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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อง ารบริ าร วนตําบลบอนอ
อํา ภอ มืองประจวบ ีรี ันธ จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,674,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

14,959,380 บาท

งบบุคลากร

รวม

10,825,880 บาท

รวม

3,053,880 บาท

จํานวน

532,080 บาท

จํานวน

45,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ปน า งิน ดือนใ นาย /รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล
1) งิน ดือนนาย อง ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 21,120.00
บาท ํานวณตั้งไว 12 ดือน ปน งิน 253,440.00 บาท
2) งิน ดือนรองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือน
ละ 11,610.00 บาท จํานวน 2 อัตรา ํานวณตั้งไว 12 ดือน ปน
งิน 278,640.00 บาท
งิน าตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย
พื่อจาย ปน งิน าประจําตํา นงใ นาย /รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล
1) งินประจําตํา นง นาย อง ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน
ละ 1,900.00 บาท ํานวณตั้งไว 12 ดือน ปน งิน 22,800.00 บาท
2) งินประจําตํา นง รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน
ละ 950.00 บาท จํานวน 2 อัตรา ํานวณตั้งไว 12 ดือน ปน
งิน 22,800.00 บาท
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งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จํานวน

45,600 บาท

จํานวน

90,720 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทน ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล อัตรา
ดือนละ 7,560.00 บาท ํานวณตั้งไว 12 ดือน ปน งิน 90,720.00 บาท
งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถิ่น
จํานวน

2,339,880 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนพิ ศษใ นาย /รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล
3.1 งินตอบ ทนพิ ศษตํา นง นาย อง ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน
ละ 1,900.00 บาท ํานวณตั้งไว 12 ดือน ปน งิน 22,800.00 บาท
3.2 งิน าตอบ ทนพิ ศษตํา นง รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล อัตรา ดือนละ 950.00 บาท จํานวน 2 อัตรา ํานวณตั้งไว 12
ดือน ปน งิน 22,800.00 บาท
งิน าตอบ ทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง ารบริ าร วน
ตําบล

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนใ
มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล
1. งิน าตอบ ทนประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน
ละ 11,610.00 บาท ํานวณตั้งไว 12 ดือน ปน งิน 139,320.00 บาท
2. งิน าตอบ ทนรองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน
ละ 9,500.00 บาท ํานวณตั้งไว 12 ดือน ปน งิน 114,000.00 บาท
3. งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน
ละ 7,560.00 บาท จํานวน 22 อัตรา ํานวณตั้งไว 12 ดือน ปน
งิน 1,995,840.00 บาท
4. งิน าตอบ ทน ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล อัตรา ดือน
ละ 7,560.00 บาท ํานวณตั้งไว 12 ดือน ปน งิน 90,720.00 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี
องพนั งาน วนตําบล ชน ตํา นงปลัดอง ารบริ าร วนตําบล
บอนอ ัว นา ํานั งานปลัด ผอํานวย าร อง ลัง นั วิ ราะ ฯ นั
ทรัพยา รบุ ลฯ นั พัฒนาชุมชน นิติ ร จาพนั งานธุร าร ปน
ตน ํานวณตั้งไว 12 ดือน จํานวนอัตราตาม ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ละ าร
ปรับปรุง ผนอัตรา ําลัง 3 ปี

รวม

7,772,000 บาท

จํานวน

3,200,000 บาท

นา : 3/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:57:59

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จํานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ พนั งาน วนตําบล ํานวณตั้ง
ไว 12 ดือน จํานวนอัตราตาม ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ละ ารปรับปรุง ผน
อัตรา ําลัง 3 ปี
งินประจําตํา นง
จํานวน

