด)
ครื่องพิมพคอมพิว ตอร

จานวน

20,200 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร จานวน 2 ครื่อง ๆละ 22,000
บาท ป็น งินจานวน 44,000.-บาท
- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563
น้า 3 ข้อ 7
( านั ปลัด)

- ครื่องพิมพคอมพิว ตอร จานวน 2 ครื่อง
ครื่องละ 7,5000 บาท ป็น งิน 15,000 บาท
( ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
น้า13 ข้อ 50
- ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ครื่องละ 2,6000 บาท
จานวน 2 ครื่อง ป็น งิน 5,200 บาท
( ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
น้า 16 ข้อ 44
( านั ปลัด)

น้า : 30/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

งบรายจ่ายอื่น

รวม

31,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

31,000 บาท

จานวน

31,000 บาท

รวม

654,080 บาท

รวม

571,080 บาท

รวม

571,080 บาท

จานวน

293,880 บาท

จานวน

277,200 บาท

รายจายอื่น
คาใช้จายใน ารดา นินโครง ารประ มินความพึงพอใจ
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารประ มินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอ ารใ บ้ ริ ารของ อบต.โนน ลาง
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนของ
พนั งาน วนตาบล
ตาแ นง นั วิ คราะ นโยบายและแผน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- นัง ือ านั งาน .จ. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
( านั ปลัด)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนและ งินปรับปรง งินคาตอบแทน
ของพนั งานจ้าง
ตาแ นง ผ้ชวยนั วิ คราะ นโยบายและแผน
จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- นัง ือ านั งาน .จ. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
( านั ปลัด)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

73,000 บาท

รวม

53,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด
งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
( านั งานปลัด)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ
น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( านั งานปลัด)
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คา ชาบ้าน

จานวน

48,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่จะได้รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
( านั ปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและคาลงทะ บียนอบรม
พื่อ ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและ
คาลงทะ บียนอบรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

2,165,200 บาท

รวม

1,879,200 บาท

รวม

1,879,200 บาท

จานวน

1,340,460 บาท

ครภัณฑ านั งาน
ต้ตางๆ
พื่อจัดซื้อต้ ็บ อ ารแบบบาน ลื่อน จานวน 2 ต้ๆละ5,000
.-บาท ป็น งินจานวน 10,000.-บาท
โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
ขนาด ยาว 120 ซม. ว้าง 40 ซม. ง 88 ซม.
- ป็นครภัณฑที่ไมมี า นดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑจึงใ ้จัดซื้อได้ตามราคาท้องตลาด
( านั ปลัด)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนของ
พนั งาน วนตาบล จานวน 4 อัตรา ได้แ
1) ผ้อานวย าร องคลัง
1 อัตรา
2) นั วิชา ารจัด ็บรายได้ 1 อัตรา
3) นั วิชา าร งินและบัญชี 1 อัตรา
4) จ้าพนั งานพั ด
1 อัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ าร
บคคลขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องคลัง)
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

งินประจาตาแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน วนตาบล
ที่ได้รับตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
ตาแ นง ผ้อานวย าร องคลัง ตั้งไว้ 12 ดือนๆล ะ 3,500 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- นัง ือ านั งาน .จ. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
( องคลัง)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

470,880 บาท

คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อ ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างและ งินปรับปรงคาตอบแทน
พนั งานจ้าง
ตามภาร ิจ จานวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 12 ดือน
ประ อบด้วย
1) ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
2) ผ้ชวย จ้าพนั งานพั ด
จานวน 1 อัตรา
3) ผ้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ าร
บคคลขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องคลัง)
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

25,860 บาท

รวม

185,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ า รับพนั งานจ้าง
ตามภาร ิจ จานวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 12 ดือน
ประ อบด้วย
1) ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
2) ผ้ชวย จ้าพนั งานพั ด
จานวน 1 อัตรา
3) ผ้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี จานวน 1 ตรา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบคคลขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น
( องคลัง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด
งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
( องคลัง)
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ
น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( องคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารพัฒนาและ พิ่มประ ิทธิภาพ ารบริ ารงาน ารคลัง
พื่อ ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและ
คาลงทะ บียนอบรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)
( องคลัง)
คาบารงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ
( องคลัง)
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ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อ ป็นคาวั ด านั งาน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( องคลัง)

รวม

60,000 บาท

จานวน

40,000 บาท
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วั ดคอมพิว ตอร
พื่อ ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( องคลัง)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 39/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

101,000 บาท

รวม

101,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ครภัณฑ านั งาน
้าอี้ทางาน
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ทางาน จานวน 4 ตัว ๆละ 5,000 บาท ป็น
งินจานวน 20,000.-บาท
- ป็นครภัณฑที่ไมมี า นดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑจึงใ ้จัดซื้อได้ตามราคาท้องตลาด
( องคลัง)

ต้ตางๆ
พื่อ ป็นคาจัดซื้อต้ ็บ อ ารบาน ลื่อน จานวน 4 ลัง ๆ
ละ 5,000 บาท ป็น งินจานวน 20,000.-บาท
โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
ขนาด ยาว 120 ซม. ว้าง 40 ซม. ง 88 ซม.
- ป็นครภัณฑที่ไมมี า นดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑจึงใ ้จัดซื้อได้ตามราคาท้องตลาด
( องคลัง)
โตะตางๆ
พื่อ ป็นคาจัดซื้อโตะทางาน จานวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท
โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
ขนาด ว้างไมน้อย วา 0.75 ม. ยาว 1.50 ม. ง 0.75 ม. - ป็น
ครภัณฑที่ไมมี า นดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑจึงใ ้จัดซื้อได้ตามราคาท้องตลาด
( องคลัง)

