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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตาบล จด นอง
อา ภอ พล จัง วัด อน น
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,313,140 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,486,640 บาท

รวม

2,781,720 บาท

จานวน

532,080 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน นาย อบต. จานวน 1 น ในอัตรา
ดือนละ 21,120.-บาท ดยจาย ปน าตอบ ทนในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รวมทั้ง ิ้น 12 ดือน 21,120 x 12 = 253,440
.-บาท ละ พื่อจาย ปน าตอบ ทน รองนาย อบต. จานวน 2
น
ในอัตรา ดือนละ 11,610.-บาท ดยจาย ปน าตอบ ทนในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง ิ้น 12
ดือน 11,610 x 2 x12 = 278,640.-บาท
งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย
จานวน

45,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนประจาตา นง นาย อบต
. จานวน 1 น ในอัตรา ดือนละ 1,900.-บาท ดยจาย ปน า
ตอบ ทน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง ิ้น 12
ดือน 1,900 x 12 = 22,800.-บาท ละ พื่อจาย ปน าตอบ ทน
ประจาตา นง รองนาย อบต. จานวน 2 นในอัตรา ดือน
ละ 950.-บาท ดยจาย ปน าตอบ ทนในปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 รวมทั้ง ิ้น 12 ดือน 950 x 2 x 12 = 22,800.-บาท
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งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพิ ศษนาย อบต. จานวน 1 น ในอัตรา
ดือนละ 1,900.-บาท ดยจาย ปน าตอบ ทนในปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 รวมทั้ง ิ้น 12 ดือน 1,900 x 12 = 22,800.-บาท ละ
พื่อจาย ปน าตอบ ทนพิ ศษ รองนาย อบต. จานวน 2 น ใน
อัตรา ดือนละ 950.-บาท ดยจาย ปน าตอบ ทนในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง
ิ้น 12 ดือน 950 x 2 x 12 = 22,800.-บาท
งิน าตอบ ทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
จานวน
บริ าร วนตาบล
พื่อจาย ปน าตอบ ทน ล านุ าร นาย อบต
. จานวน 1 น ในอัตรา ดือนละ 7,560.-บาท ดยจาย ปน า
ตอบ ทนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง
ิ้น 12 ดือน 7,560 x 12 = 90,720.-บาท
งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ปน าตอบ ทนประธาน ภา อบต. จานวน 1 น ใน
อัตรา ดือนละ 11,610.-บาท ดยจาย ปน าตอบ ทนในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง ิ้น 12
ดือน 11,610 x 12 = 139,320.-บาท
พื่อจาย ปน าตอบ ทน รองประธาน ภา อบต. จานวน 1
น ในอัตรา ดือนละ 9,500.-บาท ดยจาย ปน าตอบ ทนในป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 12 ดือน 9,500 x 12 = 114,000
.-บาท
พื่อจาย ปน าตอบ ทน มาชิ ภา อบต. จานวน 21 น ใน
อัตรา ดือนละ 7,560.-บาท ดยจาย ปน าตอบ ทนในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 12
ดือน 7,560 x 19 x 12 = 1,814,400.- บาท
พื่อจาย ปน าตอบ ทน ล านุ าร ภา อบต. จานวน 1 น ใน
อัตรา ดือนละ 7,560.-บาท ดยจาย ปน าตอบ ทนในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 12 ดือน 7,560 x 12 = 90,720.-บาท

จานวน

45,600 บาท

90,720 บาท

2,067,720 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
งิน ดือนปลัด อบต. 558,720 บาท
งิน ดือนรองปลัด อบต. 376,080 บาท
งิน ดือน ัว น้า านั ปลัด 369,480 บาท
งิน ดือนพยาบาลวิชาชีพ 420,720 บาท
งิน ดือนนิติ ร 369,480 บาท
งิน ดือนนั วิชา าร ษตร 355,320 บาท
งิน ดือนนั วิ ราะ น ยบาย ละ ผน 328,200 บาท
งิน ดือนนั พัฒนาชุมชน จานวน 2 อัตรา 596,160 บาท
งิน ดือนนั ทรัพยา รบุ ล 293,880 บาท
งิน ดือน จ้าพนั งานธุร าร 254,280 บาท
งิน ดือน จ้าพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย 221,280
บาท
งิน ดือนนั วิชา ารตรวจ อบภายใน 355,320 บาท

รวม

5,704,920 บาท

จานวน

4,480,920 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
- พื่อจาย ปน าตอบ ทนราย ดือนใ ้ ับพนั งาน วน
ตาบล ตา นง ปลัด อบต. จานวน 1 อัตรา จานวน 84,000
บาท ตามพระราชบัญญัติระ บียบ ้าราช ารพล รือน พ.ศ. 2551
ละ
ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน าตอบ ทนนอ
นือ
จา งิน ดือน อง ้าราช าร ละลู จ้างประจา อง วน
ราช าร (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2553
- พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รับตา นงที่มี ตุพิ ศษ องผู้ปฏิบัติงาน
ด้าน าร าธารณ ุ (พ.ต. .) พนั งาน วนตาบล จานวน 1
อัตรา จานวน 12,000
บาท ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง า นดตา นง ละ งิน พิ่ม า รับตา นงที่มี
ตุพิ ศษ องพนั งาน วนตาบล ลงวันที่ 28 ม รา ม 2553
- พื่อจาย ปน า รองชีพชั่ว ราวพนั งาน วน
ตาบล จานวน 100,000
บาทตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง ละ
พนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่ม าร รอง
ชีพชั่ว
ราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ิง า ม 2558 ละระ บียบ ระทรวง
าร
ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่มชั่ว ราว อง ้าราช าร ละลู จ้าง
ประจา
วนราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 .พ. 2558 มา
บัง ับใช้
ดยอนุ ลม

จานวน

184,000 บาท
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งินประจาตา นง

จานวน

168,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงพนั งาน วนตาบล จานวน 3
อัตรา ตาม
ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั
ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารบุ ล ององ ารบริ าร
วน
ตาบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 2 พฤษภา ม 2559
งินประจาตา นง ปลัด อบต. 84,000 บาท
งินประจาตา นง รองปลัด อบต. 42,000 บาท
งินประจาตา นง ัว น้า านั ปลัด อบต. 42,000 บาท
าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

764,000 บาท

- พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งาน
จ้างทั่ว
ไป รวมทั้ง มด 7 อัตรา จานวน 12 ดือน ประ อบด้วย
- ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร จานวน 1 อัตรา
- พนั งาน ับรถยนต จานวน 1 อัตรา
- นั าร จานวน 1 อัตรา
- นงานประจารถ น ยะ จานวน 2 อัตรา
- นงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง

จานวน

108,000 บาท

- พื่อจาย ปน า รองชีพชั่ว ราวพนั งานจ้างทั่วไป ละพนั งาน
จ้างตาม
ภาร ิจตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง ละ
พนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่ม าร รอง
ชีพชั่ว
ราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ิง า ม 2558 ละระ บียบ ระทรวง
าร
ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่มชั่ว ราว อง ้าราช าร ละลู จ้าง
ประจา
วนราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 .พ. 2558 มา
บัง ับใช้
ดยอนุ ลม
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พื่อตั้งจาย ปนราย ารดังตอไปนี้
- าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ าร
บริ ารงาน
พั ดุภา รัฐ จานวน 100,000 บาท
ฐานอานาจพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุ
ภา
รัฐ พ.ศ. 2560 , นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 0402.5
/ว
156 ลว. 19 ันยายน 2560 , นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0803.3/ว 1953 ลงวันที่ 25 ันยายน 2560
- าตอบ ทน รณีพิ ศษประจาป 100,000 บาท
พื่อจาย ปน าตอบ ทน รณีพิ ศษ องพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งาน
จ้างตาม วาม ็นชอบ องมติ .อบต. จัง วัด อน น ฐาน
อานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ
ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาป
พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ
.2557 ละตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง า นด ลั ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาป
า รับพนั งาน วนตาบล ลู จ้าง ละพนั งาน ององ าร
บริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2558 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน

รวม

3,705,000 บาท

รวม

360,000 บาท

จานวน

200,000 บาท
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน าปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ในวันธรรมดาตั้ง ต
วลา 16.30 - 20.30 น.วัน ละวัน ยุดราช ารตั้ง ต
วลา 08.30 –
16.30 น. ฉพาะพนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง ที่มี า ั่งใ ้
ปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ฐานอานาจ นัง ือ ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลว
.15 พฤษภา ม 2550
า ชาบ้าน
จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปน า ชาบ้าน องพนั งาน วนตาบล ละผู้มี ิทธิฐาน
อานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้า
ราช าร วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าชวย ลือ ารศึ ษาบุตร อง ณะผู้
บริ าร พนั งาน วน
ตาบล ละผู้มี ิทธิ ฐานอานาจ นัง ือ รมบัญชี ลาง ที่
0422.3/ว
257 ลว. 28 มิถุนายน 2559 , นัง ือ รมบัญชี ลาง ที่
0448.5/ว 22 ลว. 12 ม รา ม 2561 ละระ บียบ ระทรวง าร
ลัง
วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ
. 2560 ละ
้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
ค่าใช้สอย

รวม

2,380,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
- พื่อจาย ปน าจ้าง มาบริ ารตาง ๆ รวมถึง ารจ้าง มาบริ าร
็บ น ยะ ละ าจัด ยะมูลฝอย รวมทั้งจ้างนั รียนในชวงปด
ภา รียนตามน ยบาย องรัฐบาล ละ
ารจ้างอื่น ๆ ที่ ้า ายจ้าง มาบริ าร ฐานอานาจ นัง ือที่ มท
0313.4/ว 1452 ลว.27 พฤษภา ม 2541
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าธรรม นียมลงทะ บียนฝึ อบรม

จานวน

200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ณะผู้
บริ าร พนั งาน วนตาบล ละผู้มี ิทธิ ฐานอานาจระ บียบ
ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่
ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2555 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
าใช้จายใน ารดา นิน าร ลือ ตั้งท้องถิ่น
จานวน

500,000 บาท

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
- พื่อจาย ปน าใช้จายใน าร ลี้ยงรับรอง อง อบต. ละ วน
ราช าร
อื่นที่มาตรวจติดตาม ารดา นินงาน อง อบต. ละ วนราช ารที่
มา ้า
รวมประชุม ับ อบต. ฐานอานาจ นัง ือที่ มท 0808.4/ว 2381
ลว
.28 ร ฎา ม 2548
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จาย ดินทางไปราช าร