168,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตํา นง ํา รับพนั งาน วนตําบลระดับผบริ าร
อง ารบริ าร วนตําบล ดังนี้
1 งินประจําตํา นง องนั บริ ารงานอง ารบริ าร วนตําบล (ปลัด
อง ารบริ าร วนตําบลบอนอ ) นั บริ ารระดับ ลาง อัตรา ดือน
ละ 7,000.00 บาท ํานวณตั้งไว 12 ดือน ปน งิน 84,000.00 บาท
2 งินประจําตํา นง องนั บริ ารงานทั่วไป ( ัว นา ํานั งานปลัด) ผ
อํานวย ารทองถิ่นระดับตน อัตรา ดือนละ 3,500.00 บาท ํานวณตั้งไว 12
ดือน ปน งิน 42,000.00 บาท
3 งินประจําตํา นง องนั บริ ารงานทั่วไป (ผอํานวย าร อง ลัง) ผ
อํานวย ารทองถิ่นระดับตน อัตรา ดือนละ 3,500.00 บาท ํานวณตั้งไว 12
ดือน ปน งิน 42,000.00 บาท
าตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

3,900,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทน/ งินปรับปรุง าตอบ ทนประจําปี องพนั งาน
จางอง ารบริ าร วนตําบล ชน พนั งาน ับรถน้ํา ผชวย จาพนั งาน
ธุร าร ผชวยนั พัฒนาชุมชน ปนตน ํานวณตั้งไว 12 ดือน จํานวนอัตรา
ตาม ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ละ ารปรับปรุง ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ององ าร
บริ าร วนตําบล
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จํานวน

312,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ พนั งานจาง ององ ารบริ าร
วนตําบล ํานวณตั้งไว 12 ดือน จํานวนอัตราตาม ผนอัตรา
ําลัง 3 ปี ละ ารปรับปรุง ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตําบล
งินอื่นๆ
จํานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนราย ดือน ํา รับพนั งาน วนตําบลระดับผ
บริ าร (ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล) นั บริ ารระดับ ลางอัตรา ดือน
ละ 7,000.00 บาท ํานวณตั้งไว 12 ดือน ปน งิน 84,000.00 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

3,749,500 บาท

รวม

900,000 บาท

าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น

จํานวน

800,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทน ใ
ณะ รรม าร าร ลือ ตั้งประจํา
นวย งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี) ฯลฯ
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

30,000 บาท

า ชาบาน

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบาน ํา รับพนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ ได ตาม
ระ บียบฯ ได
า ชาบาน า ชาซื้อบาน รือ าผอนชําระ งิน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จํานวน

60,000 บาท

รวม

1,479,500 บาท

าจาง มาจัดทําระบบศนยบริ ารจุด ดียว บ็ด ร็จ (Application One Stop จํานวน
Service)

88,500 บาท

ค่าตอบแทน

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ พนั งาน
วนตําบล พนั งานจางที่ไดปฏิบัติงานนอ วลาราช าร วัน ยุด
ราช าร ละวัน ยุดนั ัตฤ ษ

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ
ค่าใช้สอย

พนั งาน วนตําบล ผบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ปน าจาง มาจัดทําระบบศนยบริ ารจุด ดียว บ็ด
ร็จ (Application One Stop Service) จํานวน 1 ระบบ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 57 ลําดับที่ 18
าจาง มาจัดทําระบบศนยบริ ารจุด ดียว บ็ด ร็จ (Web One Stop Service) จํานวน
- พื่อจาย ปน าจาง มาจัดทําระบบศนยบริ ารจุด ดียว บ็ด
ร็จ (Web One Stop Service) จํานวน 1 ระบบ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 56 ลําดับที่ 12

