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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
อง ารบริ าร วนตาบล า ว
อา ภอลาน า จัง วัดน รศรีธรรมราช
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,437,217 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

11,087,132 บาท

รวม

11,087,132 บาท

รวม

11,087,132 บาท

งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม

จานวน

144,930 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม องพนั งานจาง
งิน มทบ องทุน งินทด ทน

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทด ทน
บี้ยยังชีพผู ูงอายุ

จานวน

8,200,000 บาท

พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพผู ูงอายุใน ตตาบล า ว
บี้ยยังชีพ วามพิ าร

จานวน

1,800,000 บาท

พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพ ผูพิ ารใน ตตาบล า ว
บี้ยยังชีพผูป่วย อด

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพ ผูป่วย อด ใน ตตาบล า ว
งิน ารองจาย

จานวน

200,000 บาท

จานวน

352,202 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ าราช าร วนทอง
ถิ่น ( .บ.ท.)
งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชนตาบล า ว
จานวน

10,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง

พื่อจาย ป็น าใชจายใน รณีฉุ ฉิน าใชจาย รงดวน ละจา
ป็น ององ ารบริ าร วนตาบล า ว
รายจายตาม อผู พัน
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( .บ.ท.)

พื่อจาย ป็น งิน มทบ

องทุน วั ดิ ารชุมชนตาบล า ว
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งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพตาบล า ว

จานวน

150,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

8,566,460 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,140,760 บาท

รวม

1,620,720 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย อง รป รอง วนทองถิ่น

จานวน

514,080 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนตา นงนาย ละรองนาย อง าร
บริ าร วนตาบล งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รอง
นาย อง ารบริ าร วนตาบล
าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย ละรองนาย
อง ารบริ าร วนตาบล
าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

86,400 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ( ป ช.) อง
ตาบล า ว
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนพิ ศษตา นงนาย ละรองนาย
อง ารบริ าร วนตาบล
าตอบ ทนราย ดือน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
อง ารบริ าร วนตาบล

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษา องนาย
อง ารบริ าร วนตาบล
าตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ล านุ าร ภา
จานวน
อง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ประธาน ภา รองประธาน
ภา มาชิ ภา ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

936,000 บาท

รวม

4,520,040 บาท

งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

3,625,920 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน พนั งาน วนตาบล ัง ัด านั ปลัด
งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

149,520 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มพิ ศษราย ดือน ละ งิน พิ่มพิ ศษ พื่อ าร ู
รบ(พ. .ร.)
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งินประจาตา นง

จานวน

168,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง พนั งาน วนตาบล านั ปลัด
าตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

528,600 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทน พนั งานจาง านั ปลัด
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

48,000 บาท

รวม

2,376,000 บาท

รวม

370,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทน า รับผูปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น ประโยชนตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษ พนั งาน วนตาบล พนั งานจาง ละลู จาง
อง ารบริ าร วนตาบล า ว
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจาง ัง ัด านั ปลัด
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจาง ัง ัด านั ปลัด
า ชาบาน

จานวน

250,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทน า ชาบาน พนั งาน วนตาบล ัง ัด
านั ปลัด
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา
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ค่าใช้สอย

รวม

1,180,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น
- าจาง มาบริ าร , าถาย อ าร , า ย็บ นัง ือ รือ าป
นัง ือ , าโฆษณา ละ ผย พร
- าจาง มาบริ ารอื่นๆ
- าธรรม นียมตาง ๆ
- าจัด ็บ อมูล
- าธรรม นียมใน ารตรวจ อบรังวัดที่ดิน
- าธรรม นียมใน ารติดตั้งโทรศัพท ระบบ าร น ทศ ฯลฯ
- าใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว อง ฯลฯ
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย ป็น
- า ลี้ยงรับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรอง อง
อง รป รอง วนทองถิ่น)
- าใชจายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธีตางๆ
- ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อ ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละ
นอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั า
บริ ารที่จอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษใน ารใช
นามบิน าลงทะ บียนตาง ๆ
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โ รง ารจัด าร ลือ ตั้ง
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง ารจัด าร ลือ
ตั้ง ชน าวั ดุอุป รณที่ใชประ อบโ รง าร าอา าร า
ต ตง ถานที่ า ชา ต็นท โต๊ะ าอี้ าจาง มา รื่อง
ียง าใชจายในพิธี ปิด-ปิด า มนา ุณวิทยา ร า บี้ย ลี้ยง
ารปฏิบัติงาน าตอบ ทน ณะ รรม าร าป้ายประชา
ัมพันธ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท0808.2/ว3675 ลง
วันที่ 6 ร ฎา ม 2561
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2547
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณ
ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ.2563
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) นา 79
ลาดับที่ 5