- พื่อจาย ปน าใช้จาย า รับ าร ลือ ตั้ง ององ รป รอง วน
ตาบล
จด นอง ฐานอานาจระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธี
ารงบ
ประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 , นัง ือ
รม ง
ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 , นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ที่ มท
0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 ร ฎา ม 2561
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รง ารพัฒนาบุ ลา ร พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ ละประ ิทธิผลใน าร จานวน
ปฏิบัติงาน
- พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง ารพัฒนาบุ ลา ร พื่อ พิ่ม
ประ ิทธิภาพ
ละประ ิทธิผลใน ารปฏิบัติงาน ประ อบด้วย พนั งาน วน
ตาบล , พนั งาน รู อบต. ละพนั งานจ้าง ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ
. 2564 ตาม รง ารที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจ พรบ. ภา
ตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ประ อบ ับ พรบ. า นด
ผน
ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ
. 2542 ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง 5 ป (พ.ศ
. 2561ถึง พ.ศ. 2565) น้าที่ 61 ลาดับที่ 1)
าบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน
- พื่อจาย ปน าซอม ซม รุภัณฑ านั งาน รุภัณฑยานพา นะ
อง อบ
ต. รุภัณฑ อมพิว ตอรที่ชารุด รวมทั้ง าบารุงรั ษา
ระบบ internet ใ ้
ามารถใช้งานได้อยางมีประ ิทธิภาพ พระราชบัญญัติ ภาตาบล
ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ
า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง
วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542

น้า : 9/69
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ค่าวัสดุ

รวม

540,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ปน าวั ดุ านั งานใน ารปฏิบัติ
ราช าร ได้ ระดาษ มึ ปา า ลิป ทป พี วี ซี ระดาษ
ารบอน ระดาษไ น้ายาลบไ ลวด ย็บ ระดาษ ฟ้ม มุด
บัญชี มึ ร นียว ฯลฯ ฐานอานาจระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วา
ด้วย ารพั ดุ อง นวย ารบริ ารราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
ละที่
้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
วั ดุงานบ้านงาน รัว
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนวั ดุงานบ้านงาน รัว ชน น?? ้าดื่ม ปรง ไม้
วาด ผ้าปู
ตะ ชาม ช้อน ้ว น้ายาล้างจาน น้ายาล้าง ้องน้า ฯลฯ ฐาน
อานาจ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารพั ดุ อง นวย ารบริ าร
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
วั ดุยานพา นะ ละ น ง
วั ดุยานพา นะ ละ น ง
จานวน

40,000 บาท

วั ดุ านั งาน

- พื่อจาย ปน าวั ดุยานพา นะ อาทิ บต ตอรี่ ยางนอ ยาง
ใน ลู
ปน น้ามัน บร ฯลฯ ฐานอานาจระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย
ารพั ดุ อง นวย ารบริ ารราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
ละที่
้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
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วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ปน าน้ามัน ชื้อ พลิง ละ าร ลอลื่นยานพา นะ
อง อบต
. จด นอง ดังนี้
- วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่นรถยนต วน ลาง จานวน 170,000
.- บาท
- วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่นรถยนตบรรทุ น้า อน ประ ง
จานวน 70,000.-บาท
- วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่นรถบรรทุ ยะ จานวน 50,000.- บาท
- วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่นรถจั รยานยนต รื่องตัด
ญ้า จานวน 10,000.-บาท
ฐานอานาจระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารพั ดุ อง นวย
าร
บริ ารราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปน าวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ชน ระดาษ ียน
ป ตอร ี พู ัน ฟลม ารล้างอัด ยายฟลม ละป้ายประชา
ัมพันธ
ใ ้ วามรู้ ละ ารมี วนรวม ประชาชนในพื้นที่ ฐานอานาจ
ระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารพั ดุ อง นวย ารบริ ารราช าร
วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
วั ดุ อมพิว ตอร
จานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ปน าวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผนบันทึ ้อมูล ัวพิมพ
รือ
ถบพิมพ (ผ้า มึ ) ตลับ มึ า รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอรฯ
ละวั ดุ
อื่นที่ใช้ ี่ยว นื่อง ับ อมพิว ตอร ฐานอานาจระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย ารพั ดุ อง นวย ารบริ ารราช าร วนท้อง
ถิ่น พ
.ศ.2535 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน

น้า : 12/69

วันที่พิมพ : 28/4/2564 15:42:18

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

425,000 บาท

าไฟฟ้า

จานวน

240,000 บาท

- พื่อจาย ปน าไฟฟ้า อง อบต. จด นอง ราย ดือน ตามใบ
จ้ง นี้
รวม 12 ดือน
าน้าประปา าน้าบาดาล

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปน าประปา อง อบต. จด นอง ราย ดือน ตามใบ
จ้ง นี้
รวม 12 ดือน
าบริ าร ทรศัพท
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปน าบริ าร ทรศัพท อง อบต. จด นอง ราย
ดือนตามใบ
จ้ง นี้รวม 12 ดือน
าบริ ารไปรษณีย

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปน าไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตราไปรษณียา ร
าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม
าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม

จานวน

170,000 บาท

รวม

105,500 บาท

รวม

105,500 บาท

จานวน

7,000 บาท

- พื่อจาย ปน าบริ ารระบบอิน ตอร น็ต ราย ดือน อง อบต. จด
นอง ราย ดือน ตามใบ จ้ง นี้ รวม 12 ดือน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
ตู้ ็บ อ าร ระจ บาน ลื่อน
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อตู้ ล็ ็บ อ าร บบบาน ลื่อน
ระจ * นาด ว้าง 120 ซม. ลึ 45 ซม. ูง 90 ซม. (* นาดไม
น้อย วา)จานวน 2 ลัง ฐานอานาจระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารพั ดุ อง นวย ารบริ ารราช าร
วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ปรา ฏใน ผน
พัฒนา อง อบต. จด นอง (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) น้า ลาดับที่
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รุภัณฑ าร ษตร
รื่องตัด ญ้า

จานวน

10,900 บาท

จานวน

85,000 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรจานวน 5 รื่อง า รับ
ใช้ใน ารปฏิบัติงานราช ารใน านั งานปลัด อบต. ดยใ ้ ปน
ไปตามรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน อมพิว ตอรที่ ระทรวง
ดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจ ละ ัง ม า นด ปรา ฏใน ผน
พัฒนา อง อบต. จด นอง (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) น้า ลาดับที่
รื่องพิมพ อ าร
จานวน

2,600 บาท

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องตัด ญ้า บบ ้อออน 1 รื่อง บบ
ะพาย รื่องยนต นาดไมน้อย วา 1.4 รงม้า ปริมาตร
ระบอ ูบไมน้อย วา 30 ซีซี ฐานอานาจระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารพั ดุ อง นวย ารบริ ารราช าร
วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ปรา ฏใน ผน
พัฒนา อง อบต. จด นอง (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) น้า ลาดับที่
รุภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอร

- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ อ าร บบ ล ซอร รือ LED
าว-ดา จานวน 1 รื่อง า รับใช้ใน ารปฏิบัติงานราช ารใน
านั งานปลัด อบต. ดยใ ้ ปนไปตามรา า ลาง ละ
ุณลั ษณะพื้นฐาน อมพิว ตอรที่ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจ ละ ัง ม า นด ปรา ฏใน ผน
พัฒนา อง อบต. จด นอง (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) น้า ลาดับที่
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งบเงินอุดหนุน

รวม

16,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

16,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

รวม

3,121,880 บาท

รวม

2,366,080 บาท

รวม

2,366,080 บาท

จานวน

2,136,240 บาท

งินอุด นุนอง รป รอง วนท้องถิ่น
อุด นุน อบต. นอง วงนาง บ้า
- พื่อจายอุด นุน อบต. นอง วงนาง บ้า จานวน 1 ง ตาม
รง าร
จัด าวั ดุ อุป รณ ประจาศูนย ้อมูล าว าร ององ ารบริ าร
วน
ตาบลใน ตอา ภอพล ฐานอานาจระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย งิน
อุด นุน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปนไปตาม
ผน
พัฒนา อง อบต. จด นอง 4 ป (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ
. 2564) น้าที่ 43 ลาดับที่ 7)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล จานวน 8
อัตรา ตาม า ั่ง ลื่อน ั้น งิน ดือน ประจาปงบประมาณ พ.ศ
. 2564
ององ ารบริ าร วนตาบล จด นอง ประ อบด้วย
1. งิน ดือนผู้อานวย าร ลัง จานวน 376,080 บาท
2. งิน ดือนนั วิชา าร ลัง จานวน 323,760 บาท
3. งิน ดือนนั วิชา ารพั ดุ จานวน 262,560 บาท
4. งิน ดือนนั วิชา ารจัด ็บรายได้ จานวน 253,680 บาท
5. งิน ดือน จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี จานวน 2 อัตรา
จานวน 324,360 บาท
6. งิน ดือน จ้าพนั งานพั ดุ จานวน 297,900 บาท
7. งิน ดือน จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จานวน 297,900 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

20,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

147,840 บาท

พื่อจาย ปน า รองชีพชั่ว ราวพนั งานพนั งาน วนตาบลตาม
ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด อน น
รื่อง ลั ณฑ าร ใ ้พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง ละพนั งาน
จ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว
ราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ิง า ม 2558 ละระ บียบ ระทรวง
าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่มชั่ว ราว อง ้าราช าร ละ
ลู จ้างประจา วนราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 .พ
. 2558 มาบัง ับใช้ ดยอนุ ลม"

งินประจาตา นง
พื่อจาย ปน งินประจาตา นงผู้อานวย าร อง ลัง
จานวน 1 อัตรา ประจาปงบประมาณ 2564 ตามประ าศ ณะ
รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด อน น รื่อง ลั ณฑ
ละ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารบุ ล ององ ารบริ าร วน
ตาบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่
2 พฤษภา ม 2559
าตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจตา นง ผู้ชวย
จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จานวน 1 อัตรา จานวน 12 ดือน ตาม
า ั่ง ลื่อน าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
ององ ารบริ าร วนตาบล จด นอง
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง

จานวน

20,000 บาท

รวม

735,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง ตา นง ผู้ชวย จ้า
พนั งานจัด ็บรายได้ จานวน 1 อัตรา ปน า รองชีพชั่ว ราว
พนั งานจ้างทั่วไป ละพนั งานจ้างตามภาร ิจตามประ าศ ณะ
รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด อน น รื่อง ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ าร
บริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 3 ิง า ม 2558 ละระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร
บิ จาย งิน พิ่มชั่ว ราว อง ้าราช าร ละลู จ้างประจา วน
ราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 .พ. 2558
มาบัง ับใช้ ดยอนุ ลม
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ปน าตอบ ทน รณีพิ ศษประจาป พ.ศ. 2564 อง
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้างตามมติ .อบต. จัง วัด
อน น ละตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล
จัง วัด อน น รื่อง า นด ลั ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร
า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน
งินรางวัลประจาป า รับพนั งาน วนตาบล ลู จ้าง ละ
พนั งาน ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2558 ละที่ ้ไ
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
า ชาบ้าน
พื่อจาย ปน า ชาบ้าน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องพนั งาน วนตาบล ละผู้มี ิทธิ ฐานอานาจ ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