79,000 บาท
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าจาง มาติดตั้งโทรศัพทภายใน พรอม รื่อง า า
- พื่อจาย ปน าจาง มาติดตั้งโทรศัพทภายใน พรอม รื่อง า า ณ ที่ทํา
ารอง ารบริ าร วนตําบลบอนอ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 57 ลําดับที่ 17
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจาง มาบริ ารตางๆ ดังนี้
- าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าซั ฟอ า ําจัด ิ่ง
ปฏิ ล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน าโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย
ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา ละ ผย พร าว ารทางวิทยุ ระจาย
ียง โทรทัศน นัง ือพิมพตางๆ)
- าธรรม นียมตางๆ
- า บี้ยประ ัน
- าใชจายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา
- าจาง มาบริ าร พื่อใ ผรับจางทํา ารอยาง นึ่งอยางใด ซึ่งมิใช ปน าร
ประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รุภัณฑ รือ ิ่ง อ รางอยางใด ละอยใน วาม
รับผิดชอบ องผรับจาง ชน าจาง มา บน้ํา าจาง มา าม
ัมภาระ าบริ าร ําจัดปลว รือ มลง าซอม ซมทรัพย ิน าจาง มา
ประ มิน วามพึงพอใจ องประชาชน ฯลฯ
- าติดตั้งไฟฟ้า ชน าปั าพาด ายภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ
ราช ารไดใชบริ ารไฟฟ้า รวมถึง าติดตั้ง มอ ปลง รื่องวัด ละอุป รณ
ไฟฟ้าซึ่ง ปน รรม ิทธิ์ อง ารไฟฟ้า
- าติดตั้งประปา ชน าวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร
- าติดตั้งโทรศัพท าใชจายตางๆใน ารติดตั้งโทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ
ัญญาณตางๆ ฯลฯ

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

1 ารับรอง
พื่อจาย ปน ารับรองบุ ลที่มานิ ทศงานตรวจ ยี่ยม รือ ยี่ยมชม
ิจ าร รือทัศนศึ ษาดงาน ององ ารบริ าร วนตําบล ละ จา นาที่ที่
ี่ยว องตองรวม ันตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ล ตลอดจนผ ารวม
โ รง าร ตามโ รง ารที่ นวยราช ารอื่น ลุมอาชีพ มลนิธิจัดใ มี ึ้น ับ
อง ารบริ าร วนตําบล รือใน มบาน ตพื้นที่รับผิดชอบ ององ าร
บริ าร วนตําบล ชน โ รง าร าชาด ยี่ยม มบาน โ รง ารจัง วัด
ลื่อนที่ โ รง ารประ วด ิจ รรมตางๆใน มบาน ฯลฯ
2 า ลี้ยงรับรอง
พื่อจาย ปน า ลี้ยงรับรอง ารประชุม ภาอง ารบริ าร วนตําบล รือ
ณะ รรม าร รือ ณะอนุ รรม ารที่ไดรับ าร ตงตั้งตาม ฎ มาย รือ
ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย รือ ององ ารบริ าร
วนตําบล ในโอ า ตางๆ ารประชุมระ วางอง รป รอง วนทองถิ่น
ับอง รป รอง วนทองถิ่น รือรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน ฯลฯ
3 าใชจายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดงานพิธี ารตางๆ ององ ารบริ าร วน
ตําบล จัดงานวัน ํา ัญทางศา นา ละ ปนวัน ํา ัญทางราช าร งานรัฐพิธี
4. าพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวงมาลา
พื่อจาย ปน าพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวง
มาลา ํา รับพิธี ารวัน ํา ัญตางๆตามวาระ ละโอ า ที่ มาะ ม