น้า : 40/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

ครภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องคอมพิว ตอร

จานวน

51,000 บาท

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

จานวน

355,320 บาท

พื่อคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร จานวน 3 ครื่อง ๆละ 17,000
บาท ป็น งินจานวน 51,000.-บาท
- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563
น้า 4 ข้อ 9
( องคลัง)
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนนั วิชา ารตรวจ อบภายใน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ าร
บคคลขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( านั ปลัด)

น้า : 41/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

298,900 บาท

รวม

297,900 บาท

รวม

297,900 บาท

จานวน

297,900 บาท

รวม

1,000 บาท

รวม

1,000 บาท

จานวน

500 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนของพนั งาน
วนตาบล จานวน 1 อัตรา
ตาแ นง จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
ตั้งไว้จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบคคลขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น
( านั ปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด
งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
( านั งานปลัด)

น้า : 42/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

500 บาท

รวม

149,000 บาท

รวม

149,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ
น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( านั งานปลัด)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด
งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
( านั งานปลัด)

น้า : 43/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

ค่าใช้สอย

รวม

59,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารจิตอา า 904
พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารจิตอา า 904 ป็นไปตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ ว440 ลงวันที่ 13 มภาพันธ 2563
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ิจ ารอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ.2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
0818.2/ว257 ลงวันที่ 9 มภาพันธ 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)
โครง ารป้อง ันและลดอบัติ ตในชวง ทศ าลปีใ ม
พื่อใช้ ป็นคาใช้จายในโครง ารป้อง ันและลดอบัติ ตในชวง
ทศ าลปีใ ม
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0804.5/ ว1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.4/ ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ ว3892 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.4/ ว1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.4/ ว694 ลงวันที่ 2 มษายน 2564

น้า : 44/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

โครง ารป้อง ันและลดอบัติ ตในชวง ทศ าล ง รานต

จานวน

3,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายในโครง ารป้อง ันและลดอบัติ ตในชวง
ทศ าล ง รานต
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0804.5/ ว1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.4/ ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ ว3892 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.4/ ว1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.4/ ว694 ลงวันที่ 2 มษายน 2564
( านั ปลัด)
โครง ารฝึ อบรมจัดตั้ง มาชิ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อบรมจัดตั้ง มาชิ อา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ ว440 ลงวันที่ 13 มภาพันธ 2563
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ิจ ารอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ.2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
0818.2/ว257 ลงวันที่ 9 มภาพันธ 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)

น้า : 45/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

โครง ารฝึ อบรมซ้อมแผนป้อง ันและระงับอัคคีภัยในชมชนและ
ถานศึ ษา

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อบรมซ้อมแผนป้อง ันและระงับอัค
คภัยในชมชนและ ถานศึ ษา
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ ว440 ลงวันที่ 13 มภาพันธ 2563
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ิจ ารอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ.2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
0818.2/ว257 ลงวันที่ 9 มภาพันธ 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)
โครง ารฝึ อบรมทบทวนความร้และ พิ่มศั ยภาพ อปพร.ตาบล
โนน ลาง
พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อบรมทบทวนความร้และ พิ่มศั ย
ภาพ อปพร.ตาบลโนน ลาง
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ ว440 ลงวันที่ 13 มภาพันธ 2563
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ิจ ารอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ.2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
0818.2/ว257 ลงวันที่ 9 มภาพันธ 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)
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โครง ารฝึ อบรมใ ้ความร้ ี่ยว ับ าธารณภัยและป้อง ันภัยแ
ประชาชน

จานวน

10,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อบรมใ ้ความร้ ี่ยว ับ าธารณภัย
และป้อง ันภัยแ ประชาชน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ ว440 ลงวันที่ 13 มภาพันธ 2563
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ิจ ารอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ.2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
0818.2/ว257 ลงวันที่ 9 มภาพันธ 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)
นับ นนคาซอมบารงรถบรรท น้าดับ พลิงและคาน้ามัน ชื้อ พลิง
ตามบันทึ ข้อต ลงความรวมมือทางด้านงานป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัยระ วาง ทศบาลตาบลอางศิลาและองค ารบริ าร วน
ตาบลโนน ลาง
พื่อ นับ นนคาซอมบารงรถบรรท น้าดับ พลิงและคาน้ามัน ชื้อ
พลิงตามบันทึ ข้อต ลงความรวมมือทางด้านงานป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัยระ วาง ทศบาลตาบลอางศิลาและองค าร
บริ าร วนตาบลโนน ลาง
( านั ปลัด)
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ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

วั ดอื่น

จานวน

10,000 บาท

วั ดประจาศนย อปพร.
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( านั ปลัด)