50,000 บาท

รวม

505,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าธรรม นียมใน าร อรับบริ ารด้าน าร
งิน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ับธนา าร ละ นวยงานที่
ี่ยว ้อง
ับ าร งิน ละ าธรรม นียม ช็ ที่ธนา าร รีย ็บ ฐาน
อานาจ พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
าธรรม นียมลงทะ บียนฝึ อบรม
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 องพนั งาน วนตาบล ละผู้มี ิทธิ ฐานอานาจ
นัง ือ รมบัญชี ลาง ที่ 0422.3/ว 257ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ที่
0448.5/ว 22 ลงวันที่ 12 ม รา ม 2561 ละระ บียบ ระทรวง
าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา อง
บุตร พ.ศ. 2560
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจ้าง มาบริ ารตาง ๆ ประจาปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 รวมทั้งจ้างนั รียนในชวงปดภา รียนตามน ยบาย อง
รัฐบาล ละ ารจ้างอื่น ๆ ที่ ้า ายจ้าง มาบริ าร ฐานอาานาจ
นัง ือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภา ม
2541
าธรรม นียมทาง าร งิน

พื่อจาย ปน าธรรม นียมลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา อง
พนั งาน วนตาบล ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม ลั
ูตรที่ มาะ ม ฐานอานาจ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

90,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร พนั งาน วน
ตาบล ละผู้มี ิทธิ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฐาน
อานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ละ (ฉบับที่ 4
)พ.ศ. 2561
รง ารประชา ัมพันธ ารจัด ็บภาษี
พื่อจาย ปน าใช้จาย ารจัด รง ารประชา ัมพันธ ารจัด ็บ
ภาษี ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื่อใ ้ ามารถจัด ็บภาษี
ได้อยางมีประ ิทธิภาพ ซึ่งผู้บริ ารอนุมัติ ล้ว ฐานอานาจ พระ
ราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537
ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม
ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง 5 ป (พ.ศ. 2561 ถึง
พ.ศ. 2565) น้าที่ 62 ลาดับที่ 2"
รง ารปรับปรุงระบบ ผนที่ภาษี
พื่อจาย ปน าจ้าง มาปรับปรุงระบบ ารจัดทาทะ บียน
ทรัพย ิน ละ ผนที่ภาษี ององ ารบริ าร วนตาบล ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พื่อใ ้ ามารถจัด ็บภาษีใน ตท้องที่
ปนได้อยางถู ต้อง ละ ามารถจัด ็บภาษีได้อยางมี
ประ ิทธิภาพตาม รง ารจัดทา ผนที่ภาษีอง ารบริ าร วน
ตาบล ฐานอานาจ พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด ผน
ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง 5
ป (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) น้าที่ 62 ลาดับที่ 1"
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

80,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

20,800 บาท

รวม

20,800 บาท

จานวน

16,500 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ านั งานใน ารปฏิบัติราช ารประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ ระดาษ มึ ปา า ลิป ทป
ระดาษ ารบอน ระดาษไ น้ายาลบไ ลวด
ย็บ ระดาษ ฟ้ม
มุดบัญชี มึ ร นียว มึ ถาย อ าร ฯลฯ ฐานอานาจ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารพั ดุ อง นวย ารบริ าร
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ประจาปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ได้ ผนบันทึ ้อมูล ัวพิมพ รือ ถบพิมพ(ผ้า มึ )
ตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพ ละวั ดุอื่นที่ใช้ ี่ยว นื่อง ับ
อมพิว ตอร ฐานอานาจระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร
พั ดุ อง นวย ารบริ ารราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ละที่
้ไ พิ่ม ติม
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
ตู้ ล็ ็บ อ าร 2 บาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อตู้ ล็ ็บ อ าร 2 บาน จานวน 3 ตู้
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดยมีลั ษณะดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิิน
3. ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
ปนไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑฉบับลา ุด
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น 5
ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 70 ลาดับที่ 4
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รุภัณฑ อมพิว ตอร
รื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ

จานวน

4,300 บาท

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- ปน รื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ(Ink Tank Printer) จา รงงานผู้ผลิต
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง าวดาไมน้อย วา 19 น้าตอ
นาที(ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง ีไมน้อย วา 15 น้าตอนาที(ppm)
รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวน
ไมน้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น 5
ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 70 ลาดับที่ 4
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารอบรมใ ้ วามรู้ อปพร.
- พื่อจาย ปน าฝึ อบรม มาชิ อปพร. พื่อใ ้ ามารถปฏิบัติ
น้าที่ใ ้
วามชวย ลือ ละบรร ทา าธารณภัยใน ตอง ารบริ าร วน
ตาบล ฐานอานาจพระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณ
ภัย พ.ศ
. 2550 ปนไปตามปรา ฏใน ผน
พัฒนา อง อบต. จด นอง (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) 56
ลาดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

4,864,760 บาท

รวม

3,383,160 บาท

รวม

3,383,160 บาท

จานวน

2,465,640 บาท

งิน ดือนพนั งาน จานวน 2,465,640 บาท
( พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบล จานวน 2 อัตรา ละ
พนั งาน รูอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 6 อัตรา ตาม า ั่ง
ลื่อน
ั้น งิน ดือน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ององ ารบริ าร
วนตาบล จด นอง
งิน ดือนผู้อานวย าร อง ารศึ ษาฯ 324,600 บาท
งิน ดือนนั วิชา ารศึ ษา 356,160 บาท
งิน ดือน รู จานวน 6 อัตรา 1,784,880 บาท
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
จานวน

20,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน จานวน 20,000 บาท
พื่อจาย ปน า รองชีพชั่ว ราวพนั งาน ตามประ าศ ณะ
รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด อน น รื่อง ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ าร
บริ าร วนตาบลได้รับ
งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3
ิง า ม 2558
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

งินประจาตา นง จานวน 42,000 บาท
พื่อจาย ปน งินประจาตา นงพนั งาน วนตาบล จานวน 1
อัตรา
งินวิทยฐานะ
พื่อจาย ปน งินวิทยฐานะ องบุ ลา รด้าน ารศึ ษา จานวน 2
อัตรา ตามพระราชบัญญัติ งิน ดือน งินวิทยฐานะ ละ งิน
ประจาตา นง ้าราช าร รู ละบุ ลา รทาง ารศึ ษา
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าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

671,520 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

1,391,000 บาท

รวม

190,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน รณีพิ ศษประจาป 2564 องพนั งาน
วนตาบล ละพนั งานจ้างตามมติ .อบต. จัง วัด อน น ละ
ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง า นด ลั ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาป า รับพนั งาน วนตาบล ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง อง
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2558 ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
า ชาบ้าน
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง ผู้ดู ล
ด็ จานวน 5 อัตรา รวม 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ปน า รองชีพชั่ว ราวพนั งานจ้างทั่วไป ละพนั งาน
จ้างตามภาร ิจตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล
จัง วัด อน น รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วน
ตาบล ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ
งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 3 ิง า ม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ปน า ชาบ้าน องพนั งาน วนตาบล ละผู้มี ิทธิ ฐาน
อานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ
.2559
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ปน าชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนตาบล
ละผู้มี ิทธิฐานอานาจ นัง ือ รมบัญชี ลาง ที่ 0422.3/ว
257 ลว. 28 มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ที่
0448.5/ว 22 ลว. 12 ม รา ม 2561 ละระ บียบ ระทรวง าร
ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตร พ
.ศ.2560
ค่าใช้สอย

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,022,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าจ้าง มาบริ าร ละ ารจ้างอื่น ๆ ที่ ้า ายจ้าง
มาบริ าร ฐานอานาจ นัง ือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลว.27
พฤษภา ม 2541
าธรรม นียมลงทะ บียนฝึ อบรม
พื่อจาย ปน าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา
องพนั งาน วนตาบล ตาม ลั ูตรที่ มาะ ม ฐานอานาจ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปน าใช้จาย ดินทางไปราช าร า รับพนั งาน วน
ตาบล ละผู้มี ิทธิ ฐานอานาจระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2558 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
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าใช้จายใน รง ารอบรม ัมนา ารจัดระบบประ ัน ุณภาพ าร
ศึ ษาภายใน ถานศึ ษาปฐมวัย อง อปท. ตาม ฎ ระทรวง าร
ประ ัน ุณภาพ ารศึ าา พ.ศ. 2561

จานวน

22,000 บาท

พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง ารอบรม ัมนา ารจัดระบบ
ประ ัน ุณภาพ ารศึ ษาภายใน ถานศึ ษาปฐมวัย องอปท
. ตาม รง ารที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลว.26
มิถุนายน 2562 ปนไปตาม ผนพัฒนา องอบต. จด นอง 5
ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 2/2563 น้า 1 ลาดับ
ที่ 1
รง าร ้า าย ุณธรรม ละจริยธรรม
จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปน าใช้จาย รง าร ้า าย ุณธรรม ละ
จริยธรรม ฐานอานาจ พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด
ผน ละ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม
ผนพัฒนา องอบต. จด นอง 5 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) น้า 35 ลาดับที่ 1
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ปน าวั ดุ านั งาน ใน ารปฏิบัติ
ราช าร ได้ ระดาษ มึ ปา า ลิป ระดาษ
ารบอน ระดาษไ น้ายาลบไ ลวด ย็บ ระดาษ ฟ้ม มุด
บัญชี ใบ ร็จรับ งิน ฯลฯ ฐานอานาจระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย ารพั ดุ อง นวย ารบริ ารราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
.2535 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม

รวม

90,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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วั ดุงานบ้านงาน รัว

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

89,000 บาท

าไฟฟ้า

จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ปน าไฟฟ้าศูนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 3 ศูนย
าน้าประปา าน้าบาดาล

จานวน

5,000 บาท

รวม

90,600 บาท

รวม

90,600 บาท

จานวน

10,500 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน า รับพนั งาน จานวน 6 ตัว
จานวน งิน 10,500 บาท ปนไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
ฉบับลา
ุด
ตู้ ล็ ็บ อ ารบาน ลื่อน
จานวน