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
า องรางวัล รือ งินรางวัล
พื่อจาย ปน า องรางวัล รือ งินรางวัล/ องที่ระลึ ในงาน รือ
ิจ รรม รือพิธีตางๆที่จํา ปน ละ มาะ ม
ปนไปตามระ บียบ ระทรวง าร ลังวาดวย าใชจายใน ารบริ ารงาน
อง วนราช าร พ.ศ. 2553
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าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ํา รับ บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั าลง
ทะ บียน ละ าใชจายอื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา
องพนั งาน วนตําบล พนั งานจาง ณะผบริ าร ละ มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบล รือบุ ลอื่นที่ไดรับ ํา ั่งจา อง ารบริ าร วน
ตําบลใ ดินทางไปราช าร
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
าใชจายใน าร ลือ ตั้ง
พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ลือ ตั้งทั่วไป ลือ ตั้งซอม รือ ลือ ตั้ง รณีตั้ง
มบานใ ม องผบริ าร/ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล รือ นับ
นุน าร ลือ ตั้ง ภา มาชิ ภาผ ทนราษฎร มาชิ วุฒิ ภา มาชิ
ภา ผบริ ารอง ารบริ าร วนจัง วัด
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
ร ฎา ม 2561 รื่อง ารซั ซอม นวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ พื่อ
ปน าใชจายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้งทองถิ่น
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 107 ลําดับที่ 1
โ รง ารฝึ อบรม ละทัศนศึ ษาดงาน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ ารบริ ารงาน
ละ ารปฏิบัติงานดานตางๆ
พื่อจาย ปน าใชตามโ รง ารฝึ อบรม ละศึ ศึ ษาดงาน พื่อ พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ารบริ ารงาน ละ ารปฏิบัติงานดานตางๆ อง ณะผ
บริ าร จา นาที่อง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ โดยมี าใชจายประ อบดวย าป้ายโ รง าร า มนา ุณ
วิทยา ร าวั ดุอุป รณใน ารฝึ อบรม าอา าร ลางวัน าอา ารวาง
ละ รื่องดื่ม ายานพา นะ ละ าใชจายอื่นที่จํา ปนใน ารดํา นิน
โ รง ารฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 56 ลําดับที่ 7
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โ รง าร พิ่มพน วามรพัฒนาทั ษะ ละพัฒนาศั ยภาพ องบุ ลา รใน อบต.
บอนอ

จํานวน

10,000 บาท

โ รง าร ง ริม ระบวน าร รียนรที่ ราง วามผ พันในอง ร ละ ราง รงจง จํานวน
ใจใน ารทํางาน

150,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง าร พิ่มพน วามรพัฒนาทั ษะ
ละพัฒนาศั ยภาพ องบุ ลา รใน อบต. บอนอ ชน าตอบ ทน
วิทยา ร าวั ดุใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร ง ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 56 ลําดับที่ 10

พื่อจาย ปน าใชตามโ รง าร ง ริม ระบวน าร รียนรที่ ราง วามผ พัน
ในอง ร ละ ราง รงจงใจใน ารทํางาน โดยมี าใชจายประ อบดวย า
ป้ายโ รง าร า มนา ุณวิทยา ร าวั ดุอุป รณใน ารฝึ อบรม า
อา าร ลางวัน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม ายานพา นะ ละ าใชจาย
อื่นที่จํา ปนใน ารดํา นินโ รง ารฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 56 ลําดับที่ 11
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
จํานวน
พื่อจาย ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ใชงานไดตามป ติ
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ํานั
งาน ชน ระดาษ ฟ้ม มุด ปา า ดิน อ ยางลบ
บบพิมพตางๆ ฯลฯ

รื่อง ียน ละ

200,000 บาท

รวม

1,050,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท
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วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จํานวน

40,000 บาท

วั ดุงานบานงาน รัว

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ่งิ อง รื่องใชตางๆ ํา รับงานบานงาน รัว ชน ไม
วาด น้ํายาลาจาน วน้ํา ฯลฯ
วั ดุ อ ราง

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อ ราง ชน ไม ตะป ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละ น ง

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้ออะไ ล รถจั รยานยนต รถยนต วน ลาง รถน้ํา
อ น ประ ง ององ ารบริ าร วนตําบล รถ ชีพ ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลืน่

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิง ละ ลอลื่นตางๆที่ใช ับรถยนต วน
ลาง รถจั รยานยนต รถน้ําอ น ประ ง ฯลฯ ํา รับปฏิบัติงาน อง
อง ารบริ าร วนตําบล
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุที่ใชใน ารโฆษณา ละ ผย พรประชา
ัมพันธ ชน พ ัน ละ ี มมโมรี ารด ฟิลม ฯลฯ
วั ดุ อมพิว ตอร

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผนบันทึ อมล โปร รม
ตางๆที่ ี่ยว อง บั อมพิว ตอร ฯลฯ
วั ดุ ํารวจ