น้า : 48/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

4,503,920 บาท

รวม

3,606,120 บาท

รวม

3,606,120 บาท

จานวน

2,420,760 บาท

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนของพนั งาน วน
ตาบล จานวน 7 อัตรา จานวน 12 ดือน ได้แ
1) ผ้อานวย าร อง ารศึ ษา จานวน 1 ตาแ นง
2) นั วิชา ารศึ ษา จานวน 1 ตาแ นง
3) คร
จานวน 5 ตาแ นง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ าร
บคคลขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)
งินประจาตาแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน วนตาบล
ตาแ นง ผ้อานวย าร อง ารศึ ษา อัตรา ดือนละ 3,500 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ าร
บคคลขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)
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งินวิทยฐานะ
พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะของพนั งานคร 5 อัตรา
จานวน 12 ดือน
-ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับ ารบริ ารงานบคคลพนั งานครและบคลา รทาง
ารศึ ษาขององค ารบริ าร วนตาบล ประ าศ ณ วันที่ 4
มษายน 2549
-ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน ทศบาล รื่อง ลั ณฑ
และ งื่อนไข ารประ มินผลงานพนั งานครและบคลา รทาง าร
ศึ ษา ทศบาลใ ้มี รือ ลื่อนวิทยฐานะ ประ าศ ณ วันที่ 5
ม ราคม 2550
-ประ อบ ับมติคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อบลราชธานี ใน ารประชม ครั้งที่ 12/2561 มื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2561 ได้มีมติ ็นชอบ ารแตงตั้งผ้ผาน ารประ มินผล
งานพนั งานครและบคลา รทาง ารศึ ษาองค รบริ าร วน
ตาบล ตาแ นง คร พื่อใ ้มีวิทยาฐานะชานาญ าร รับ งิน ดือน
อันดับ คศ.2 จึงแตงตั้งพนั งานครองค ารบริ าร วนตาบลใน
ศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาแ นงคร ที่ผาน ารประ มินผลงานใ ้มี
รือ ลื่อนวิทยฐานะครชานาญ ารและใ ้ได้รับ งินวิทยฐานะคร
ชานาญ าร ตามพระราชบัญญัติระ บียบข้าราช ารครและ
บคลา รทาง ารศึ ษาร พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติ งิน
ดือน งินวิทยฐานะและ งินประจาตาแ นงข้าราช ารครและ
บคลา รทาง ารศึ ษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
( อง ารศึ ษา)

จานวน

210,000 บาท
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

885,360 บาท

จานวน

48,000 บาท

พื่อ ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างและ งินปรับปรงคาตอบแทน
พนั งานจ้าง
ตามภาร ิจ จานวน 6 อัตรา ตั้งไว้ 12 ดือน ประ อบด้วย
1) ผ้ชวยนั วิชา ารศึ ษา จานวน 1 ตาแ นง
2) ผ้ดแล ด็ (ทั ษะ)
จานวน 1 ตาแ นง
3) พนั งานจ้างทั่วไป ผ้ดแล ด็ จานวน 4 ตาแ นง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ าร
บคคลขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง
ชั่วคราว จานวน 4 ตาแ นง โดยจายใ ้ ับพนั งานจ้าง ดังนี้
พนั งานจ้างทั่วไป ผ้ดแล ด็ (ทั่วไป)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ าร
บคคลขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

712,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด
งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
( อง ารศึ ษาฯ)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ
น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา

จานวน

40,000 บาท

รวม

462,000 บาท

จานวน

192,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า
และระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
พ.ศ. 2523 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
( อง ารศึ ษาฯ)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
โครง ารจ้าง มาบริ ารทาความ ะอาดศนยพัฒนา ด็ ล็
พื่อ ป็นคาจ้าง มาบริ ารตามโครง ารจ้าง มาบริ าร
ทาความ ะอาดศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 4 คน
( อง ารศึ ษา)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและคาลงทะ บียนอบรม
พื่อ ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและ
คาลงทะ บียนอบรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557

น้า : 53/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

โครง ารจัดงานบทบาทพื้นที่ ร้าง รรค า รับ ด็ และ ยาวชน

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารจัดงานบทบาทพื้นที่ ร้าง
รรค า รับ ด็ และ ยาวชน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัดแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547
ลงวันที่ 28 ันยายน 2561
( อง ารศึ ษาฯ)
โครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัดแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547
ลงวันที่ 28 ันยายน 2561
( อง ารศึ ษาฯ)
โครง าร ชิดชภมิปญญาชาวบ้าน( ารทาพานบายศรี
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ชิดชภมิปญญาชาวบ้าน
( ารทาพานบายศรี)
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัดแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547
ลงวันที่ 28 ันยายน 2561
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 54/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

โครง ารประ วด วดมนต ม รร ริญพระรัตนตรัยทานอง
รภัญญะ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารประ วด วดมนต
ม รร ริญพระรัตนตรัยทานอง รภัญญะ
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัดแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547
ลงวันที่ 28 ันยายน 2561
( อง ารศึ ษาฯ)
โครง ารฝึ อบรม พิ่มพนความร้ด้าน ารป้อง ันและปฐมพยาบาล
บื้องต้น ด็ จมน้า
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฝึ อบรม พิ่มพนความร้
ด้าน ารป้อง ันและปฐมพยาบาล บื้องต้น ด็ จมน้า
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัดแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547
ลงวันที่ 28 ันยายน 2561
( อง ารศึ ษาฯ)
โครง ารฝึ อบรม ต็ม ซ็ล า รับครปฐมวัย
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฝึ อบรม ต็ม ซ็ล า รับ
ครปฐมวัย
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมชอง จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 55/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

โครง ารฝึ อบรมใ ้ความร้ใน ารป้อง ันโรค มือ ท้า ปา

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโโครง ารฝึ อบรมใ ้ความร้ใน
ารป้อง ันโรค มือ ท้า ปา
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัดแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547
ลงวันที่ 28 ันยายน 2561
( อง ารศึ ษาฯ)
โครง ารศึ ษาดงานศนยพัฒนา ด็ ล็ ต้นแบบ
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารศึ ษาดงานศนยพัฒนา
ด็ ต้นแบบ
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 56/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อ ป็นคาวั ด านั งาน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( อง ารศึ ษาฯ)

รวม

125,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

น้า : 57/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

วั ดคอมพิว ตอร
พื่อ ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( อง ารศึ ษาฯ)

จานวน

15,000 บาท

น้า : 58/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

วั ด ารศึ ษา

จานวน

80,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็นคาวั ด ารศึ ษา
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( อง ารศึ ษาฯ)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อ ป็นคาไฟฟ้าศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 4 ศนย
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.8/ว1130 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 59/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็นคาน้าประปา ศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 4 ศนย
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.8/ว1130 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
( อง ารศึ ษาฯ)
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม ศนยพัฒนา ด็
ล็
จานวน 4 ศนย
พื่อ ป็นคาไฟฟ้าศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 4 ศนย
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.8/ว1130 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 60/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