จานวน

400,000 บาท
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โ รง ารจัดตั้งศูนยปฎิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน อง
จานวน
อง รป รอง วนทองถิ่นระดับอา ภอ ประจาปงบประมาณ 2565
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง ารจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ รป รอง วน
ทองถิ่นระดับอา ภอ ประจาปงบประมาณ 2565 ชน าวั ดุ
อุป รณที่ใชประ อบโ รง าร าตอบ ทน ารปฏิบัติงาน อง จา
นาที่ าวั ดุตางๆ าจัดซื้อ รุภัณฑตาง ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท0808.2/ว3675 ลง
วันที่ 6 ร ฎา ม 2561
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2547
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณ
ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ.2563
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 4 นา 15 ลาดับที่ 1
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โ รง ารจัดประชุมประชา ม มูบาน ละตาบล อง ารบริ าร วน จานวน
ตาบล า ว
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง ารจัดประชุม
ประชา ม มูบาน ละตาบล อง ารบริ าร วนตาบล า
ว ชน าอา าร าต ตง ถานที่ า ชา
ต็นท โต๊ะ าอี้ าจาง มา รื่อง ียง าใชจายในพิธี
ปิด-ปิด าป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยวา ที่มท 0891.4/ว856
ลงวันที่ 12 มีนา ม 2553
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่
มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) นา 79
ลาดับที่ 1
โ รง ารปรับปรุงภูมิทัศน ถานที่ตางๆตาบล า ว
จานวน
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง ารปรับปรุง ภาพ
ภูมิทัศน ถานที่ตางๆในตาบล า ว ชน าจาง
มาบริ าร า บี้ย ลี้ยง ารปฏิบัติงาน าวั ดุ อุป รณตาง ๆ
าป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวยวิธี ารจัดซื้อจัดจาง
ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นา 86
ลาดับที่ 2
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โ รง ารฝ อบรม พื่อ พิ่มประ ทิ ธิภาพ ารทางาน องบุ ลา ร
อง ารบริ าร วนตาบล า ว

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง ารฝ อบรม พื่อ
พิ่มประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงาน องบุ ลา ร ชน าวั ดุ
อุป รณ าอา าร าต ตง ถานที่ า ชา
ต็นท โต๊ะ าอี้ าจาง มา รื่อง ียง า งินรางวัล อง
รางวัล าจาง มารถยนต า มนา ุณวิทยา ร าใชจายในพิธี
ปิด-ปิด าป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารใน
ารฝ อบรม ละ าร ารับ ารฝ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นา 81
ลาดับที่ 1
โ รง ารโล วยดวย 3 Rs
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง ารโล วยดวย 3Rs
ชน าวั ดุอุป รณ าอา าร าต ตง ถานที่ า ชา
ต็นท โต๊ะ าอี้ าจาง มา รื่อง ียง า งินรางวัล อง
รางวัล าจาง มารถยนต า มนา ุณวิทยา ร าใชจายในพิธี
ปิด-ปิด าป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นา 71
ลาดับที่ 3
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โ รง าร ง ริม ารทอง ที่ยว ละประชา ัมพันธ นวยงาน

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง าร ง ริม ารทอง
ที่ยว ละประชา ัมพันธ นวยงาน ชน าวั ดุ อุป รณตางๆใน
ารจัด าร ง ัน าอา าร าต ตง ถานที่ า ชา
ต็นท โต๊ะ าอี้ า บี้ย ลี้ยง ารปฏิบัติงาน า มนา ุณ
วิทยา ร า งินรางวัล องรางวัล าใชจายในพิธี ปิด -ปิด ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ.2559
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) นา 88
ลาดับที่ 3
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละซอม ซม รุภัณฑ ัง ัด านั
ปลัด
ค่าวัสดุ

รวม

180,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ านั งาน ประ ภท
ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อใน านั งาน ฯลฯ
วั ดุงานบานงาน รัว

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องมือ รื่องใชตางประ ภทวั ดุงานบาน
งาน รัว ชนไม วาด ปรง บู ละน้าดื่ม พื่อบริ าร
ประชาชน ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อน้ามัน ชื้อ พลิง ละน้ามัน ลอลื่น า รับรถ
ยนต วน ลาง
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ/จัดจาง วั ดุโฆษณา ละ ผย พร จัดทา
ผนป้าย ป้ายโฆษณา ป้ายประชา ัมพันธตางๆ
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วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

40,000 บาท

รวม

646,000 บาท

าไฟฟ้า

จานวน

500,000 บาท

พื่อจาย ป็น าไฟฟ้า า รับที่ทา ารอบต. ละ นวยงานที่ ี่ยว
อง ับอบต. า ว ละ าไฟฟ้าใน ิจ าร องอบต. า ว
าน้าประปา าน้าบาดาล

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็น าน้าประปาที่อบต. า วไดจัดซื้อใ บริ าร
ประชาชนใน ตตาบล า ว
าบริ ารโทรศัพท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ ารโทรศัพท าบริ ารโทรศัพทมือถือ า รับ
ที่ทา ารอบต. า ว ละ นวยงานอื่นที่ ี่ยว อง
าบริ ารไปรษณีย
จานวน

1,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผนดิ
า
โปร รม ละวั ดุอื่นๆ ที่ ี่ยว ับ อมพิว ตอร ละระบบ
าร น ทศ ัง ัด านั ปลัด
ค่าสาธารณูปโภค

พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย ชน าไปรษณีย , าดวงตรา
ไปรษณียา ร, าธนาณัติ ฯลฯ
าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใชจาย ี่ยว ับ าบริ ารระบบอิน ตอร นต อง
อบต. า ว
า ชาพื้นที่ ว็บไซต ละ าธรรม นียมที่ ี่ยว อง

จานวน

10,000 บาท

รวม

49,700 บาท

พื่อจาย ป็น า ชา าบริ ารพื้นที่ า รับ ว็บไซต องอบต. า
ว
งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