21,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัด าน้าดื่มศูนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 3
ศูนยฯ ละ ปน าวั ดุงานบ้านงาน รัว พื่อใช้ในศูนยฯ ชน ไม้
วาด น้ายาล้าง ้องน้า ผ้าปู ตะ มอน ผ้าปูที่
นอน ถ้วย ชาม ช้อน ป้ง บู ยา ีฟันฯ ที่จา ปนต้องใช้ใน
ศูนยฯ ฐานอานาจระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารพั ดุ
อง นวย ารบริ ารราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ละที่ ้ไ
พิ่ม ติม
วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าวั ดุ อมพิว ตอร ชน
รือ ถบพิมพ (ผ้า มึ ) ตลับผง มึ
ล ซอรฯ ละวั ดุอื่นที่ใช้ ี่ยว นื่อง
ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย ารพั ดุ อง นวย
ถิ่น พ.ศ.2535 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
ค่าสาธารณูปโภค

ผนบันทึ ้อมูล ัวพิมพ
า รับ รื่องพิมพ บบ
ับ อมพิว ตอร ฐานอานาจ
ารบริ ารราช าร วนท้อง

พื่อจาย ปน าน้าประปาศูนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 3 ศูนย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
้าอี้ านั งาน

พื่อจาย ปน าจัดซื้อตู้ ล็ บ็ อ าร บาน
ลื่อน จานวน 6 ลัง ดยมีลั ษณะตาม อ าร นบท้ายนี้
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ตะทางาน ล็ นาด 3.5 ฟุต

จานวน

27,000 บาท

จานวน

6,500 บาท

จานวน

17,000 บาท

จานวน

8,600 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ตะทางาน
นาด3.5ฟุต จานวน 6 ตัว ุณลั ษณะปรา ฏตาม อ าร นบ
ท้าย
รุภัณฑงานบ้านงาน รัว
ตู้ ย็น นาด 5 ิวบิ ฟุต
พื่อจัดซื้อตู้ ย็น นาด 5 ิวบิ ฟุต ุณลั ษณะ ปนไปตาม
มาตรฐาน รุภัณฑลา ุด
รุภัณฑ อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั
งาน จานวน 1 ชุด ดยมี
ุณลั ษณะตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑฉบับลา ุด
รื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ จานวน 2 รื่อง ุณลั ษณะ ปนไปตามมาตรฐาน
รุภัณฑลา ุด ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑฉบับลา ุด
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

3,987,960 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,727,960 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,665,080 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารจัด ิจ รรม ีฬา ีศูนยพัฒนา ด็ ล็
พื่อจาย ปน าใช้จาย รง ารจัด ิจ รรม ีฬา ีศูนยพัฒนา ด็
ล็ ตาม รง ารที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจ พระราชบัญญัติ
ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับ
พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม ผนพัฒนา อง
อบต. จด นอง 5 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) น้า 36 ลาดับ
ที่ 4
รง าร ง ริมพัฒนาศั ยภาพ ด็ ละผู้ป รอง
พื่อจาย ปน าใช้จาย รง าร ง ริมพัฒนาศั ยภาพ ด็ ละผู้
ป รอง ตาม รง ารที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจ พระราช
บัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
ประ อบ ับพระราช
บัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม ผนพัฒนา องอบต
. จด นอง 5 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) น้า 36 ลาดับที่ 6
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รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
รง าร นับ นุน าใช้จายใน ารบริ าร ถาน
ศึ ษา จานวน 1,515,080 บาท
1. าอา าร ลางวันศูนยพัฒนา ด็ ล็ 960,400 บาท
พื่อจาย ปน าจัด าอา าร ลางวัน ด็ า รับศูนยพัฒนา ด็
ล็ จานวน 196 น ๆ ละ 20 บาท/วัน รวม 245 วัน
2. าจัด าร รียน าร อน องศูนยพัฒนา ด็ ล็ (ราย
ัว) 333,200 บาท
พื่อจาย ปน าจัด าร รียน าร อน องศูนยพัฒนา ด็ ล็ (ราย
ัว) จานวน 196 น ๆ ละ 1,700 บาท
3. าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็
ล็ 195,490 บาท
พื่อ ปน าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับ ด็ ปฐมวัยในศูนย
พัฒนา ด็
ล็ (อายุ 3-5 ป) จานวน 196 น ดยตั้งงบประมาณดังนี้
3.1 า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200 บาท/ป
3.2 าอุป รณ าร รียน นละ 200 บาท/ป
3.3 า รื่อง บบนั รียน อัตรา นละ 300 บาท/ป
3.4 า ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน อัตรา นละ 430 บาท/ป
ดยวิธี าร ั้นตอนใน าร บิ ั ผลั ง งิน ้าบัญชี งินฝา
ธนา ารในนาม อง ถานศึ ษา ใ ้ปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16
มิถุนายน 2552 ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2559 ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง 5
ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) น้าที่ 37 ลาดับที่ 7

จานวน

1,515,080 บาท
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รง ารอบรมใ ้ วามรู้ผู้ป รอง ณะ รรม ารบริ ารศูนยพัฒนา จานวน
ด็ ล็ ละปัจฉิมนิ ทศ
พื่อจาย ปน าใช้จาย รง ารอบรมใ ้ วามรู้ผู้ป รอง ณะ
รรม าร
บริ ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ ละปัจฉิมนิ ทศ ตาม รง ารที่ผู้
บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจ พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด
ผน ละ ั้นตอน
าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ปนไป
ผนพัฒนา องอบต. จด นอง 5 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) น้า 37 ลาดับที่ 8
ค่าวัสดุ
าอา าร ริม (นม)
าอา าร ริม (นม) จานวน 1,062,880 บาท
ดยตั้งงบประมาณ ดังนี้
- าอา าร ริม (นม) า รับ ด็ อนุบาล ละ ด็ ป.1 - ป.6ใน
รง รียน ัง ัด านั งาน ณะ รรม าร ถานศึ ษา ั้นพื้น
ฐาน ( พฐ.) จานวน 5 รง รียน ปน งิน 655,200
บาท จานวน 315 น ๆ ละ 8
บาท/วัน รวม 260 วัน
- าอา าร ริม (นม) า รับ ด็ ปฐมวัยในศูนยพัฒนา ด็
ล็ จานวน 3 ง ปน งิน 407,680 บาท จานวน 196 น ๆ
ละ 8 บาท/วัน รวม 260 วัน
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลว
. 19 มิถุนายน 2561

40,000 บาท

รวม

1,062,880 บาท

จานวน

1,062,880 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,260,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,260,000 บาท

จานวน

1,260,000 บาท

รวม

400,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน รง รียน ัง ัด พฐ.
งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน รง รียน ัง ัด พฐ
. จานวน 1,260,000 บาท
พื่อจาย ปน งินอุด นุน รง ารอา าร ลางวัน า รับ ด็
อนุบาล ละ
ด็ ป.1 - ป.6 รง รียน ัง ัด านั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา
ั้นพื้น
ฐาน ( พฐ.) จานวน 5 รง รียน 315 น ๆ ละ 20
บาท จานวน 200 วัน
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลว.19 มิถุนายน 2561 ปนไปตาม ผนพัฒนา องอบต. จด นอง
5ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) น้า 37 ลาดับที่ 9
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารรณรง ป้อง ัน ร ติอตอ
- พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง ารรณรง ป้อง ัน ร ติดตอที่
ิด ึ้นในพื้นที่ตาบล จด นอง ตาม รง ารที่ผู้บริ าร
อนุมัติ ฐานอานาจ พรบ. าร าธารณ ุ พ.ศ. 2535 ปนไปตาม
ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง 4 ป (พ.ศ
.2561-2564) น้าที่ 44 ลาดับที่ 1
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รง าร ัตวปลอด ร นปลอดภัยจา ร พิษ ุนั บ้า

จานวน

- พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง าร ัตวปลอด ร นปลอดภัย
จา ร
พิษ ุนั บ้า ตาม รง ารที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจ นัง ือ
ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 120 ลงวันที่ 12
ม รา ม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 ิง า ม 2560 , นัง ือ รม
ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/1042 ลง
วันที่ 10 มษายน 2561 ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด
นอง (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 40 ลาดับที่ 2
รง าร ารวจ ้อมูลจานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตวตาม รง าร จานวน
ัตวปลอด ร นปลอดภัยจา ร พิษ ุนั บ้า
- พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง าร ารวจ ้อมูลจานวน ัตว ละ
ึ้นทะ บียน ัตวตาม " รง าร ัตวปลอด ร นปลอดภัยจา
ร พิษ ุนั บ้า" ตาม รง ารที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจ นัง ือ
ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 120 ลงวันที่ 12
ม รา ม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 ิง า ม 2560 , นัง ือ รม
ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/1042 ลง
วันที่ 10 มษายน 2561 ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด
นอง (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 40 ลาดับที่ 3

50,000 บาท

10,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

รวม

859,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

800,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

800,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

งินอุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประ ยชน
อุด นุน ณะ รรม าร มูบ้าน รง ารตามพระราชดาริด้าน
าธารณ ุ
- พื่อจาย ปน งินอุด นุน ณะ รรม าร มูบ้าน รง ารตามพระ
ราชดาริด้าน าธารณ ุ ตาม รง ารที่ผู้บริ ารท้องถิ่น
อนุมัติ ฐานอานาจ นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท
0810.5/1745 ลงวันที่ 31 ิง า ม 2560 ปนไปตาม ผนพัฒนา
อง อบต. จด นอง 4 ป (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2564
) น้าที่ 41 ลาดับที่ 5)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารบริ าร นวย ู้ชีพตาบล จด นอง
- พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง ารบริ าร นวย ู้ชีพตาบล จด
นอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติจา ผู้
บริ ารท้องถิ่น ฐานอานาจ พรบ. พทยฉุ ฉิน พ.ศ.2551 นัง ือ
ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 ันยายน 2553
ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง (พ.ศ.25612565) น้าที่ 45 ลาดับที่ 3
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งบลงทุน

รวม

59,000 บาท

รวม

59,000 บาท

จานวน

59,000 บาท

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ าร ษตร
รื่องพน มอ วัน
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพน มอ
วัน จานวน 1 รื่อง า รับ ารฆา ชื้อ ร าร าจัด มลง ซึ่ง
ปนพา ะนา ร ชน ยุง ปนต้น ดย า นดใ ้ ปนไปตามรา า
ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร ง ริมพัฒนาศั ยภาพผู้ ูงอายุ
- พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง ารจัด ิจ รรมวันผู้ ูงอายุ
ประจาป ององ ารบริ าร วนตาบลตาม รง ารที่ผู้บริ าร
อนุมัติ ฐานอานาจ พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ. 2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด ผน
ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง (พ
.ศ
.2561-2565) น้าที่ 42 ลาดับที่ 2
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ปน าตอบ ทน พื่อชด ชยผู้ดู ลผู้ ูงอายุ พื่อ นับ นุน
ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารดู ล า รับผู้ ูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง า รับนั บริบาลท้องถิ่น ฐานอานาจพระราชบัญญัติ
ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ประ อบ ับ
พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยอา า มั ร
บริบาลท้องถิ่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น ละ าร บิ าใช้
จาย พ.ศ. 2562 ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง (พ
.ศ.2561-2565) น้าที่ 63 ลาดับที่ 1