185,800 บาท

รวม

185,800 บาท

จานวน

34,000 บาท

จานวน

151,800 บาท

ครภัณฑ านั งาน
ครื่องคอมพิว ตอรตั้งโตะ
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร จานวน 2 ครื่อง ๆ
ละ 17,000 บาท ป็น งินจานวน 34,000.-บาท
- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563
น้า 4 ข้อ 9
( อง ารศึ ษา)
ครื่องปรับอา าศ
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ จานวน 6 ครื่อง ๆ
ละ 25,300 บาท ป็น งินจานวน 151,800.-บาท
ประ อบด้วย
-ศพด.น ต็น จานวน 4 ครื่อง
-ศพด. นองไฮ จานวน 2 ครื่อง
โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- ครื่องปรับอา าศ ขนาด 24,000 บีทีย
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ ดือน ธันวาคม 2563
( อง ารศึ ษา)

น้า : 61/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

5,650,261 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,782,261 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,128,580 บาท

โครง าร นับ นนคาใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา รณีศนย
จานวน
พัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด อปท. งินอด นน า รับ นับ นนคาจัด าร
รียน าร อน(ราย วั )

248,200 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อ ป็นคาใช้จายตามโครง าร นับ นนคาใช้จาย
ใน ารบริ าร ถานศึ ษา รณีศนยพัฒนา ด็ ล็
ใน ัง ัด อปท. งินอด นน า รับ นับ นน
คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) จานวน 4 แ ง
จานวน 146 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
-ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นองไฮ
-ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านน ต็น
-ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโดมประดิษฐ
-ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนจันทร
ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 ร ฎาคม 2564
( อง ารศึ ษา)

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

โครง าร นับ นนคาใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา รณีศนย
จานวน
พัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดอปท. งินอด นน า รับ นับ นนคาใช้จาย
ใน ารจัด ารศึ ษา
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร นับ นน
คาใช้จายบริ าร ถานศึ ษา รณีศนยพัฒนา ด็ ล็
ใน ัง ัด อปท. งินอด นน า รับ นนคาใช้จาย.
ใน ารจัด ารศึ ษาศนยพัฒนา ด็ ล็
จานวน 4 แ ง จานวน 146 คน ดังนี้
1.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นองไฮ
2.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านน ต็น
3.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโดมประดิษฐ
4.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนจันทร
-คา นัง ือ รียน จานวน 146 คน อัตราคนละ 200 บาท
ป็น งิน 29,200 บาท
-คาอป รณ าร รียน
จานวน 146 คน อัตราคนละ 200 บาท
ป็น งิน 29,200 บาท
-คา ครืองแบบนั รียน
จานวน 146 คน อัตราคนละ 300 บาท
ป็น งิน 43,800 บาท
-คา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน
จานวน 146 คน อัตราคนละ 430 บาท
ป็น งิน 62,780 บาท
ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 ร ฎาคม 2564
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 62/98

164,980 บาท

น้า : 63/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

โครง าร นับ นนคาใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา รณีศนย
พัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดอปท.
งินอด นน า รับ นับ นนอา าร ลางวัน
งินอด นน า รับ นับ นนอา าร ลางวัน
งินอด นน า รับ นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
รณีใน ัง ัด อปท. จานวน 4 แ ง
จานวน 146 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จานวน 245 วัน
ได้แ
1.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นองไฮ
2.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านน ต็น
3.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโดมประดิษฐ
4.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนจันทร
ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 ร ฎาคม 2564
( อง ารศึ ษาฯ)

จานวน

715,400 บาท

น้า : 64/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

ค่าวัสดุ
วั ดงานบ้านงานครัว
อา าร ริม(นม)
พื่อ ป็นคาอา าร ริม (นม)
ใ ้โรง รียน ัง ัด านั งานคณะ รรม ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน
( พฐ.) จานวน 4 แ ง จานวน 717 คน
อัตราคนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน
ป็น งิน 1,373,915.40 บาท ได้แ
-โรง รียนบ้านน ต็น
-โรง รียนบ้านโดมประดิษฐ
-โรง รียนบ้าน นองไฮ ( มฆวิทยาคาร)
-โรง รียนบ้านโนนจันทน
า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ 4 แ ง จานวน 146 คน
อัตราคนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน
ป็น งิน 279,765.20 บาท ได้แ
-ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นองไฮ
-ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านน ต็น
-ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโดมประดิษฐ
-ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนจันทร
- ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
มิถนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 ร ฎาคม 2564
( อง ารศึ ษาฯ)

รวม

1,653,681 บาท

จานวน

1,653,681 บาท

น้า : 65/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,868,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,868,000 บาท

จานวน

2,868,000 บาท

รวม

744,000 บาท

รวม

504,000 บาท

รวม

144,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
โครง ารอา าร ลางวันโรง รียน
พื่อ ป็นคาใช้จายตามโครง าร นับ นนคาใช้จาย
ใน ารบริ าร ถานศึ ษา โรง รียน ัง ัด านั งาน
คณะ รรม ารศึ ษาอด นน า รับ นับ นน
อา าร ลางวัน านับโรง รียน ัง ัด านั งาน
คณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน( พฐ)
จานวน 717 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน
จานวน 200 วัน
1.โรง รียนบ้าน นองไฮ ( มฆวิทยาคาร)
2.โรง รียนบ้านน ต็น
3.โรง รียนบ้านโดมประดิษฐ
4.โรง รียนบ้านโนนจันทน
(
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
คาตอบแทนอา า มัครบริบาลท้องถิ่น จานวน 2 อัตรา
ป็นไปตามระ บียนและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0819.2/22318
ลงวันที่ 21 มษายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาด้วยอา า มัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