49,700 บาท

จัดซื้อ/จัด า รื่องปรับอา าศ บบ ย วนชนิด วนพรอมติดตั้ง จานวน
นาด 30,000 บีทียู จานวน 1 รื่อง

39,700 บาท

รุภัณฑ านั งาน

พื่อดา นิน ารจัดซื้อ/จัด า รื่องปรับอา าศ บบ ย วนชนิด
วนพรอมติดตั้ง นาด 30,000 บีทียู จานวน 1 รื่อง
ุณลั ษณะ อง รื่องปรับอา าศ บบ ย วนชนิด
วน จานวน 1 รื่อง
1. นาดที่ า นด ป็น นาดไมต่า วา
30,000 บีทียู
2.รา าที่ า นด ป็นรา าที่รวม าติดตั้ง
3. รื่องปรับอา าศที่มี วาม ามารถใน ารทา วาม ย็น นาดไม
ิน 40,000 บีทียู ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุต า รรม ละฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4.ตอง ป็น รื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรูปทั้งชุด ทั้ง นวย
ง วาม ย็น ละ นวยระบาย วามรอนจา โรงงาน ดียว ัน
5.มี วาม นวง วลาใน ารทางาน อง อม พร ซอร
6. ารจัดซื้อ รื่องปรับอา าศอื่นๆ (นอ จา อ 3) นอ นือ
จา ารพิจารณาดานรา า ลว พื่อ ป็น ารประ ยัดพลังงาน วร
พิจารณาจัดซื้อ รื่องปรับอา าศที่มี าประ ิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดู าล (SEER) ูง วา
7. ารติดตั้ง รื่องปรับอา าศ
(1) บบ ย วนประ อบดวยอุป รณ ดังนี้ วิตซ 1 ตัว ทอทอง
ดงไป ลับ ุมฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาวไม ิน 15 มตร
8. าติดตั้ง รื่องปรับอา าศ
( รณีตอง าร ดง าติดตั้ง ย จา รา า รื่องปรับอา าศ)
(1) ชนิดติดตั้งพื้น รือชนิด วน
นาดไมต่า วา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
นาดไมต่า วา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2)ชนิดตูตั้งพื้น
นาดไมต่า วา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
นาดไมต่า วา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
นาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
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รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
จัดซื้อ/จัด า รื่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA จานวน 4 รื่อง

จานวน

10,000 บาท

ุ ลั ษณะพื้นฐาน า รับ รื่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA
ณ
จานวน 1 รื่อง
- มี าลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
(รา าตามมาตรฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอรฉบับ
ดือน พฤษภา ม 2563)
งานบริหารงานคลัง

รวม

2,811,220 บาท

รวม

2,433,720 บาท

รวม

2,433,720 บาท

งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

1,912,920 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน พนั งาน วนตาบล อง ลัง
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง พนั งาน วนตาบล ัง ัด อง
ลัง
าตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

430,800 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน พนั งานจาง ัง ัด อง ลัง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จานวน

48,000 บาท

รวม

370,000 บาท

รวม

175,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว พนั งาน
จาง ัง ัด อง ลัง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
า ชาบาน
พื่อจาย ป็น าตอบ ทน า ชาบาน พนั งาน วนตาบล ัง ัด
อง ลัง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา
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ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น
- าจาง มาบริ าร , าถาย อ าร , า ย็บ นัง ือ รือ าป
นัง ือ , า าจัด ยะมูลฝอย ละ ิ่งปฏิ ูล , าโฆษณา ละ ผย
พร
- าจาง มาบริ ารอื่นๆ
- าธรรม นียมตาง ๆ
- าจัด ็บ อมูล
- าธรรม นียมใน ารตรวจ อบรังวัดที่ดิน
- าธรรม นียมใน ารติดตั้งโทรศัพท ระบบ าร น ทศ ฯลฯ
- าใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว อง ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน ารจัดทา ผนที่ภาษี
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง ารใน ารจัดทา
ผนที่ภาษี ชน าจาง มาจัดทา อ าร ละ บบพิมพ าป้าย
ประชา ัมพันธ า ารวจ ผนที่ า บี้ย ลี้ยง ารปฏิบัติงาน า
รังวัด าใชจายอื่นๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนทองถิ่นพ.ศ.2550
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท0808.3
/ว67 ลงวันที่ 9 ม รา ม 2555
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่
มท0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 ุมภาพันธ 2551
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่
มท0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 ุมภาพันธ 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 75
ลาดับที่ 5
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าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่
พั าบริ ารที่จอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษใน
ารใช นามบิน าลงทะ บียนตาง ๆ
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละซอม ซม รุภัณฑตางๆ ัง ัด อง
ลัง
ค่าวัสดุ

รวม

65,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

35,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ านั งาน ประ ภท
ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อใน านั งาน ฯลฯ
วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

30,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผนดิ
า
โปร รม ละวั ดุอื่นๆ ที่ ี่ยว ับ อมพิว ตอร ละระบบ
าร น ทศ อง ลัง
ค่าสาธารณูปโภค
าบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย ชน าไปรษณีย , าดวงตรา
ไปรษณียา ร , าธนาณัติ ฯลฯ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