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ํารวจ ชน บันไดอลมิ นียม ฯลฯ
วั ดุอื่น

จํานวน

10,000 บาท

รวม

320,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุตางๆ ใน ํานั งาน ละ ารจัดพิธี
ตางๆ องราช าร ฯลฯ

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุที่ไม าประ ภท องวั ดุที่จัดประ ภทตั้ง
ไว ชน มิ ตอรน้ํา มิ ตอรไฟฟ้า ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
พื่อจาย ปน า ระ ไฟฟ้า าํ รับที่ทํา ารอง ารบริ าร วนตําบล
บอนอ ละที่ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ลอง า
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าน้ําประปา าน้ําบาดาล

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าน้ําประปา ํา รับที่ทํา ารอง ารบริ าร วนตําบล
บอนอ ละที่ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ลอง า
าบริ ารโทรศัพท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าโทรศัพท ํา รับที่ทํา ารอง ารบริ าร วนตําบล
บอนอ ละที่ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ลอง า
าบริ ารไปรษณีย

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตราไปรษณียา ร าธรรม นียม
ารโอน งินในระบบบริ าร าร งิน าร ลังภา รัฐ บบ
อิ ล็ ทรอนิ (GFMIS) ฯลฯ
าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าโทรภาพ (โทร าร) า ท ล ซ าวิทยุติดตามตัว าวิทยุ ื่อ
าร า ื่อ ารผานดาว ทียม าใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ทอร
น็ต รวมถึงอิน ทอร น็ต ารด ละ า ื่อ ารตางๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชา
ชอง ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ ละใ มาย วามรวมถึง าใชจาย พื่อใ ได
บริ ารดัง ลาว ละ าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

329,000 บาท

รวม

329,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รุภัณฑ ํานั งาน
จัดซื้อ าอี้ ํานั งาน
พื่อ ปน าจัดซื้อ าอี้ ํานั งานจํานวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน าอี้ ํานั งานชนิด าอี้ นัง มีพนั พิง ละที่
ทา น มุนไดรอบตัว
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 122 ลําดับที่ 13
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จัดซื้อต ํา รับ ็บ อ าร จํานวน 2 ต

จํานวน

10,500 บาท

จํานวน

12,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อโตะทํางานจํานวน 2 ตัวๆละ 6,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนโตะทํางาน ชนิดโตะ
ล็ นาด 1,219x660x759 มม. พรอม ระจ
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 122 ลําดับที่ 12
จัดซื้อโตะทํางานผบริ าร
จํานวน

22,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ํา รับ อ าร จํานวน 2 ต โดยมีลั ษณะ ดังนี้
1. ต ล็ บาน ปิด ระจ จํานวน 1 ตัว รา า 6,000 บาท โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- ต อ าร ล็ งบาน ปิด ระจ จัด ็บ 4 ชั้น
- ผนชั้นวางปรับระดับได 3 ผน
2. ต ล็ บบ 4 ลิ้นชั จํานวน 1 ตัว รา า 4,500 บาท
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 123 ลําดับที่ 19
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 124 ลําดับที่ 27
จัดซื้อโตะทํางาน

พื่อ ปน าจัดซื้อโตะทํางานผบริ ารจํานวน 1 ตัว
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนโตะทํางานผบริ ารตัว อล นาดไมนอย
วา 180 ซม. พรอมตลิ้นชั ละต าง
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 124 ลําดับที่ 29
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จัดซื้อโตะ อน ประ ง

จํานวน

20,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อโตะ อน ประ ง จํานวน 5 ตัวๆละ 4,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนโตะ อน ประ ง นา ตน ล าพับได
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 123 ลําดับที่ 21
จัดซื้อโพ ดียม
จํานวน

50,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อโพ ดียมจํานวน 2 ตัวๆละ 25,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนโพ ดียม งไมนอย วา 120 ซม.
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 124 ลําดับที่ 28
รุภัณฑวิทยาศา ตร รือ าร พทย
จัดซื้อ ระบอ วัดปริมาณน้ําฝน