น้า : 66/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

ค่าใช้สอย

รวม

260,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารควบคมและป้อง ันโรคพิษ นัขบ้า
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารควบคมและ
ป้อง ันโรคพิษ นัขบ้า
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
ารจัด วั ดิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอด นนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มินาคม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0819.3/ว4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิ ายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0819.3/ว19 ลงวันที่ 3 ม ราคม 2563
( านั ปลัด)

น้า : 67/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

โครง ารป้อง ัน ารแพรระบาดของ ชื้อโรคระบาดโรคติดตอและ
โรคอบัติใ ม
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารป้อง ัน ารแพรระบาด
ของ ชื้อโรคระบาดโรคติดตอและโรคอบัติใ ม
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร
-พระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
มาตรา 16 และมาตรา 17
( านั ปลัด)
โครง าร ืบ านพระปณิธาน ม ด็จยาต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ืบ านพระปณิธาน
ม ด็จยาต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมชอง จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)

จานวน

200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

น้า : 68/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อ ป็นคาวั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

น้า : 69/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

งบเงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

งินอด นนองค รประชาชน
งินอด นน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
พื่อ นับ นน ารดา นินโครง ารตามพระราชดาริ
(ด้าน าธารณ ข) ดังนี้
1.โครง ารอบรม มอ มบ้านในพระราชประ งค
2.โครง าร ืบ ารพระปณิธาน ม ด็จยาต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
3.โครง ารควบคมโรคขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระ ทพรัตน
ราช ดาฯ ยามบรมราช มารี
4.โครง ารปรับปรงภาวะโภชนา ารและ ขภาพ ด็ ของ
ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี
5.โครง าร ง ริมโภชนา ารและ ขภาพอนามัยแมและ ด็
ของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี
6.โครง ารควบคมโรค นอนพยาธิของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ดาฯ ยามบรมราช มารี
7.โครง ารควบคมโรคมาลา รียของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ
ยามบรมราช มารี
8.โครง าร ารพัฒนาระบบ ขาภิบาลในโรง รียนและชมชนของ
ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี
9.โครง ารตรวจ ขภาพ คลื่อนที่ ม ด็จพระ จ้าล ธอ
จ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช มารี
10.โครง ารลด ารติด อด จา แม ล ภา าชาดไทย
พระ จ้าวรวงศ ธอ พระองค จ้าโ ม วลี พระวรราชาทินัดดามาต
11.โครง ารรณรงคและแ ้ไขปญ ายา พติด TO be number
One (ศนย พื่อนใจวัยรนในชมชน)
( านั ปลัด)

น้า : 70/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนของพนั งาน วน
ตาบล
จานวน 2 อัตรา ได้แ
1) ผ้อานวย าร อง วั ดิ าร ังคม จานวน 1 อัตรา
2) นั พัฒนาชมชน จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ าร
บคคล
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง วั ดิ าร ังคม)

รวม

1,219,780 บาท

รวม

1,113,480 บาท

รวม

1,113,480 บาท

จานวน

805,440 บาท

น้า : 71/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

266,040 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน วนตาบล
ที่ได้รับตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
ตาแ นง ผ้อานวย าร อง วั ดิ าร ังคม
ตั้งไว้ 12 ดือนๆล ะ 3,500 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ าร
บคคล
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง วั ดิ าร ังคม)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อ ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างและ งินปรับปรงคาตอบแทน
พนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 ดือน
ประ อบด้วย
1) ผ้ชวยนั พัฒนาชมชน จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ าร
บคคล
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง วั ดิ ร ังคม)

น้า : 72/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

60,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด
งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
( อง วั ดิ ารฯ)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ
น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง วั ดิ ารฯ)

น้า : 73/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและคาลงทะ บียนอบรม
พื่อ ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและ
คาลงทะ บียนอบรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557

น้า : 74/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อ ป็นคาวั ด านั งาน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( อง วั ดิ ารฯ)

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

น้า : 75/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

วั ดคอมพิว ตอร
พื่อ ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( อง วั ดิ ารฯ)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 76/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

46,300 บาท

รวม

46,300 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

จานวน

4,300 บาท

ครภัณฑ านั งาน
ต้ตางๆ
ต้ ็บ อ ารแบบบาน ลื่อน จานวน 4 ลังๆละ 5,000 บาท
โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
ขนาด ยาว 120 ซม. ว้าง 40 ซม. ง 88 ซม.
- ป็นครภัณฑที่ไมมี า นดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑจึงใ ้จัดซื้อได้ตามราคาท้องตลาด
( อง วั ดิ าร ังคม)

ครภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องคอมพิว ตอร
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร จานวน 1 ครื่องๆละ
- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563
น้า 3 ข้อ 7
( อง วั ดิ าร ังคม)

ครื่องพิมพคอมพิว ตอร
พื่อ ป็นคาจัดซื้อคอมพิมพคอมพิว ตอร จานวน 1 ครื่องๆ
ละ 5,000 บาท- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคณลั ษณะพื้น
ฐาน ารจัด าอป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ
ดือน พฤษภาคม 2563
น้า 15 ข้อ 42
( อง วั ดิ าร ังคม)

น้า : 77/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

1,800,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,800,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,800,000 บาท

คาชดใช้ งินคืน งิน องทนโครง าร ศรษฐ ิจชมชนตาบลโนน ลาง

จานวน

1,490,000 บาท

พือ ป็นคาชดใช้ งินคืน งิน องทนโครง าร ศษฐ ิจชมชนตาบล
โนน ลาง
โครง ารครอบครัวอบอน ชมชน ข้มแข็ง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารจัดงานบทบาทพื้นที่ ร้าง รรค า รับ
ผ้ งอาย
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมชอง จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( อง วั ดิ ารฯ)
โครง ารจัดตั้งโรง รียนผ้ งอาย
จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อ ป็นคาใช้จายใโครง ารครอบครัวอบอน ชมชนแข็มแข็ง
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมชอง จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( อง วั ดิ ารฯ)
โครง ารจัดงาน าร ร้างบทบาทพื้นที่ ร้าง รรค า รับผ้ งอาย

พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารจัดตั้งโรง รียนผ้ งอาย
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมชอง จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( อง วั ดิ ารฯ)

น้า : 78/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

โครง ารดา นินงานตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง

จานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารดา นินงานตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจ
พอ พียง
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมชอง จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( อง วั ดิ ารฯ)
โครง ารป้อง ันและแ ้ไขปญ า ารตั้งครรภในวัยรน

จานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารป้อง ันและแ ้ไขปญ า ารตั้งครรภใน
วัยรน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมชอง จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( อง วั ดิ ารฯ)
โครง ารฝึ อบรม ลมอาขีพตาบลโนน ลาง
จานวน

30,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อบรม ลมอาชีพตาบลโนน ลาง
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมชอง จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( อง วั ดิ ารฯ)
โครง ารฝึ อบรม ลมอาชีพผ้ด้อยโอ า ตาบลโนน ลาง

30,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อบรม ลมอาชีพผ้ด้อยโอ า ตาบล
โนน ลาง
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมชอง จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( อง วั ดิ ารฯ)

จานวน
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โครง ารฝึ อบรมดแลผ้พิ ารทาง าร คลื่อนไ ว พื่อฟื้นฟ
มรรถภาพ

จานวน

30,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อบรมดแลผ้พิ ารทาง าร คลื่อน
ไ ว พื่อฟื้นฟ มรรถภาพ
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมชอง จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( อง วั ดิ ารฯ)
โครง ารฝึ อบรม ิทธิ ด็ และ ยาวชน

จานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อบรม ิทธิ ด็ และ ยาวชน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมชอง จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( อง วั ดิ ารฯ)
โครง าร พิ่มพนทั ษะองค ร ตรี

จานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายโครง าร พิ่มพนทั ษะองค ร ตรี
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมชอง จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( อง วั ดิ ารฯ)
โครง าร ง ริม ารตรวจ ขภาพผ้ งอาย

จานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายโครง าร ง ริม ารตรวจ ขภาพผ้ งอาย
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมชอง จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( อง วั ดิ ารฯ)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

2,883,800 บาท

รวม

978,300 บาท

รวม

978,300 บาท

จานวน

936,300 บาท

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนของพนั งาน
วนตาบล จานวน 3 อัตรา ได้แ
1) ผ้อานวย าร องชาง จานวน 1 อัตรา
2) นายชางโยธา จานวน 1 อัตรา
3) นายชางไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นดใ ้ งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นรายจายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ าร
บคคลขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องชาง)
งินประจาตาแ นง
งินประจาตาแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน วนตาบล
ที่ได้รับตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ประ อบด้วย
1) ผ้อานวย าร องชาง จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- นัง ือ านั งาน .จ. และ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
( านั ปลัด)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
1) คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น จานวน 5,000.-บาท
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ พนั งาน
วนตาบลและพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด
งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) คาตอบแทนบคคล คาควบคมงาน อ ร้าง รือคาตอบแทน
คณะ รรม าร า นดราคา ลาง
คณะ รรม ารตรวจรับงานจ้าง ของ อบต.โนน ลาง
จานวน 120,000.-บาท
พื่อ ป็นคาตอบแทนบคคล คาควบคมงาน อ ร้าง รือคาตอบ
แทนคณะ รรม าร า นดราคา ลาง คณะ รรม ารตรวจรับงาน
จ้าง ของ อบต.โนน ลาง
- ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ด
ที่ ค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด
ที่ มท 0803.2/ว 2880 ลงวันที่ 12 ันยายน 2561 และ ระทรวง
ม าดไทยได้มี นัง ือ ั่ง ารใ ้ยึดถือปฏิบัติ ป็นแนวทาง ดียว ัน
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0803.3/ว1953
ลงวันที่ 25 ันยายน 2560
( องชาง)

รวม

798,600 บาท

รวม

235,000 บาท

จานวน

125,000 บาท
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

2,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ
น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( องชาง)
คา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านของพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่จะได้รับ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
( องชาง)

น้า : 83/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

ค่าใช้สอย

รวม

173,600 บาท

จานวน

96,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

57,600 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร(ธร าร)
พื่อ ป็นคาจ้าง มาบริ าร จานวน 1 คน ดือนละ 8,000
บาท จานวน 12 ดือน
( องชาง)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและคาลงทะ บียนอบรม
พื่อ ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารและ
คาลงทะ บียนอบรม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( องชาง)
คาใช้จายใน ารตรวจ อบคณภาพน้าประปา มบ้าน
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารตรวจ อบคณภาพน้าประปา มบ้าน
( องชาง)

น้า : 84/98

วันที่พิมพ : 4/10/2564 11:35:49

ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
พื่อ ป็นคาวั ด านั งาน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( องชาง)

รวม

110,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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วั ดไฟฟ้าและวิทย
พื่อ ป็นคาวั ดไฟฟ้าและวิทย
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( องชาง)

จานวน

80,000 บาท
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วั ดคอมพิว ตอร
พื่อ ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( องชาง)

จานวน

10,000 บาท
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วั ด ารวจ

จานวน

10,000 บาท

รวม

280,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

พื่อ ป็นคาวั ด ารวจ
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถนายน 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 ม ราคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
( องชาง)

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อ ป็นคา ระแ ไฟฟ้า ถานี บน้าบ้านน ต็น
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.8/ว1130 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
( องชาง)
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งบลงทุน