7,500 บาท

รวม

7,500 บาท

จานวน

7,500 บาท

รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
จัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ จานวน 1 รื่อง
ุ ลั ษณะพื้นฐาน า รับ รื่องพิมพ multifunction บบฉีด
ณ
มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ จานวน 1 รื่อง
- ป็นอุป รณที่มี วาม ามารถ ป็น Printer, Copier , Scanner
ละ Fax ภายใน รื่อง ดียว ัน
- ป็น รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผูผลิต
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดา า รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 27 นาตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 15
นาตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- ามารถ น อ าร นาด A4 ( าวดา- ี) ได
- มี วามละ อียดใน าร น ูง ุดไมนอย วา 1,200 x 600
รือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อ ารไดทั้ง ี ละ าวดา
- ามารถทา า นาได ูง ุดไมนอย วา 99 า นา
- ามารถยอ ละ ยายได25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง รือ ามารถใชงานผาน รือ ายไร าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 100 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
(รา าตามมาตรฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร ฉบับ
ดือน พฤษภา ม 2563)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

จานวน

355,320 บาท

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

โ รง ารตั้งจุดบริ ารรณรง ป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัยในชวง จานวน
ทศ าล ง รานต ละปใ ม

30,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือน พนั งาน วนตาบล ตา นงนั วิชา าร
ตรวจ อบภายใน จานวน 1 อัตรา
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง ารตั้งจุดบริ าร
รณรง ป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัยในชวง ทศ าล ง รานต
ละปใ ม ชน าวั ดุอุป รณ าอา าร าต ตง ถาน
ที่ า ชา ต็นท โต๊ะ าอี้ าจาง มา รื่อง ียง าจาง
มารถยนต า มนา ุณวิทยา ร าใชจายในพิธี ปิด-ปิด า
ป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) นา 45
ลาดับที่ 10
ค่าวัสดุ
วั ดุจราจร
พื่อ ป็น ารดา นิน ารจัดซื้อวั ดุ อุป รณใน ารป้อง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัยทางถนน ชน าม ลี่ยม ยุดรถ ป้าย
จราจร รวยจราจร ระจ โ ง ฯลฯ

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

6,066,680 บาท

รวม

4,622,280 บาท

รวม

4,622,280 บาท

งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

2,954,640 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน พนั งาน วนตาบล อง ารศึ ษาฯ
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง พนั งาน วนตาบล อง าร
ศึ ษาฯ
งินวิทยฐานะ
จานวน

126,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนวิทยะฐานะ
าตอบ ทนพนั งานจาง

าราช าร รู

- พื่อจาย ป็น งิน าจาง พนั งานจางใน ัง ัด อง ารศึ ษา
ละพนั งานจางตา นง รูผูดู ล ด็ ัง ัด อง ารศึ ษาฯ
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว
พนั งานจาง อง ารศึ ษาฯ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
า ชาบาน

จานวน

1,427,640 บาท

จานวน

72,000 บาท

รวม

1,306,000 บาท

รวม

76,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทน า ชาบาน พนั งาน วนตาบล ัง ัด
อง ารศึ ษาฯ
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา
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ค่าใช้สอย

รวม

1,100,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่
พั าบริ ารที่จอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษใน
ารใช นามบิน าลงทะ บียนตาง ๆ
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซื่งบริ าร
พื่อจาย ป็น
- าจาง มาบริ าร, าถาย อ าร, า ย็บ นัง ือ รือ าป
นัง ือ, าโฆษณา ละ ผย พร
- าจาง มาบริ ารอื่นๆ
- าธรรม นียมตางๆ
- าจัด ็บ อมูล
- าธรรม นียมใน ารติดตั้งโทรศัพท ระบบ าร น ทศ ฯลฯ
- าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ป็น าบารุง รั ษา ละซอม ซม รุภัณฑ ัง ัด อง าร
ศึ ษาฯ
ค่าวัสดุ

รวม

110,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ านั งาน ประ ภท
ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อฯลฯ ัง ัด อง ารศึ ษาฯ
วั ดุงานบานงาน รัว

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องมือ รื่องใชตางประ ภทวั ดุงานบาน
งาน รัว ชนไม วาด ปรง บูฯลฯ ัง ัด อง ารศึ ษาฯ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ/จัดจาง วั ดุโฆษณา ละ ผย พร จัดทา ผน
ป้าย ป้ายโฆษณา ป้ายประชา ัมพันธตางๆ อง อง ารศึ ษาฯ
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วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผนดิ
า
โปร รม ละวั ดุอื่นๆ ที่ ี่ยว ับ อมพิว ตอร ละระบบ
าร น ทศ ัง ัด อง ารศึ ษาฯ
ค่าสาธารณูปโภค
าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม

จานวน

30,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

138,400 บาท

รวม

138,400 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ ารระบบอิน ตอร นต องศูนยพัฒนา ด็
ล็ ใน ัง ัดอง ารบริ าร วนตาบล า ว
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑโฆษณา ละ ผย พร
จัดซื้อ รื่อง ยาย ียงพรอมอุป รณ จานวน 1 ชุด
พื่อดา นิน ารจัดซื้อ รื่อง ยาย ียงพรอมติดตั้ง า รับศพด
. ององ ารบริ าร วนตาบล า ว จานวน 1 ชุด ประ อบ
ดวย
1.ลาโพงมิว ิ าลัง ยายอยางนอย 60 W
2. พา วอรมิ ซอร อยางนอย 200 W พรอม USB Blutooth
ตอไมลไดอยางนอย 4 ตัว
3.ไมโ รโฟนพรอม าย จานวน 2 ชุด
4. ายลาโพง บบฉนวน ุม 2 ชั้น นาด 2X1.5 ตาราง
มิลลิ มตร(ตร.มม.) วามยาวไมนอย วา 100 มตร
(จัดซื้อรา าตามทองตลาด นื่องจา ป็น รุภัณฑที่ไมมี า นดไว
ในบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ)
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จัดซื้อ รื่อง ลนดีวีดี จานวน 13 รื่อง