รวม

308,000 บาท

รวม

278,000 บาท

รวม

18,000 บาท

จานวน

18,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

260,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารซอม ซมบ้านผู้ด้อย อ า
- พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง ารซอม ซมบ้านผู้ด้อย อ า ใน
ตอง ารบริ าร วนตาบล ตาม รง ารที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐาน
อานาจ พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้น
ตอน าร ระจาย
อานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ อง อปท. พ.ศ. 2560 , นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลา ม 2560 , นัง ือ
รม
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิ ายน 2560 , นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 ม รา ม 2561 ปน
ไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 42 ล??าดับที่ 3
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รง าร รง รียน จด นอง ปัจฉิมวิทย
- พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง าร รง รียน จด นอง ปัจฉิม
วิทยใน ารดา นิน ารในลั ษณะ อง รง รียนผู้ ูงอายุ องตาบล
จด นอง ประ อบด้วย าตอบ ทนวิทยา ร าวั ดุ อุป รณ
ตาง ๆ ตาม รง ารที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจ พระราชบัญญัติ
ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับ
พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ
น้าที่ อง อปท. พ.ศ. 2560 , นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11
ตุลา ม 2560 , นัง ือ รม ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560 , นัง ือ รม ง
ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4
ม รา ม 2561 ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง
(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 42 ลาดับที่ 1
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

200,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนศูนย ง ราะ ผู้ติด ชื้อ อด อา ภอพล
- พื่อจายอุด นุนศูนย ง ราะ ผู้ติด ชื้อ อด อา ภอพล พื่อ ปน
ารใ ้ วามชวย ลือผู้ปวย ร อด ตามอานาจ น้าที่ อง
ศูนย ฐานอานาจ พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด ผน
ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง (พ
.ศ. 2561ถึง พ.ศ
. 2565) น้าที่ 43 ลาดับที่ 6)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

รวม

100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุน ารไฟฟ้า วนภูมิภา า าพล
- พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ้ ารไฟฟ้า วนภูมิภา อา ภอพล
ตาม รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงต่า ละไฟฟ้า ง วาง มูที่ 4
ตามประมาณ ารที่ ารไฟฟ้า วนภูมิภา อา ภอพลประมาณ าร
ไว้ ฐานอานาจระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด
นอง
(พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) น้าที่ ลาดับที่ )
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

220,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

220,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารบริ ารจัด าร ยะชุมชน
- พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง ารบริ ารจัด าร ยะชุมชน อง
อง ารบริ าร วนตาบล ตาม รง ารที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐาน
อานาจ พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด ผน ละ
ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 , พรบ.รั ษา วาม ะอาด ละ วาม ปน
ระ บียบ รียบร้อย องบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
, ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลา ม 2560 , นัง ือ รม ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 ม รา ม 2561 , นัง ือ
รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 627
ลงวันที่ 7 มีนา ม 2561 ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด
นอง
(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 58 ลาดับที่ 1
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ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

220,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

220,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

วั ดุงานบ้านงาน รัว
- พื่อจาย ปน าจัด าถุงดารองรับ ยะมูลฝอย นาด ว้างไมน้อย
วา 55 ซม. (ไมรวมพับ ้าง ซ้าย- วา ) ลึ ไมน้อย วา 80
ซม. ชนิด นา ฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด
ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 , พรบ. าร าธารณ ุ พ.ศ. 2535 , พรบ
.รั ษา วาม ะอาด ละ วาม ปนระ บียบ รียบร้อย องบ้าน
มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 , ประ าศ ระทรวง
ม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18
ตุลา ม 2560 , นัง ือ รม ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 ม รา ม 2561 , นัง ือ รม ง ริม
ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวัน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง าร อบต. ัญจร
- พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง าร อบต. ัญจร ององ าร
บริ าร วนตาบลตาม รง ารที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจ พระ
ราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
ประ อบ ับพระราช
บัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต
. จด นอง (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 60 ลาดับที่ 5
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รง ารฝึ อบรม ยาวชนป้อง ันยา พติด

จานวน

180,000 บาท

ติด ององ ารบริ าร วนตาบลตาม รง ารที่ผู้บริ าร
อนุมัติ ฐานอานาจ พรบ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปนไปตาม ผนพัฒนา
อง อบต. จด นอง (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 54 ลาดับที่ 8
รง ารอบรม ฎ มายในชีวิตประจาวัน องประชาชน
จานวน

20,000 บาท

ประชาชน ององ ารบริ าร วนตาบลตาม รง ารที่ผู้บริ าร
อนุมัติ ฐานอานาจ พรบ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ
.2537 ประ อบ ับพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม ผนพัฒนา
อง อบต. จด นอง 4 ป (พ.ศ.2561-2564) น้าที่ 60
ลาดับที่ 2
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

850,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

510,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

510,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าล
- พื่อจาย ปน าจัดซื้ออุป รณ า บี้ย ลี้ยง าตอบ ทน ตาม
รง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าล ผู้ปฏิบัติ
งานตาม รง ารที่ได้รับอนุมัติจา ผู้บริ าร พื่อป้อง ัน ละลด
ปัญ าอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าลประจาป ฐานอานาจ พรบ
. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ว 661 ลงวัน
ที่ 9 มีนา ม 2561 ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง
(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 53 ลาดับที่ 1
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รง ารฝึ อบรมประชาชนรู้งาน ือ านพระราชดาริ

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง ารฝึ อบรมประชาชนรู้งาน ืบ
านพระราชดาริ ตาม รง ารที่ได้รับอนุมัติจา ผู้บริ าร ฐาน
อานาจ พรบ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 ประ อบ ับพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม
ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 57 ลาดับที่ 7
รง ารฝึ อบรม พิ่มประ ิทธิภาพผู้นาชุมชน

จานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง ารฝึ อบรม พิ่มประ ิทธิภาพผู้
นาชุมชน ตาม รง ารที่ได้รับอนุมัติจา ผู้บริ าร ฐานอานาจ พร
บ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ประ อบ
ับพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต
. จด นอง (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 56 ลาดับที่ 3
รง ารฝึ อบรมอาชีพราษฎร
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง ารฝึ อบรมอาชีพราษฎร ตาม
รง ารที่ได้รับอนุมัติจา ผู้บริ าร ฐานอานาจ พรบ. ภาตาบล
ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพรบ
. า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปนไป
ตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง (พ.ศ.2561-2565
) น้าที่ 54 ลาดับที่ 6
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งบเงินอุดหนุน

รวม

340,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

340,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนศูนยปฏิบัติ ารพลัง ผนดิน อาชนะยา พติดอา ภอพล

- พื่อจายอุด นุนศูนยอานวย ารพลัง ผนดิน อาชนะยา พติด
อา ภอพล พื่อดา นิน าร รง ารป้อง ัน ละปราบปรามยา พ
ติด ฐานอานาจ พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้น
ตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนา ม 2561 ปนไปตาม ผนพัฒนา
อง อบต. จด นอง (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ
. 2565) น้าที่ 55 ลาดับที่ 11)
อุด นุนศูนยอานวย ารพลัง ผนดิน อาชนะยา พติดจัง วัด
จานวน
อน น
- พื่อจายอุด นุนศูนยอานวย ารพลัง ผนดิน อาชนะยา พติด
จัง วัด อน น พื่อดา นิน าร รง ารป้อง ัน ละปราบปราม
ยา พติด ฐานอานาจ พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด
ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนา ม 2561 ปนไปตาม ผนพัฒนา
อง อบ
ต. จด นอง (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) น้าที่ 55 ลาดับ
ที่ 12)

20,000 บาท
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งินอุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประ ยชน
อุด นุน ณะ รรม าร มูบ้าน ร ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุชวง
ทศ าล ง รานต

จานวน

- พื่อจายอุด นุน ณะ รรม าร มูบ้าน รวม 14 มูบ้านตาม
รง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล
ง รานต ฐานอานาจ พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ว 1634 ลงวัน
ที่ 22 ันยายน 2557 , นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนา ม 2561 ปน
ไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ
. 2565) น้าที่ 53 ลาดับที่ 1)
อุด นุน ณะ รรม าร มูบ้าน รง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุชวง จานวน
ทศ าลปใ ม
- พื่อจายอุด นุน ณะ รรม าร มูบ้าน รวม 14 มูบ้านตาม
รง าร
ป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าลปใ ม ฐาน
อานาจ พระ
ราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
ประ อบ
ับพระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 1634 ลงวัน
ที่ 22 ันยายน 2557 , นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนา ม 2561 ปนไปตาม
ผน
พัฒนา อง อบต. จด นอง 4 ป (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ
. 2564) น้าที่ 53 ลาดับที่ 1)

140,000 บาท

140,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

360,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

260,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

260,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารจัด ิจ รรม ี่ยว ับรัฐพิธี
พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง ารจัด ิจ รม ี่ยว ับรัฐ
พิธี วั ดุ อุป รณ ละจ้าง มาบริ ารที่ใช้ใน ารจัดงานรัฐพิธี
ตาง ๆตาม รง ารที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจ พรบ. ภาตาบล
ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพรบ
. า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง 5 ป (พ.ศ.2561-พ
.ศ.2565) น้า 39 ลาดับที่ 5
รง ารจัด ิจ รรมในพิธีทางศา นา
พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง ารจัด ิจ รรมในพิธีทาง
ศา นา วั ดุ อุป รณ ละจ้าง มาบริ ารที่ใช้ใน ารจัดงาน ี่ยว
ับ ประ พณีท้องถิ่น ละวัฒนธรรมท้องถิ่น ตางๆ ตาม รง ารที่
ผู้บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจ พรบ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน
าร ระจาย
อานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม
ผนพัฒนา องอบต. จด นอง 5 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) น้า 38 ลาดับที่ 4
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รง ารจัด ิจ รรมประ พณี ละวัฒนธรรมท้องถิ่น