รวม

636,900 บาท

รวม

636,900 บาท

คาบารงรั ษาและซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง

จานวน

466,900 บาท

พื่อ ป็นคาบารงรั ษาและซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง ภายใน
ขตตาบลโนน ลางใ ้ใช้งานได้ตามป ติ
( องชาง)
คาบารงรั ษาและปรับปรงระบบประปาภายใน ขตตาบลโนน ลาง

จานวน

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง

พื่อ ป็นคาบารงและปรับปรงระบบประปาภายในตาบลโนน ลาง
( องชาง)
คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาชด ชย ัญญาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ร้างแบบปรับราคาได้
(คา K)
พื่อ ป็นคาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (ชด ชยปรับคาK)
ของาน อ ร้าง
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1545
ลงวันที่ 11 ันยายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 ันยายน 2564
( องชาง)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

470,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

470,000 บาท

จานวน

470,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารขยาย ขตไฟฟ้า จานวน 5 มบ้าน
งินอด นน วนราช าร
งินอด นน ารไฟฟ้า วนภมิภาค าขาอา ภอพิบลมัง า าร
1 โครง ารติดตั้งไฟฟ้า อง วางภายใน มบ้าน มที่ 1
บ้านโดมประดิษฐ งบประมาณ 100,000 บาท
2.โครง ารติดตั้งไฟฟ้า อง วางภายใน มบ้าน มที่ 4
บ้านน ต็น งบประมาณ 70,000 บาท
3.โครง ารติดตั้งไฟฟ้า อง วางภายใน มบ้าน มที่ 11 บ้าน
โนน ลาง งบประมาณ 100,000 บาท
4.โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าแรงดันต่าภายใน มบ้าน
มที่ 12 บ้านโนน มบัติ
จา บ้านนายวีระพล วิชัยวัฒนา ไปคลองชลประทาน ายใ ญ งบ
ประมาณ 100,000 บาท
5.โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าแรงดันต่าภายใน มบ้าน
มที่ 12 บ้านโนน มบัติ
จา บ้านนายบญ อง ดชบรัมย ถึงป้อม อปพร.อบต
.โนน ลาง งบประมาณ 100,000 บาท
( องชาง)
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งานไฟฟ้าและประปา

รวม

270,000 บาท

รวม

270,000 บาท

รวม

270,000 บาท

โครง ารติดตั้ง ล้องวงจรปิดภายใน มบ้าน มที่ 11 บ้านโนน ลาง จานวน

120,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอป รณ ซึ่ง ป็น ารติดตั้งครั้งแร ในอาคาร
รือ ถานที่ราช ารพร้อม าร อ ร้าง รือภาย ลัง าร อ ร้าง
พื่อ ป็นคา อ ร้างโครง ารติดตั้ง ล้องวงจรปิดภายใน มบ้าน ม
ที่ 11 บ้านโนน ลาง
ปริมาณงาน ติดตั้ง ล้องวงจรปิด จานวน 8 ชด
พร้อมอป รณ
(ตามแบบแปลน อบต.โนน ลาง า นด)
( องชาง)

โครง ารติดตั้งไฟฟ้า อง วางภายในอาคาร านั งานองค ารบริ าร จานวน
วนตาบลโนน ลาง
พื่อ ป็นคา อ ร้างโครง ารติดตั้งไฟฟ้า อง วาง
ภายในอาคาร านั งานองค ารบริ าร วนตาบล
โนน ลาง
ปริมาณงาน ติดตั้ง าไฟฟ้า พร้อมโคม ลอดไฟฟ้า
แบบแอลอีดี 120 วัตต จานวน 10 จด
(ตามแบบแปลน อบต.โนน ลาง า นด)
( องชาง)

150,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารฝึ อบรม ารป้อง ันและแ ้ไขปญ ายา พติด
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารโครง ารฝึ อบรม ารป้อง ัน
และแ ้ไขปญ ายา พติด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และแ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทยว ที่ มท 0810.6/ว3188
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
( านั ปลัด)
โครง ารรณรงค าร วม มว นิรภัย
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารโครง ารรณรงค าร วม มว นิรภัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( านั ปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

155,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

155,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

155,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารแขงขัน ีฬาตาบลต้านยา พติด
พื่อ ป็นคาใช้จายในโครง ารแขงขัน ีฬาตาบลต้านยา พติด
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
( อง ารศึ ษาฯ)
โครง ารแขงขัน ีฬา าน ัมพันธศนยพัฒนา ด็ ล็
พื่อ ป็นคาใช้จายในโครง าร ีฬา าน ัมพันธศนยพัฒนา ด็ ล็
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557
( อง ารศึ ษาฯ)
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โครง าร ง ริมทั ษะ าร ลนฟตซอลขั้นพื้นฐาน

จานวน

45,000 บาท

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายในโครง าร ง ริมทั ษะ าร ลน
ฟตซอลขั้นพื้นฐาน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
( อง ารศึ ษาฯ)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารจัดงานประ พณี ง รานต
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารจัดงานประ พณี ง รานต
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557
( อง ารศึ ษาฯ)
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โครง าร ืบ านประ พณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

จานวน

100,000 บาท

งานก่อสร้าง

รวม

3,504,000 บาท

งบลงทุน

รวม

3,504,000 บาท

รวม

3,504,000 บาท

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน นองไฮ มที่ 2 ต จานวน
.โนน ลาง อ.พิบลมัง า าร ถึง โรง รียนบ้านน ต็น ชื่อม บ้านอาง
ิน ามัคคี มที่ 4 ต.อางศิลา อ.พิบลมัง า าร จ.อบลราชธานี

1,000,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ืบ านประ พณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557
( อง ารศึ ษาฯ)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