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

19,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ ระบอ วัดปริมาณน้ําฝน จํานวน 1 ระบอ
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 126 ลําดับที่ 52
รุภัณฑงานบานงาน รัว
จัดซื้อ รื่องตัด ญา
พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องตัด ญา จํานวน 2 รื่องๆละ 9,500 บาท
โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. ปน รื่องตัด ญา บบ อ ็ง บบ ะพาย
2. รื่องยนตไมนอย วา 1.4 รงมา
3. ปริมาตร ระบอ บไมนอย วา 30 ซีซี
4. พรอมใบมีด
- จัดซื้อตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 124 ลําดับที่ 33
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จัดซื้อ ลื่อยโซยนต

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

88,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ ลื่อยโซยนต จํานวน 1 รื่อง
โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. ปน รื่องยนต บนซิน 2 จัง วะ
2. ําลัง รื่องยนตไมนอย วา 3.1 รงมา
3. ผนบัง ับโซไมนอย วา 20 นิ้ว
- จัดซื้อตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 124 ลําดับที่ 32
รุภัณฑ อมพิว ตอร
จัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร
พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล บบที่ 1 (จอ
นาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จํานวน 4 รื่องๆละ 22,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั (4 core) โดย
มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 2.8 GHz ละมี ท โนโลยี พิ่ม
ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช วาม ามารถใน ารประมวลผล
ง จํานวน 1 นวย
2. นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจํา บบ Cash Memory
รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมนอย วา 8 MB
3. มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ โดยมี ุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้
- ปน ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวย วาม
จํา นาดไมนอย วา 2 GB รือ
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวยประมวลผล
ลาง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช นวย วามจํา ลั ใน
าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB รือ
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช นวย
วามจํา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB
4. มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไมนอย
วา 4 GB
5. มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไมนอย
วา 1 TB รือชนิด Solid State Driver นาด วามจุไมนอย วา 120 GB
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จํานวน 1 นวย
6. มี DVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย
7. มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1 ชอง
8. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3
ชอง
9. มี ป้นพิมพ ละ มา
10. มีจอภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 121 ลําดับที่ 1

จัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ (Ink Tank Printer)

จํานวน

8,000 บาท

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:57:59

พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction บบฉีด
มึ (Ink Tank Printer) พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ จํานวน 1 รื่อง
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. ปนอุป รณที่มี วาม ามารถ ปน Printer, Copier, Scanner ละ Fax
ภายใน รื่อง ดียว ัน
2. ปน รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer)
จา โรงงานผผลิต
3. มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200 x 1,200 dpi
4. มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 27 นาตอ
นาที (ppm) รือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
5. มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 15 นาตอ
นาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
6. ามารถ น อ าร นาด A4 ( าวดํา – ี) ได
7. มี วามละ อียดใน าร น ง ุดไมนอย วา 1,200 x 1,200 dpi
8. มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. ามารถถาย ํา นา อ ารไดทั้ง ี ละ าวดํา
10. ามารถทํา ํา นาได ง ุดไมนอย วา 99 ํา นา
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 121 ลําดับที่ 2
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จัดซื้อ รื่องพิมพ บบฉีด มึ (Ink Tank Printer)

จํานวน

4,300 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ บบฉีด มึ (Ink Tank Printer) พรอมติดตั้งถัง
มึ พิมพ จํานวน 1 รื่อง
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. ปน รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer)
จา โรงงานผผลิต
2. มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200 x 1,200 dpi
3. มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 20 นาตอ
นาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
4. มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 10 นาตอ
นาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
5. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1
ชอง
6. มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 100 ผน
7. ามารถใชได ับ A3,A4,Letter,Legal ละ Custom
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 121 ลําดับที่ 3
จัดซื้อ รื่อง ํารองไฟฟ้า
จํานวน