จานวน

160,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใช้จาย รง ารจัด ิจ รรมประ พณี ละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น วั ดุ อุป รณ ละจ้าง มาบริ ารที่ใช้ใน าร
จัดงาน ี่ยว ับ ประ พณีท้องถิ่น ละวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ตางๆ ตาม รง ารที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจ พรบ. ภา
ตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพรบ
. า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม
ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง 5 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) น้า 38 ลาดับที่ 1
รง ารจัด ิจ รรมราบวง รวง ิ่งศั ดิ ิทธิ อน น
พื่อจาย ปน าใช้จาย รง ารจัด ิจ รรมราบวง รวง 10 ิ่ง
ศั ดิ ิทธิ อน น ตาม รง ารที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจ พร
บ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปน
ไปตาม ผนพัฒนา องอบต. จด นอง 5 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 1/2563 น้า 3 ลาดับที่ 1

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอพล(งาน าชาด)
จิ รรม าชาดจัง วัด อน น (งานไ มประจาป) พื่อ ง ริม
ประ พณี องจัง วัด อน น ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
งินอุด นุน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปนไป
ตาม ผนพัฒนา อง อบ
ต. จด นอง (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) น้าที่ 43 ลาดับ
ที่ 8)
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อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอพล(งานรัฐพิธี)

จานวน

10,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รวม

300,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินอุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอพล ตาม รง าร
จัดงานรัฐพิธีที่อา ภอพล อรับอุด นุนงบประมาณ ดย ารา
อนุมัติ องผู้บริ ารท้องถิ่น ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน
อุด นุน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปนไปตาม
ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ
. 2565) น้าที่ 39 ลาดับที่ 7)
งินอุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประ ยชน
งินอุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประ ยชน
พื่อจาย ปน งินอุด นุน ณะ รรม าร มูบ้านใน ารจัด รง าร
จัด ิจ รรมวัน ง รานต ององ ารบริ าร วนตาบล ละจัด
ตรียม บวน ใน ิจ รรมประ พณีท้องถิ่น ตาม รง ารที่ผู้
บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจ พรบ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ัพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปน
ไปตาม ผนพัฒนา องอบต. จด นอง 5 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) น้า 53 ลาดับที่ 1
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารจัด ีฬาต้านยา พติด
พื่อจาย ปน าใช้จายใน ารจัดงาน ีฬาต้านยา พติด “ จด
นอง ม รั้งที่ 17/2564 “ ปน ีฬาระดับตาบล ผู้ ้ารวม
ง ันจา 14 มูบ้าน ตาม รง ารที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐาน
อานาจ พรบ. ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 ประ อบ ับพรบ. า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปนไปตาม
ผนพัฒนา องอบต. จด นอง 5ป (พ.ศ.2561พ.ศ
.2565) น้า 38 ลาดับที่ 2
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

2,492,600 บาท

รวม

1,754,300 บาท

รวม

1,754,300 บาท

จานวน

1,558,500 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ีฬาประจา มูบ้านประจาป 2564 พื่อ
ง ริมใ ้ประชาชนใน มูบ้านได้ ลน ีฬาอยางทั่วถึง ตาม
รง ารที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจ พรบ. ภาตาบล ละ
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพรบ. า นด
ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตาบลจานวน 5 อัตรา จานวน
งิน 1,558,500 บาท ตาม า ั่ง ลื่อน ั้น งิน ดือน ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ององ ารบริ าร วนตาบล จด นอง
ประ อบด้วย
1. งิน ดือนผู้อานวย าร องชาง 1 อัตรา 448,920
บาท
2. งิน ดือนนายชาง ยธา 2 อัตรา 589,140 บาท
3. งิน ดือนนายชางไฟฟ้า 1 อัตรา
จานวน 229,200 บาท
4. งิน ดือน จพง.ธุร าร 291,240
บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

20,000 บาท

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน จานวน 20,000 บาท
- พื่อจาย ปน า รองชีพชั่ว ราวพนั งาน วนตาบลตามประ าศ
ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด อน น รื่อง ลั
ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง อง
อง าร
บริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 3 ิง า ม 2558 ละระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย
าร บิ จาย งิน พิ่มชัว ราว อง ้าราช าร ละลู จ้างประจา วน
ราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 .พ. 2558 มาบัง ับ
ใช้ ดยอนุ ลม
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

งินประจาตา นง จานวน 42,000 บาท
- พื่อจาย ปน งินประจาตา นงพนั งาน วนตาบล จานวน 1
อัตรา
จานวน งิน 42,000 บาท ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน
วนตาบลจัง วัด อน น รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับ
ารบริ ารบุ ล ององ ารบริ าร วนตาบล( พิ่ม ติม) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่ 2 พฤษภา ม 2559 ประ อบด้วย
งินประจาตา นง ผู้อานวย าร องชาง 42,000 บาท
าตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

133,800 บาท

าตอบ ทนพนั งานจ้าง จานวน 133,800 บาท พื่อจาย ปน า
ตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง ผู้ชวยนายชาง
ารวจ จานวน 1 อัตรา รวม 12 ดือน
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งบดาเนินงาน

รวม

732,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

า ชาบ้าน จานวน 50,000 บาท
- พื่อจาย ปน า ชาบ้าน องพนั งาน วนตาบล ละผู้มี ิทธิฐาน
อานาจ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน
อง ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 3พ
.ศ. 2559
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

50,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง
วนท้อง
ถิ่น จานวน 50,000 บาท
- พื่อจาย ปน าตอบ ทน รณีพิ ศษประจาป 2563 องพนั งาน
วนตาบล ละพนั งานจ้างตามมติ .อบต.จัง วัด อน น ละ
ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
อน น รื่อง า นด ลั ณฑ งื่อนไ ละวิธี าร า นด งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาป า รับพนั งาน วนตาบล ลู จ้าง ละพนั งาน อง
อง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2558
ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
า ชาบ้าน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร จานวน 50,000 บาท
- พื่อจาย ปน าชวย ลือ ารศึ ษาบุตร อง ณะผู้บริ าร
พนั งาน วนตาบล ละผู้มี ิทธิ ฐานอานาจ นัง ือ รมบัญชี ลาง
ที่ 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิถุนายน 2559 ละ นัง ือ รม
บัญชี ลาง ที่ 0448.5/ว 22 ลว. 12 ม รา ม 2561 ละ
ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษา องบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย

รวม

342,000 บาท

าจ้าง มาบริ าร

จานวน

192,000 บาท

าจ้าง มาบริ าร จานวน 192,000 บาท
- าจ้าง มาบริ าร 192,000 บาท พื่อจาย ปน าจ้าง
มาบริ ารตาง ๆ รวมทั้งจ้างนั รียนในชวงปดภา รียน
ตามน ยบาย อง
รัฐบาล ละ ารจ้างอื่น ๆ ที่ ้า ายจ้าง มาบริ าร ฐาน
อานาจ
นัง ือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลว.27 พฤษภา ม 2541
าธรรม นียมลงทะ บียนฝึ อบรม

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

าธรรม นียมลงทะ บียนฝึ อบรม จานวน 100,000 บาท
- าธรรม นียม ละ าลงทะ บียน 100,000 บาท พื่อจาย ปน า
ธรรม นียม ละ าลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา องพนั งาน
วนตาบล ตาม ลั ูตรที่ มาะ มฐานอานาจระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม ละ าร ้ารับ าร
ฝึ อบรม
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 50,000 บาท
- าธรรม นียม ละ าลงทะ บียน 50,000 บาท พื่อจาย ปน า
ใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ณะผู้บริ าร พนั งาน วน
ตาบล ละผู้มี ิทธิ ฐานอานาจระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
าใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
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ค่าวัสดุ

รวม

240,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จานวน 100,000 บาท
- พื่อจาย ปน าวั ดุไฟฟ้า ละวั ดุอื่นที่ ี่ยว ้อง ับ ารซอม ซม
ระบบไฟฟ้า ฐานอานาจระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร
พั ดุ อง นวย ารบริ ารราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ละที่
้ไ พิ่ม ติม
วั ดุ อ ร้าง
จานวน

100,000 บาท

วั ดุ านั งาน
วั ดุ านั งาน จานวน 20,000 บาท
- พื่อจาย ปน าวั ดุ านั งาน ใน ารปฏิบัติ
ราช าร ได้ ระดาษ มึ ปา า ลิป ระดาษ
ารบอน ระดาษไ
น้ายาลบ าผิด ลวด ย็บ ระดาษ ฟ้ม มุดบัญชี ใบ ร็จรับ
งิน ฯลฯ ฐานอานาจระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารพั ดุ
อง นวย ารบริ ารราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ละที่ ้ไ
พิ่ม ติม
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

วั ดุ อ ร้าง จานวน 100,000 บาท
- พื่อจาย ปน าวั ดุ อ ร้าง ชน อิฐ ิน ปูน ทราย ระ บื้อง
ัง ะ ี ฯลฯ ละวั ดุอื่นที่ ี่ยว ้อง ับ าร อ ร้าง ฐานอานาจ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารพั ดุ อง นวย ารบริ าร
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม
วั ดุ อมพิว ตอร
วั ดุ อมพิว ตอร จานวน 20,000 บาท
- พื่อจาย ปน าวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผนบันทึ ้อมูล ัวพิมพ
รือ ถบพิมพ (ผ้า มึ ) ตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพ บบ ล
ซอรฯลฯ ละวั ดุอื่นที่ใช้ ี่ยว นื่อง ับ อมพิว ตอร ฐานอานาจ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารพั ดุ อง นวย ารบริ าร
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ละที่ ้ไ พิ่ม ติม

จานวน

20,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

6,300 บาท

รวม

6,300 บาท

จานวน

6,300 บาท

รวม

5,900,000 บาท

รวม

5,900,000 บาท

รวม

5,900,000 บาท

จานวน

440,000 บาท

รุภัณฑ อมพิว ตอร
รื่องพิมพ บบฉีด มึ า รับ ระดาษ นาด A3
รื่องพิมพ บบฉีด มึ า รับ ระดาษ นาด A3 จานวน 6,300
บาท
- พื่อจาย ปน า รื่องพิมพ บบฉีด มึ า รับ ระดาษ
นาด A3 จานวน 1
รื่อง
- ปนไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑฉบับลา ุด
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ร้าง ิ่ง าธารณูป ภ
รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็

มู 7

รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน นอง รือ มูที่ 7
จานวน 440,000 บาท
- ถนน ว้าง 5.00 มตร ยาว 174.00 มตร
นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 870 ตร.ม
.(ตาม ภาพพื้นที่) ไมมีไ ลทาง ตาม บบที่ อบต. า นด
พร้อมติดตั้งป้าย รง าร รายละ อียดตาม บบ ปลนที่อบต
. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด
ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) น้า 50 ลาดับที่ 32
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รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็