พื่อ ป็นคา อ ร้างโครง าร อ ร้าง ถนน ค ล.บ้าน นองไฮ ม
ที่2
ต.โนน ลาง อ.พิบลมัง า าร ถึงโรง รียนบ้านน ต็น ชื่อมบ้าน
อาง ิน ามัคคี มที่ 4 ต.อางศิลา
อ.พิบลมัง าร จ.อบลราชธานี
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร ว้าง 5.00 มตร ระยะทาง
ยาว 364.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่คอน รีตไมน้อย
วา 1,820 ตร.ม. พร้อมลงล รังไ ลทางตาม ภาพพื้นที่
( อ ร้างตามแบบมาตรฐานงาน อ ร้างของท้องถิ่นแบบ
ถนน ท.1-01)
( องชาง)
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายในอาคาร านั งาน
องค ารบริ าร วนตาบลโนน ลาง

จานวน

949,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็นคา อ ร้างโครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภาย
ในอาคาร านั งานองค ารบริ าร วนตาบลโนน ลาง ปริมาณ
งาน ขนาดผิวจราจร ว้าง 5.00 มตร ระยะทางยาว 320.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่คอน รีตไมน้อย วา 1,600
ตร.ม.พร้อมลงล รังไ ลทางข้างละ 0.50 มตร
และติดตั้งป้ายโครง าร 1 ป้าย ( อ ร้างตามแบบมาตรฐานงาน
อ ร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.1-01)
( องชาง)
โครง าร อ ร้างป้ายศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านน ต็น
พื่อ ป็นคา อ ร้างโครง าร อ ร้างป้ายศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน
น ต็น
ปริมาณงาน ขนาด ว้าง 2.00 มตร
ยาว 4.00 มตร
( อ ร้างตามแบบแปลน อบต.โนน ลาง า นด)
( องชาง)
โครง าร อ ร้างป้ายศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนจันทร
พื่อ ป็นคา อ ร้างโครง าร อ ร้างป้ายศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน
โนนจันทร
ปริมาณงาน ขนาด ว้าง 2.00 มตร
ยาว 4.00 มตร
( อ ร้างตามแบบแปลน อบต.โนน ลาง า นด)
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โครง าร อ ร้างระบบประปาภายใน านั งานองค ารบริ าร วน จานวน
ตาบลโนน ลาง

120,000 บาท

พื่อ ป็นคา อ ร้างโครง ารระบบประปาภายใน านั งาน
องค ารบริ าร วนตาบลโนน ลาง
ปริมาณงาน ติดตั้งถัง ็บน้าบนดินขนาด 2,000 ลิตร
ประ ภท Polymer Elixer จานวน 2 ใบ ขด จาะบอ
บาดาลขนาด ้นผาศนย ลาง 6 นิ้ว ลึ ไมน้อย วา 45.00
มตร พร้อมติดตั้ง ครื่อง บน้าแบบจม
น้า (SUBMERSIBLE PUMP) ขนาด 1.5 แรงม้า
( องชาง)

โครง าร อ ร้างรั้วรอบอาคาร านั งานองค ารบริ าร วนตาบล
โนน ลาง

จานวน

451,000 บาท

โครง าร อ ร้างโรงจอดรถภายในอาคาร านั งานองค ารบริ าร จานวน
วนตาบลโนน ลาง

500,000 บาท

พื่อ ป็นคา อ ร้างโครง าร อ ร้างรั้วรอบอาคาร านั งาน
องค ารบริ าร วนตาบลโนน ลาง
ปริมาณงาน ขนาดความยาว 180.00 มตร ง 2.00 มตร
( องชาง)

พื่อ ป็นคา อ ร้างโครง ารโรงจอดรถภายใน
อาคาร านั งานองค ารบริ าร วนตาบลโนน ลาง
ปริมาณงาน ขนาดความ ว้าง 6.00 มตร ยาว 27.50
มตร ง 3.00 มตร จานวน 2 แ ง
( อ ร้างตามแบบแปลน อบต.โนน ลาง า นด)
( องชาง)
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โครง าร อ ร้าง นามออ าลัง ายพร้อม ครื่องออ าลัง าย ม จานวน
ที่ 6 บ้าน นองมะ ลือ

364,000 บาท

พื่อ ป็นคา อ ร้างโครง าร อ ร้าง นามออ าลัง ายพร้อม
ครื่องออ าลัง าย มที่ 6 บ้าน นองมะ ลือ
ปริมาณงาน ขนาดความ ว้าง 24.00 มตร ยาว 38.00 มตร
รือมีขนาดพื้นที่ใช้ อยไมน้อย วา 912 ตาราง มตร
( อ ร้างตามแบบแปลน อบต.โนน ลาง า นด)
( องชาง)
โครง าร อ ร้าง าธงชาติภายในศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโนนจันทร จานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็นคา อ ร้างโครง าร อ ร้าง าธงชาติภายในศนยพัฒนา
ด็ ล็ บ้านโนนจันทร
ปริมาณงาน ขนาดความ ว้างฐาน 1.50 มตร
ความยาวฐาน 1.80 มตร ความ ง าธงชาติ 7.00 มตร ( อ
ร้างตามแบบแปลน อบต.โนน ลาง า นด)
( องชาง)
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

51,800 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

5,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

วั ด าร ษตร
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

46,800 บาท

รวม

46,800 บาท

จานวน

46,800 บาท

ครภัณฑงานบ้านงานครัว
ครื่องตัด ญ้า
พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องตัด ญ้า จานวน 4 ครื่อง
ประ อบด้วย
- ครื่องตัด ญ้าแบบ ะพาย จานวน 2 ครื่องๆละ
9,500 บาท ป็น งิน 19,000 บาท
- ครื่องตัด ญ้าแบบ ข็น จานวน 2 ครื่องๆละ
13,900 บาท ป็น งิน 27,800 บาท
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ
ดือน ธันวาคม 2563
( านั ปลัด)