จานวน

พื่อดา นิน ารจัดซื้อ รื่อง ลนดีวีดี จานวน 13 รื่อง
ุณลั ษณะพื้นฐาน า รับ รื่อง ลนดีวีดีจานวน 1 รื่อง
1.รองรับ ารทางาน อง ผน DVD/CD/SVCD ละ MP3 ได
2.มีระบบ Progress Scan
3. มี า Video DAC ไมนอย วา 12 Bit/108 MHz
4.ระบบ ียงรองรับระบบ DD รือ DTS รือ Mpeg digital
5.มีชอง ัญญาณ USB ไมนอย วา 1 ชอง
(จัดซื้อรา าตามทองตลาด นื่องจา ป็น รุภัณฑที่ไมมี า นดไว
ในบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ)
จัดซื้อโทรทัศน อลอีดี (LED) บบ มารททีวี จานวน 6 รื่อง
จานวน
(รา าตามาตรฐาน รุภัณฑ)
ุ ลั ษณะพื้นฐาน า รับโทรทัศน อลอีดี (LED) บบ มารท
ณ
ทีวี จานวน 1 รื่อง
-ระดับ วามละ อียดจอภาพ 1366X768 พิ ซล
- นาดที่ า นด ป็น นาดจอภาพ ั้นต่า 32 นิ้ว
- ดงจอภาพดวย ลอดภาพ บบ LED Backlight
- ามารถ ชื่อมตออิน ตอร น็ตได (Smart TV)
-ชองตอ HDMI ไมนอย วา 2 ชอง พื่อ าร ชื่อมตอ ัญญาณภาพ
ละ ียง
-ชองตอ USB ไมนอย วา 1 ชองรองรับไฟลภาพ พลง ละภาพ
ยนต
-มีตัวรับ ัญญาณดิจิตอล(Digital)ในตัว

39,000 บาท

51,600 บาท
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รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
จัดซื้อ รื่องพิม ล ซอร รือLED าวดา ชนิดNetwork บบที่ 1
(28 นา/นาที) จานวน 2 รื่อง (รา าตามมาตรฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร)
ุ ลั ษณะพื้นฐาน า รับ รื่องพิมพชนิด ล ซอร/ชนิด LED าว
ณ
ดา บบ Network บบที่ 1 (28 นา/นาที) จานวน 1 รื่อง
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
-มี วาม ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 28 นา
ตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ นาอัตโนมัติได
-มี นวย วามจา (Memory) นาดไมนอย วา 128 MB
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
นอย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง รือ
ามารถใชงานผาน รือ ายไร าร Wi-fi(IEEE 802.11b,g,n)ได
-มีถาดใ ระดาษไดรวม ันไมนอย วา 250 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
( ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภา ม 2563 )

จานวน

17,800 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

3,854,905 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

3,056,905 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,878,700 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง ารพัฒนา รงจูงใจ
ใฝ่ ัมฤทธิ์ทาง ารศึ ษา ชน าวั ดุอุป รณ าอา าร า
ต ตง ถานที่ า ชา ต็นท โต๊ะ าอี้ าจาง มา รื่อง
ียง าจาง มารถยนต า มนา ุณวิทยา ร า งินรางวัล า
ใชจายในพิธี ปิด-ปิด าป้ายประชา ัมพันธ าอา าร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) นา 38
ลาดับที่ 5
โ รง ารพืชผั ศรษฐ ิจพอ พียง องศูนยพัฒนา ด็ ล็
จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารพัฒนา รงจูงใจใฝ่ ัมฤทธิ์ทาง ารศึ ษา

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง ารพืชผั ศรษฐ ิจ
พอ พียง องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชน าวั ดุอุป รณ าจัดซื้อ
มล็ดพันธุ าวั ดุ าร ษตรตางๆ าอา าร าป้ายประชา
ัมพันธ าอา าร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวยวิธี ารจัดซื้อจัดจาง
ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่
มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 ิง า ม 2553
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่
มท 0816/ว1953 ลงวันที่ 17 พฤษภา ม 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) นา 82
ลาดับที่ 3
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โ รง าร นับ นุน าใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา

จานวน

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ/จัดจางอา าร ลางวัน ศูนยพัฒนา ด็
ล็ บาน ัน บ็ด ละศูนยอบรม ด็ อน ณฑในวัดชาย า
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบลพ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมพ.ศ.2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) นา 48
ลาดับที่ 3
งินอุด นุน าใชจายใน ารจัด าร รียน าร อน ศูนยพัฒนา ด็ จานวน
ล็ ใน ตตาบล า ว ป็น า นัง ือ าอุป รณ าร รียน าร อน
า รื่อง บบนั รียนฯลฯ
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ นัง ือ อุป รณ าร รียน าร อน รื่อง
บบนั รียน ฯลฯ
งินอุด นุน าใชจายใน ารจัด าร ถานศึ ษา า รับศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ( าจัด าร าร รียน าร อน)