มูที่ 10

จานวน

370,000 บาท

รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน ัว ะพาน มู
ที่ 10
จานวน 370,000 บาท
- ายที่ 1 ถนน ว้าง 5.00 มตร ยาว 43.00 มตร นา
ฉลี่ย 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 215 ตร.ม.(ตาม
ภาพพื้นที่) ไมมีไ ลทาง ตาม บบที่ อบต. า นด
- ายที่ 2 ถนน ว้าง 5.00 มตร ยาว 103.00 มตร นา
ฉลี่ย 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 515 ตร.ม.(ตาม
ภาพพื้นที่) ไมมีไ ลทาง ตาม บบที่ อบต. า นด พร้อมติดตั้ง
ป้าย รง าร รายละ อียดตาม บบ ปลนที่อบต. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด
ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) น้า 47 ลาดับที่ 21
รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ มูที่ 11 บ้าน นอง ิม จานวน

38,000 บาท

รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน นอง ิม มูที่ 11
จานวน 38,000 บาท
- ถนน ว้าง 2.00 มตร ยาว 37.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 74 ตร.ม.(ตาม ภาพ
พื้นที่) ไมมีไ ลทาง ตาม บบที่ อบต. า นด
พร้อมติดตั้งป้าย รง าร รายละ อียดตาม บบ ปลนที่อบต
. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด
ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม ้ไ ละ
ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2/2563 น้า 3 ลาดับที่ 1
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รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็

มูที่ 12

จานวน

57,000 บาท

รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านชัยพลศิลป์ มู
ที่ 12
จานวน 57,000 บาท
- ถนน ว้าง 4.00 มตร ยาว 28.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 112 ตร.ม.(ตาม ภาพ
พื้นที่) ไมมีไ ลทาง ตาม บบที่ อบต. า นด
พร้อมติดตั้งป้าย รง าร รายละ อียดตาม บบ ปลนที่อบต
. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด
ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม ้ไ ละ
ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2/2563 น้า 6 ลาดับที่ 6
รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ มูที่ 2
จานวน

400,000 บาท

รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านวัง อนพาด มู
ที่ 2
จานวน 400,000 บาท
- ถนน ว้าง 5.00 มตร ยาว 158.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 790 ตร.ม.(ตาม ภาพ
พื้นที่) ไมมีไ ลทาง ตาม บบที่ อบต. า นด
พร้อมติดตั้งป้าย รง าร รายละ อียดตาม บบ ปลนที่อบต
. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด
ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) น้า 49 ลาดับที่ 30
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รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านศรีชมพู มูที่ 13
รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านศรีชมพู มูที่ 13
จานวน 400,000 บาท
- ายที่ 1 ถนน ว้าง 5.00 มตร ยาว 95.00 มตร นา
ฉลี่ย 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 475 ตร.ม.(ตาม
ภาพพื้นที่) ไมมีไ ลทาง ตาม บบที่ อบต. า นด ละ ยายผิว
จราจรชวงรอยตอถนนมีพื้นที่ อน รีตผิวจราจรไมน้อย วา 30
ตร.ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร ายที่ 1 ไมน้อย วา 505 ตร.ม. ตาม
บบที่ อบต. า นด
- ายที่ 2 ถนน ว้าง 5.00 มตร ยาว 49.00 มตร นา
ฉลี่ย 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 245 ตร.ม.(ตาม
ภาพพื้นที่) ไมมีไ ลทาง ตาม บบที่ อบต. า นด
พร้อมติดตั้งป้าย รง าร รายละ อียดตาม บบ ปลนที่อบต
. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด
ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม ้ไ ละ
ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2/2563 น้า 7 ลาดับที่ 7

จานวน

400,000 บาท

น้า : 56/69

วันที่พิมพ : 28/4/2564 15:42:18

รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน มูบ้าน ตา ล็
มูที่ 5

จานวน

400,000 บาท

รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน ตา ล็ มูที่ 5
จานวน 400,000 บาท
- ถนน ว้าง 5.00 มตร ยาว 158.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 790 ตร.ม.(ตาม ภาพ
พื้นที่) ไมมีไ ลทาง ตาม บบที่ อบต. า นด
พร้อมติดตั้งป้าย รง าร รายละ อียดตาม บบ ปลนที่อบต
. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด
ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) น้า 46 ลาดับที่ 17
รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน มูบ้านประดู มูที่ จานวน

370,000 บาท

6
รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านประดู มูที่ 6
จานวน 370,000 บาท
- ถนน ว้าง 5.00 มตร ยาว 147.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 735 ตร.ม.(ตาม ภาพ
พื้นที่) ไมมีไ ลทาง ตาม บบที่ อบต. า นด
พร้อมติดตั้งป้าย รง าร รายละ อียดตาม บบ ปลนที่อบต
. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด
ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) น้า 49 ลาดับที่ 32
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รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน มูบ้าน นอง วง
มูที่ 3

จานวน

รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน นอง วง มูที่ 3
จานวน 400,000 บาท
- ถนน ว้าง 5.00 มตร ยาว 158.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 790 ตร.ม.(ตาม ภาพ
พื้นที่) ไมมีไ ลทาง ตาม บบที่ อบต. า นด
พร้อมติดตั้งป้าย รง าร รายละ อียดตาม บบ ปลนที่อบต
. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด
ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) น้า 46 ลาดับที่ 15
รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน มูบ้าน มือด อ จานวน
มูที่ 8
รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน มือด อ มูที่ 8
จานวน 370,000 บาท
- ถนน ว้าง 4.00 มตร ยาว 182.00 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 728 ตร.ม.(ตาม ภาพ
พื้นที่) ไมมีไ ลทาง ตาม บบที่ อบต. า นด
พร้อมติดตั้งป้าย รง าร รายละ อียดตาม บบ ปลนที่อบต
. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด
ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) น้า 50 ลาดับที่ 34

400,000 บาท

370,000 บาท

น้า : 58/69

วันที่พิมพ : 28/4/2564 15:42:18

รง าร อ ร้างถนนดินปรับระดับ พื่อ าร ษตร มูที่ 4 บ้าน
นอง ว้า
รง าร อ ร้างถนนดินปรับระดับ พื่อ าร ษตร บ้าน นอง
ว้า มูที่ 4
จานวน 300,000 บาท
- นาดถนน ว้าง 4.00 มตร ยาวรวม 550 มตร รือมีพื้นที่ดิน
ถมถนนไมน้อย วา 3,878 ลู บาศ มตร พร้อม รดปรับ
รียบ รายละ อียดตาม บบ ปลนที่ อบต. า นด ลง ินลู รังผิว
จราจร นาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 550 มตร นา
ฉลี่ย 0.20 มตร รือมีปริมาณดินลู รังไมน้อย วา 572
ลู บาศ มตร พร้อม รดปรับ ลี่ย รียบ ละวางทอ ล
. นาด 0.60 X 1.00 มตร จานวน 4 จุด ๆ ละ 6 ทอน พร้อมยา
นวรอยตอทั้ง มด พร้อมติดตั้งป้าย รง ารรายละ อียดตาม
บบ ปลนที่ อบต. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ
า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) น้า 49 ดับที่ 31

จานวน

300,000 บาท

น้า : 59/69

วันที่พิมพ : 28/4/2564 15:42:18

รง าร อ ร้างย ระดับถนนดิน พื่อ าร ษตร มูที่ 1 บ้าน จด
นอง

จานวน

164,000 บาท

รง าร อ ร้างถนนดินปรับระดับ พื่อ าร ษตร บ้าน จด นอง
มูที่ 1
จานวน 164,000 บาท
1. ถมดินย ระดับถนน นาดถนน ว้าง 7.00 มตร ยาว 300.00
มตร ูง ฉลี่ย 1.00 มตร รือมีปริมาณดินถมย ระดับถนนไม
น้อย วา 2,100 ลู บาศ มตร (ตาม ภาพพื้นที่) ลงดินลู รังทับ
น้า นาด ว้าง 6.00 มตร ยาว 300.00 มตร น้า
ฉลี่ย 0.20 มตร รือมีปริมาณดินลู รังทับ น้าไมน้อย
วา 360 ลู บาศ มตร
พร้อมติดตั้งป้าย รง ารรายละ อียดตาม บบ ปลนที่ อบต
. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ
า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) น้า 49 ลาดับที่ 29
รง าร อ ร้าง ้วม าธารณะ ( บบ 4 ้อง)
จานวน

270,000 บาท

รง าร อ ร้าง ้วม าธารณะ ( บบ 4 ้อง) อง ารบริ าร
วนตาบล จด นอง
จานวน 270,000 บาท
- อ ร้างอา าร ้วม าธารณะ นาด ว้าง 3.50
มตร ยาว 6.00 มตร จานวน 1 ลัง
พร้อมติดตั้งป้าย รง ารรายละ อียดตาม บบ ปลนที่ อบต
. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด
ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม ้ไ ละ
ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2/2563 น้า 3 ลาดับที่ 4

น้า : 60/69

วันที่พิมพ : 28/4/2564 15:42:18

รง าร ยายถนน อน รีต ริม ล็

มูที่ 14 บ้าน นอง

า

จานวน

รง าร อ ร้าง ยายถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน นอง
า มูที่ 14
จานวน 46,000 บาท
- ยายถนน ว้าง 2.00 มตร ยาว 43 มตร
นา ฉลี่ย 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมน้อย วา 86 ตร.ม
.(ตาม ภาพพื้นที่) ไมมีไ ลทาง ตาม บบที่ อบต. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด ผน
ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม ้ไ
ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2/2563 น้า 3 ลาดับที่ 2
รง ารปรับปรุงซอม ซมผิวถนน อน รีต ดยปูยาง อ ฟัลตติ
จานวน
มูที่ 9 บ้าน วาง
รง ารปรับปรุงซอม ซมผิวถนน อน รีต ดยปูยาง อ ฟัลต
ติ บ้าน วาง มูที่ 9 จานวน 400,000 บาท
- จุดที่ 1 ซอม ซมผิวถนน อน รีต ดยปูยาง อ ฟัลตติ นาด
ว้าง 5.00 มตร
ยาวรวม 305.00 มตร นา ฉลี่ย 4 ซม. รือมีพื้นที่ปูยาง
อ ฟัลตติ ผิวถนนไมน้อย วา 1,520 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้าย
รง ารรายละ อียดตาม บบ ปลนที่ อบต. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ
า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม ้ไ
ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2/2563 น้า 5 ลาดับที่ 2

46,000 บาท

400,000 บาท

น้า : 61/69

วันที่พิมพ : 28/4/2564 15:42:18

รง ารล้อมรั้วลวด นามบริ วณอง ารบริ าร วนตาบล จด
นอง
รง ารล้อมรั้วลวด นามบริ วณอง ารบริ าร วนตาบล จด
นอง
จานวน 100,000 บาท รายละ อียดตาม บบ ปลนที่ อบต
. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ
า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม ้ไ
ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2/2563 น้า 3 ลาดับที่ 3