23,200 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่อง ํารองไฟ นาด 1 kVA จํานวน 4 รื่องๆละ 5,800
บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. มี ําลังไฟดานนอ ไมนอย วา 1 kVA (600 Watts)
2. ามารถ ํารองไฟฟ้าไมนอย วา 15 นาที
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 121 ลําดับที่ 6
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จัดซื้ออุป รณอานบัตร บบอ น ประ ง (Smart Card Reader)

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้ออุป รณอานบัตร บบอ น ประ ง (Smart Card Reader)
จํานวน 10 รื่องๆละ 700 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. ามารถอาน ละ ียน อมลในบัตร บบอ น ประ ง (Smart Card) ตา
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
2. มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 4.8 MHz
3. ามารถใชงานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได
4. ามารถใช ับบัตร บบอ น ประ ง (Smart Card) ที่ใช รงดันไฟฟ้า
นาด 5 Volts, 3 Volts ละ 1.8 Volts ได ปนอยางนอย
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 121 ลําดับที่ 5
าบํารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
าบํารุงรั ษา ละปรับปรุง รุภัณฑ
พื่อจาย ปน าซอม ซมบํารุงรั ษาโ รง ราง อง รุภัณฑ นาด
ใ ญ ชน รื่องจั ร ลยานพา นะ
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 58 ลําดับที่ 20
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
าจางที่ปรึ ษา พื่อศึ ษาวิจัย ละประ มินผล รือพัฒนาระบบตางๆ
พื่อจาย ปน าจายที่ปรึ ษา พื่อศึ ษาวิจัย ละประ มินผล รือพัฒนาระบบ
ตางๆ รวมทั้ง าจาง มาประ มิน วามพึงพอใจ ององ ร ซึง่ มิใช พื่อ าร
จัด า รือปรับปรุง รุภัณฑที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
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งบเงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

งานบริหารงานคลัง

รวม

1,879,800 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,670,000 บาท

รวม

580,000 บาท

าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ใ
ณะ รรม ารตรวจ ารจาง ณะ รรม าร
ํา นดราง อบ ต ณะ รรม าร ํา นดรา า ลาง ณะ รรม ารผ วบ
ุม ฯลฯ ในโ รง ารตางๆ ององ ารบริ าร วนตําบลบอนอ งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี) ฯลฯ
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ
พนั งาน
วนตําบล พนั งานจางที่ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร วัน ยุดราช าร ละ
วัน ยุดนั ัตฤ ษ
า ชาบาน
จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบาน า ชาซื้อ รือชําระ งิน
วนตําบล ผมี ิทธิตามระ บียบฯ
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

พื่อที่อยอาศัย องพนั งาน
20,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบาน า ชาซื้อ รือชําระ งิน
วนตําบล ผมี ิทธิตามระ บียบฯ

พื่อที่อยอาศัย องพนั งาน

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนอง ารบริ าร วนตําบลอาวนอย
พื่อจาย ปน าจัดตั้งศนยชวย ลือประชาชน ใ อง ารบริ าร วน
ตําบลอาวนอย
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
ละ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
(2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 อ 16
(3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 107 ลําดับที่ 1

ค่าตอบแทน

จํานวน
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ค่าใช้สอย

รวม

860,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน
- าธรรม นียมตางๆ
- าจาง มาจัดทําป้ายประชา ัมพันธ
- าจาง มาบริ ารตางๆ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปน าใชจาย ํา รับ บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั าลง
ทะ บียน ละ าใชจายอื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา
องพนั งาน วนตําบล พนั งานจาง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2558 ละ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
โ รง าร ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารจัดทํา ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ิน ององ ารบริ าร วนตําบลบอนอ โดยมี าใชจายประ อบ
ดวย าจาง มา ํารวจ อมลที่ดิน าวั ดุอุป รณใน ารจัดทํา
โ รง าร ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2550
2. นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว 462
ลงวันที่ 29 ุมภาพันธ 2551
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
ม รา ม 2555
4. นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 ุมภาพันธ 2561
ปนไปตาม ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 56
ลําดับที่ 9
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าบํารุงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