1,234,000 บาท

214,700 บาท

จานวน

400,000 บาท

รวม

1,178,205 บาท

จานวน

1,178,205 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

798,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

798,000 บาท

จานวน

798,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัด าร รียน าร อน ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ต
ตาบล า ว
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบานงาน รัว
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ/จัดจางอา าร ริม(นม) ศูนยพัฒนา ด็
ล็ บาน ัน บ็ด ละศูนยอบรม ด็ อน ณฑในวัดชาย า ละ
โรง รียน ัง ัด พฐ.ใน ตตาบล า ว

งินอุด นุน วนราช าร
โ รง ารอา าร ลางวัน
พื่อจาย ป็น งิน าจัดซื้อ/จัดจางอา าร ลางวัน โรง รียนบาน
รอน ละโรง รียนวัด ีรี ันทร
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อตั้งจาย ป็น าตอบ ทน า รับผูปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น าตอบ ทน า รับ
อา า มั รบริบาลทองถิ่น
ค่าใช้สอย

รวม

280,000 บาท

รวม

280,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มา ารวจ อมูลจานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตว
พื่อจาย ป็น าจาง มา ารวจ อมูลจานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน
ัตวตามโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ ุนั
บานตามปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาลู ยา ธอ จาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมพ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัด วั ดิภาพ ัตว ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท0810.5
/ว0120 ลงวันที่ 12 ม รา ม 2560
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- ป็นไปตาม นัง ือที่ นศ 0008/ว975 ลว.19 .พ. 2561 รื่อง
วามรวมมือ ารรณรง ป้อง ันโร พิษ ุนั บา ตามปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาลู ยา ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลั ษณอั รราช ุมารี
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารป้อง ัน ละระงับโร ติด ชื้อไวรั โ โรนา 2019 (COVID19

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารตามโ รง ารป้อง ัน ละ
ระงับโร ติด ชื้อไวรั โ โรนา 2019 (COVID-19) ชน าวั ซีน า
อุป รณ าอา าร าต ตง ถานที่ า ชา ต็นท โต๊ะ าอี้ า
มนา ุณวิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมพ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว1339 ลงวันที่ 1 พฤษภา ม 2563
โ รง ารรณรง ป้อง ัน ละ วบ ุมโร พิษ ุนั บา
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารตามโ รง ารรณรง
ป้อง ัน ละ วบ ุมโร พิษ ุนั บา ชน าวั ซีน าอุป รณ า
อา าร าต ตง ถานที่ า ชา ต็นท โต๊ะ าอี้ า มนา ุณ
วิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติมพ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัด วั ดิภาพ ัตว ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท0810.5
/ว0120 ลงวันที่ 12 ม รา ม 2560
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- ป็นไปตาม นัง ือที่ นศ 0008/ว975 ลว.19 .พ. 2561 รื่อง
วามรวมมือ ารรณรง ป้อง ันโร พิษ ุนั บา ตามปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จาลู ยา ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลั ษณอั รราช ุมารี
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา48 ลาดับ
ที่ 4
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,911,500 บาท

รวม

1,395,600 บาท

รวม

1,395,600 บาท

งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

1,010,040 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน พนั งาน วนตาบล ัง ัด องชาง
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง พนั งาน วนตาบล ัง ัด
องชาง
าตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

343,560 บาท

รวม

1,507,000 บาท

รวม

177,000 บาท

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจาง ัง ัด องชาง
า ชาบาน

จานวน

132,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทน พนั งานจาง ัง ัด องชาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

- พื่อจาย ป็น าตอบ ทน า ชาบานพนั งาน วนตาบล ัง ัด
องชาง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา
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ค่าใช้สอย

รวม

1,180,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อ ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละ
นอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั า
บริ ารที่จอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษใน ารใช
นามบิน าลงทะ บียนตาง ๆ
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

120,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น
- าจาง มาบริ าร , าถาย อ าร , า ย็บ นัง ือ รือ าป
นัง ือ , า าจัด ยะมูลฝอย ละ ิ่งปฏิ ูล , าโฆษณา ละ ผย
พร
- าจาง มาบริ ารอื่นๆ
- าธรรม นียมตาง ๆ
- าจัด ็บ อมูล
- าธรรม นียมใน ารตรวจ อบรังวัดที่ดิน
- าธรรม นียมใน ารติดตั้งโทรศัพท ระบบ าร น ทศ ฯลฯ
- าใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยว อง ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ป็น าบารุงรั ษา ละซอม ซม รุภัณฑ องอบต. า
ว ชนรถ ็บ น ยะ รถยนต วน ลาง รุภัณฑ อมพิว ตอร
ละ รุภัณฑอื่นๆ
ค่าวัสดุ

รวม

150,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ านั งาน ประ ภท
ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ ัง ัด องชาง
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อน้ามัน ชื้อ พลิง ละน้ามัน ลอลื่น า รับใช
ับรถยนต รถจั รยานยนต รถ ็บ น ยะ