จานวน

100,000 บาท

น้า : 62/69

วันที่พิมพ : 28/4/2564 15:42:18

รง ารวางทอระบายน้า ้างทางพร้อมบอพั บ้าน จด นอง
ที่ 1

มู จานวน

รง ารวางทอระบายน้า ้างทางพร้อมบอพั บ้าน จด นอง
มูที่ 1
จานวน 276,000 บาท
- ชวงที่ 1 วางทอระบายน้า ้างทางพร้อมบอพั ยาวรวม
ฉลี่ย 35.00 มตร พร้อม ท อน รีตพื้นทับ ลังทอ ว้าง
ฉลี่ย 2.00 มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร (ตาม ภาพพื้นที่) พร้อม
บอพั จานวน 4 บอ
- ชวงที่ 2 วางทอระบายน้า ้างทางพร้อมบอพั ยาวรวม
ฉลี่ย 131.00 มตร พร้อม ท อน รีตพื้นทับ ลังทอ ว้าง
ฉลี่ย 1.00 มตร ยาวรวมบอพั 131.00 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร (ตาม ภาพพื้นที่) พร้อมบอพั จานวน 12 บอ ตาม
บบ อบต. า นด พร้อมติดตั้งป้าย รง าร รายละ อียดตาม
บบ ปลนที่
อบต. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ
า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม ้ไ
ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2/2563 น้า 5 ลาดับที่ 3

276,000 บาท

น้า : 63/69

วันที่พิมพ : 28/4/2564 15:42:18

รง ารวางทอระบายน้า ้างทางพร้อมบอพั

มูที่ 12

รง ารวางทอระบายน้า ้างทางพร้อมบอพั บ้านชัยพล
ศิลป์ มูที่ 12
จานวน 343,000 บาท
- ชวงที่ 1 วางทอระบายน้า ้างทางพร้อมบอพั ยาวรวม
ฉลี่ย 40.00 มตร พร้อม ท อน รีตพื้นทับ ลังทอ ว้าง
ฉลี่ย 2.00 มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร (ตาม ภาพพื้นที่) พร้อม
บอพั จานวน 4 บอ
- ชวงที่ 2 วางทอระบายน้า ้างทางพร้อมบอพั ยาวรวม
ฉลี่ย 168.00 มตร พร้อม ท อน รีตพื้นทับ ลังทอ ว้าง
ฉลี่ย 1.00 มตร ยาวรวมบอพั 168.00 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร (ตาม ภาพพื้นที่) พร้อมบอพั จานวน 17 บอ ตาม
บบ อบต. า นด พร้อมติดตั้งป้าย รง าร รายละ อียดตาม
บบ ปลนที่
อบต. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ
า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม ้ไ
ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2/2563 น้า 6 ลาดับที่ 5

จานวน

343,000 บาท

น้า : 64/69

วันที่พิมพ : 28/4/2564 15:42:18

รง ารวางทอระบายน้า ้างทางพร้อมบอพั
า

มูที่ 14 บ้าน นอง จานวน

รง ารวางทอระบายน้า ้างทางพร้อมบอพั บ้าน นอง
า มูที่ 14
จานวน 354,000 บาท
- ชวงที่ 1 วางทอระบายน้า ้างทางพร้อมบอพั ยาวรวม
ฉลี่ย 94.00 มตร พร้อม ท อน รีตพื้นทับ ลังทอ ว้าง
ฉลี่ย 1.00 มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร (ตาม ภาพพื้นที่) พร้อม
บอพั จานวน 10 บอ
- ชวงที่ 2 วางทอระบายน้า ้างทางพร้อมบอพั ยาวรวม
ฉลี่ย 130.00 มตร พร้อม ท อน รีตพื้นทับ ลังทอ ว้าง
ฉลี่ย 1.00 มตร ยาวรวมบอพั 130.00 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร (ตาม ภาพพื้นที่) พร้อมบอพั จานวน 14 บอ ตาม
บบ อบต. า นด พร้อมติดตั้งป้าย รง าร รายละ อียดตาม
บบ ปลนที่
อบต. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ
า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม ้ไ
ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2/2563 น้า 4 ลาดับที่ 1

354,000 บาท

น้า : 65/69

วันที่พิมพ : 28/4/2564 15:42:18

รง ารวางทอระบายน้า ้างทางพร้อมบอพั บ้าน นอง ิม มูที่
11
รง ารวางทอระบายน้า ้างทางพร้อมบอพั บ้าน นอง ิม มู
ที่ 11
จานวน 402,000 บาท
- ชวงที่ 1 วางทอระบายน้า ้างทางพร้อมบอพั ยาวรวม
ฉลี่ย 89.00 มตร พร้อม ท อน รีตพื้นทับ ลังทอ ว้าง
ฉลี่ย 1.00 มตร นา ฉลี่ย 0.10 มตร (ตาม ภาพพื้นที่) พร้อม
บอพั จานวน 10 บอ
- ชวงที่ 2 วางทอระบายน้า ้างทางพร้อมบอพั ยาวรวม
ฉลี่ย 135.00 มตร พร้อม ท อน รีตพื้นทับ ลังทอ ว้าง
ฉลี่ย 2.00 มตร ยาวรวมบอพั 135.00 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร (ตาม ภาพพื้นที่) พร้อมบอพั จานวน 14 บอ ตาม
บบ อบต. า นด พร้อมติดตั้งป้าย รง าร รายละ อียดตาม
บบ ปลนที่
อบต. า นด
- ปนไปตามฐานอานาจพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2537 ประ อบ ับพระราชบัญญัติ
า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม ้ไ
ละ ปลี่ยน ปลง ฉบับที่ 2/2563 น้า 6 ลาดับที่ 4

จานวน

402,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง ารอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ
ละ ิ่ง วดล้อม ตาม รง ารที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจ พระ
ราชบัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
ประ อบ ับพระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นัง ือ รม
ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลง
วันที่ 26 ม รา ม 2558 ปนไปตาม ผน
พัฒนา อง อบต. จด นอง (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 57 ลาดับที่ 2
รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริฯ
จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รง ารอนุรั ษธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล้อม

- พื่อจาย ปน าใช้จายตาม รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่อง
มาจา พระราชดาริฯ ตามที่ผู้บริ ารอนุมัติ ฐานอานาจพระราช
บัญญัติ ภาตาบล ละอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
ประ อบ ับพระราช
บัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26
ม รา ม 2558 ปนไปตาม ผนพัฒนา อง อบต. จด นอง (พ
.ศ
.2561-2565) น้าที่ 57 ลาดับที่ 3
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

16,332,660 บาท

รวม

16,332,660 บาท

รวม

16,332,660 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนประ ัน ัง มพนั งานจ้าง ใน
อัตราร้อยละ 5 อง าจ้างราย ดือน ดย มทบจาย านั งาน
ประ ัน ัง ม ปนไปตามประ าศ ณะ รรม าร ลาง
พนั งาน รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง พรบ.ประ ัน
ัง ม พ.ศ. 2533 , นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557 , นัง ือ รม
ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0908.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2557 , นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
งิน มทบ องทุน งินทด ทน
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน งินทด ทน า รับจาย ปน าทด
ทน ารั ษาพยาบาล าฟนฟู มรรถภาพใน ารทางาน ละ า
ทาศพใ ้ลู จ้าง รือผู้มี ิทธิตามมาตรา 20 า รับ ารประ บ
อันตราย รือ จ็บปวย รือ ูญ าย องลู จ้างตามพระราชบัญญัติ
งินทด ทน พ.ศ. 2537 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน , นัง ือ
รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22 ม รา ม 2557 , นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0908.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2557 , นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
จานวน

12,270,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม

- พื่อจาย ปน า ง ราะ บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุใน ตตาบล จด
นอง จานวน 1,434 น ( ้อมูล ณ มิถุนายน 2563) ในอัตรา
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผู้ ูงอายุ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
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บี้ยยังชีพ นพิ าร

จานวน

3,120,000 บาท

- พื่อจาย ปน า ง ราะ บี้ยยังชีพผู้พิ ารใน ตตาบล จด นอง
จานวน 325 น น
ละ 800.-บาท/ ดือน รวม 12 ดือน บาท ปนไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย วามพิ าร
ใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559
บี้ยยังชีพผู้ปวย อด
จานวน

180,000 บาท

- พื่อจาย ปน า ง ราะ บี้ยยังผู้ปวย อด จานวน 25 น น
ละ 500.-บาท/ ดือน รวม 12 ดือน ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ารองจาย
จานวน

196,012 บาท

- พื่อจายใน รณีจา ปน รงดวน าร ิด ตุ าธารณภัย รือ าร
บรร ทาปัญ า วาม ดือดร้อน องประชาชน ชน น้าทวม ภัย
ล้ง ภัย นาว วาตภัย อั ีภัย ไฟปา ละ มอ วัน ละ ร
ติดตอ ฯลฯ ปน
ไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313.4/ว 667 ลว
. 12 มีนา ม 2545 , นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3215 ลว. 6 มิถุนายน 2559 , นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
ที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 684 ลว. 8 ุมภาพันธ 2560 , นัง ือ รม
ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว /2145 ลว. 11
ตุลา ม 2560
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รายจายตาม ้อผู พัน
มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ อบต. จด นอง

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน ุ ภาพชุมชนตาบล ตาม รง าร
ระบบประ ัน ุ ภาพระดับท้องถิ่น ดย วามรวมมือ ับ านั งาน
ลั ประ ัน ุ ภาพ งชาติ า า ตพื้นที่จัง วัด อน น ซึ่งตั้ง
มทบในอัตราร้อยละ 40 อง งินที่ านั งาน ลั ประ ัน ุ ภาพ
งชาติจัด รรใ ้ ตาม ลั ณฑ งประ าศ องทุน ลั
ประ ัน ุ ภาพ งชาติ รื่อง าร า นด ลั ณฑ พื่อ นับ นุน
ใ ้อง รป รอง วนท้องถิ่นดา นินงาน ละบริ ารจัด าร อง
ทุน ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ลว
. 19 ุมภาพันธ 2557 ละ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561) ละตาม นวทาง นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลว. 30
พฤษภา ม 2557 , ระ บียบ รทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบ
ประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ
. 2561
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
จานวน

261,648 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ในอัตราร้อยละ 1 องประมาณ ารรายได้ที่ไมรวม งินอุด
นุน ดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญ
้าราช าร วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.5/ว 34 ลว.19
ันยายน 2557 นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญ ้า
ราช าร วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.5/ว 35 ลว.19 ันยายน 2557 ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.5/ ว1264 ลว. 30
พฤษภา ม 2557 , นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลา ม 2561 , นัง ือ
รม ง ริม าร
ป รองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26
ร ฎา ม 2561