นา : 28/37

วันที่พิมพ : 22/4/2565 15:09:44

วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

20,000 บาท

รวม

8,900 บาท

รวม

8,900 บาท

จานวน

8,900 บาท

งานไฟฟ้าและประปา

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผนดิ
า
โปร รม ละวั ดุอื่นๆ ที่ ี่ยว ับ อมพิว ตอร ละระบบ
าร น ทศ องชาง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดา ชนิด Network บบที่ 1
(28 นา/นาที)
ุณลั ษณะพื้นฐาน า รับ รื่องพิมพ จานวน 1 รื่อง
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 28 นา
ตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ นาอัตโนมัติได
- มี นวย วามจา(Memory) นาดไมนอย วา 128 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง รือ ามารถใชงานผาน รือ ายไร าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใ ระดาษไดรวม ันไมนอย วา 250 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
(รา าตามมาตรฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร ดือนพฤษภา ม 2563)

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวั ดุอิ ล ทรอนิ พื่อใชใน
ารติดตั้งไฟฟ้า าธารณะ ระบบ ียงตาม าย ระบบประปา มู
บาน ละจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละอิ ล ทรอนิ
นวยงาน อง ร
ใน ัง ัดอบต. า ว
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

โ รง าร ับ ลื่อน มัชชา มูบาน ชุมชนพลัง ผนดิน อาชนะยา พ จานวน
ติด

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง าร ับ ลื่อน มัชชา
มูบาน ชุมชนพลัง ผนดิน อาชนะยา พติด ชน าวั ดุ อุป รณ
ตางๆ าอา าร าต ตง ถานที่ า ชา ต็นท โต๊ะ าอี้ า
บี้ย ลี้ยง ารปฏิบัติงาน า มนา ุณวิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา
ที่ มท0816.5/ว2726 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2560
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ที่ มท0810.6/ว1463 ลงวันที่ 18 พฤษภา ม 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) นา 45
ลาดับที่ 11

นา : 30/37

วันที่พิมพ : 22/4/2565 15:09:44

โ รง ารอบรมใ วามรู

ตรีตาบล า ว

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง ารอบรมใ วามรู
ตรีตาบล า ว ชน าวั ดุ อุป รณตางๆ าอา าร า
ต ตง ถานที่ า ชา ต็นท โต๊ะ าอี้ า บี้ย ลี้ยง ารปฏิบัติ
งาน า มนา ุณวิทยา ร าจาง มารถยนต ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝ อบรม ละ าร ารับ ารฝ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2560 ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยวา ที่มท 0891.4/ว856
ลงวันที่ 12 มีนา ม 2553
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) นา 46
ลาดับที่ 17

จานวน

50,000 บาท
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง ารจัดงานประ พณี
บุญ ารท ดือน ิบ ละงาน าชาด จัง วัดน รศรี
ธรรมราช ประจาป 2564 ชน าวั ดุอุป รณ าอา าร า
ต ตง ถานที่ า ชา ต็นท โต๊ะ าอี้ าจาง มา รื่อง
ียง าจาง มารถยนต าป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) นา 42
ลาดับที่ 16
โ รง ารจัดงานมัง ุด วาน ละ องดีอา ภอลาน า
จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารจัดงานประ พณีบุญ ารท ดือน ิบ ละงาน าชาด จัง วัด
น รศรีธรรมราช ประจาป 2564

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง ารจัดงานวันมัง ุด
วาน ละ องดีอ.ลาน า ชน าวั ดุอุป รณ าอา าร า
ต ตง ถานที่ า ชา ต็นท โต๊ะ าอี้ าจาง มา รื่อง
ียง าจาง มารถยนต าป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) นา 91
ลาดับที่ 2
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โ รง ารจัดงานมาฆบูชา ผา ึ้นธาตุ ประจาป 2565

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง ารจัดงานมาฆบูชา
ผา ึ้นธาตุ ประจาป 2565 ชน าวั ดุ าอา าร าต ตง
ถานที่ า ชา ต็นท โต๊ะ าอี้ า ชา มารถยนต ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบลพ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) นา 41
ลาดับที่ 11
โ รง ารพิธีพุทธาภิ ษ น้าศั ดิ์ ิทธิ์( วยปา นา ราช)
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง ารพิธีพุทธาภิ ษ น้า
ศั ดิ์ ิทธิ์( วยปา นา ราช) ชน าวั ดุ าอา าร าต ตง
ถานที่ า ชา ต็นท โต๊ะ าอี้ า มนา ุณวิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบลพ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) นา 40
ลาดับ 4
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

รวม

2,074,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

วั ดุ อ ราง
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อ รางตางๆ พื่อใชใน ารซอม ซม
าธารณูปโภ ซอม ซม าธารณูป าร ระบบประปาตางๆ ซอม
ซมถนน ซอม ซมอา าร ถานที่ตางๆ ที่อยูใน วามรับผิดชอบ
องอบต. า ว
- พื่อใชใน ารจัดซื้อวั ดุ อ ราง ปรับปรุงซอม ซมบานผูยา ไร
ทิดไทอง ราชันย
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,874,000 บาท

รวม

1,874,000 บาท

จานวน

432,000 บาท

า อ ราง ิ่ง าธารณูป าร
โ รง าร อ ราง ูระบายน้า ล.ถนน าย ัน บ็ด มูที่ 5

พื่อดา นิน าร อ ราง ูระบายน้า ล. ถนน าย ัน บ็ด มู
ที่ 5 ตาบล า ว อา ภอลาน า จัง วัดน รศรี
ธรรมราช นาด วาง 0.30 มตร ูง 0.40
มตร ยาว 150.00 มตร ตาม บบ ปลนอง ารบริ าร วน
ตาบล า ว า นด พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร จานวน 1 ป้าย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ าร ลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐพ.ศ.2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 4 นาที่ 13 ลาดับที่ 10
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ( ล.) ายอาวไอไทร มูที่ จานวน
6
พื่อดา นิน าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ( ล.) ายอาว
ไอไทร มูที่ 6 ตาบล า ว อา ภอลาน า จัง วัดน รศรี
ธรรมราช นาด วาง 3.00 มตร ยาว 120.00
มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่ ล. ไมนอย วา 360
ตาราง มตร ตาม บบมาตรฐานถนน อน รีต ริม ล็ ละ
อง ารบริ าร วนตาบล า ว า นด พรอมติดตั้งป้ายประชา
ัมพันธโ รง าร จานวน 1 ป้าย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ าร ลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐพ.ศ.2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) นาที่ 61
ลาดับที่ 59

247,000 บาท
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โ รง าร อ รางรางระบายน้า ล. ายทานย มูที่ 1

จานวน

313,000 บาท

พื่อดา นิน าร อ รางรางระบายน้า ล. ถนน ายทานุย มู
ที่ 1 ตาบล า ว อา ภอลาน า จัง วัดน รศรี
ธรรมราช ระยะทางยาว 100.00 มตร ตาม บบ ปลน
อง ารบริ าร วนตาบล า ว า นด พรอมติดตั้งป้ายประชา
ัมพันธโ รง าร จานวน 1 ป้าย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ าร ลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐพ.ศ.2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) นาที่ 58
ลาดับที่ 46
โ รง าร อ รางศูนย าย ิน าประจา มูบาน มูที่ 4
จานวน

393,000 บาท

พื่อดา นิน าร อ รางศูนย าย ิน าประจา มูบาน มูที่ 4
บานรอน ตาบล า ว อา ภอลาน า จัง วัดน รศรี
ธรรมราช นาด วาง 4.00 ยาว 8.00 มตร ตาม บบ ปลน
อง ารบริ าร วนตาบล า ว า นด พรอมติดตั้งป้ายประชา
ัมพันธโ รง าร จานวน 1 ป้าย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ าร ลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐพ.ศ.2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) นาที่ 84
ลาดับที่ 9

วันที่พิมพ : 22/4/2565 15:09:44

โ รง าร ยาย ตติดตั้งไฟฟ้า าธารณะถนน ายชองลม-ชอง า มู จานวน
ที่ 2
พื่อ ยาย ตติดตั้งไฟฟ้า าธารณะถนน ายชองลม – ชอง
า มูที่ 2 ตาบล า ว อา ภอลาน า จัง วัด น รศรี
ธรรมราช ( มาจาย) ระยะทางยาว 1,620 มตร - ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ าร ลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐพ.ศ.2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) นาที่ 59
ลาดับที่ 49
โ รง าร ยายถนน ายปลั๊ อาย าว มูที่ 3
จานวน
พื่อดา นิน าร ยายถนน ล. ายปลั๊ อาย าว มูที่ 3
ตาบล า ว อา ภอลาน า จัง วัดน รศรีธรรมราช นาด
วาง 1.20 มตร ยาว 100.00 มตร นา 0.15
มตร ตาม บบ ปลนอง ารบริ าร วนตาบล า ว
า นด พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโ รง าร จานวน 1
ป้าย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ าร ลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ าร
บริ ารพั ดุภา รัฐพ.ศ.2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) พิ่ม
ติม ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 4 นาที่ 12 ลาดับที่ 5

นา : 35/37

263,000 บาท

226,000 บาท

นา : 36/37

วันที่พิมพ : 22/4/2565 15:09:44

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง าร ารดา นินงาน ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมา จา
พระราชดาริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นินงาน ารอนุรั ษพันธุ รรมพืช
อัน นื่องมา จา พระราชดาริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี ชน าวั ดุ อุป รณตางๆ า
อา าร าต ตง ถานที่ า บี้ย ลี้ยง ารปฏิบัติงาน าป้าย
โ รง าร า มนา ุณวิทยา ร าใชจายในพิธี ปิด-ปิด ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบลพ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง
ละ ารบริ ารพั ดุภา รัฐพ.ศ.2560
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่
มท0801.6/ว2232 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่
มท0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 ม รา ม 2558
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่
มท0801.6/ว1470 ลงวันที่ 24 ร ฏา ม 2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) นา 72
ลาดับที่ 5

นา : 37/37

วันที่พิมพ : 22/4/2565 15:09:44

โ รง ารจิตอา า ราทา วามดี ดวย ัวใจ
พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน ารโ รง ารจิตอา า ราทา
วามดี ดวย ัวใจ ชน าวั ดุ อุป รณตางๆ าอา าร า
ต ตง ถานที่ า บี้ย ลี้ยง ารปฏิบัติงาน า มนา ุณ
วิทยา ร าใชจายในพิธี ปิด-ปิด ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบลพ.ศ.2537 ไ พิ่ม ติม พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) นา 71
ลาดับที่ 4

จานวน

10,000 บาท