20,000 บาท

รวม

230,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รวม

209,800 บาท

รวม

209,800 บาท

จํานวน

15,800 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ าอี้นั่ง อย จํานวน 2 ชุดๆละ 7,900 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน าอี้นั่ง อย 3 ที่นั่ง มีพนั พิง ละ บาะ นัง
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 126 ลําดับที่ 54
จัดซื้อ าอี้พนั งาน
จํานวน

22,500 บาท

พื่อจาย ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ใชงานไดตามป ติ
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ํานั
งาน ชน ระดาษ ฟ้ม มุด ปา า ดิน อ ยางลบ
บบพิมพตางๆ ฯลฯ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร

รื่อง ียน ละ

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุที่ใชใน ารโฆษณา ละ ผย พรประชา
ัมพันธ ชน พ ัน ละ ี มมโมรี่ ารด ฟิลม ฯลฯ
วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผนบันทึ อมล โปร รม
อื่นๆที่ ี่ยว อง ับ อมพิว ตอร ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั งาน
จัดซื้อ าอี้นั่ง อย

พื่อ ปน าจัดซื้อ าอี้ ํานั งาน จํานวน 9 ตัวๆละ 2,500 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน าอี้ ํานั งานชนิด าอี้ นัง มีพนั พิง ละที่
ทา น มุนไดรอบตัว
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 127 ลําดับที่ 59
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จัดซื้อ าอี้พนั งาน (ผอ. อง ลัง)

จํานวน

4,500 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ าอี้ ํานั งาน (ผอ. อง ลัง) จํานวน 1 ตัว
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน าอี้ ํานั งานชนิด าอี้ นัง มีพนั พิง ละที่
ทา น ปรับระดับ วาม ง-ต่ําได ามารถโย ละ มุนไดรอบตัว
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 127 ลําดับที่ 58
จัดซื้อชั้นวาง อง
จํานวน

3,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อชั้นวาง อง จํานวน 1 ตัว
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนชั้นวาง องอยางนอย 3 ชั้น
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 126 ลําดับที่ 53
จัดซื้อต ็บ อ าร
จํานวน

11,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อต ็บ อ าร จํานวน 2 ตๆละ 5,500 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนต ็บ อ าร 1 ประต+4 ลิ้นชั พรอมทั้งชั้น
วาง อ าร
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 127 ลําดับที่ 60
จัดซื้อโตะทํางาน
จํานวน

42,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อโตะทํางาน พรอม ระจ จํานวน 7 ตัวๆละ 6,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนโตะทํางาน ชนิดโตะ
ล็ นาด 1,219x660x759 มม. พรอม ระจ
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 127 ลําดับที่ 57
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จัดซื้อโตะทํางาน (ผอ. อง ลัง)

จํานวน

6,900 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อโตะทํางาน (ผอ. อง ลัง) พรอม ระจ จํานวน 1 ตัว
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนโตะทํางานชนิดโตะ ล็ นาด 5 ฟุต มี
ลิ้นชั ดานซาย ละ วาดานละ 3 ลิ้นชั ลิ้นชั ลาง 1 ลิ้นชั
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 127 ลําดับที่ 56
จัดซื้อโตะวาง อมพิว ตอร
จํานวน

7,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อโตะวาง อมพิว ตอร จํานวน 2 ตัวๆละ 3,500 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ นาด วาง 60.00 ซนติ มตร ยาว 80.00
ซนติ มตร
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 126 ลําดับที่ 55
รุภัณฑงานบานงาน รัว
จัดซื้อ รื่องทําน้ํา ย็น-น้ํารอน
พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องทําน้ํา ย็น - รอน จํานวน 1 ต
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนโตะไม นาด วาง 60.00
ซนติ มตร ยาว 80.00 ซนติ มตร
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 127 ลําดับที่ 64

จํานวน

9,900 บาท
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รุภัณฑ อมพิว ตอร
รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED
พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ี ชนิด Network บบ
ที่ 1 (18 นา/นาที) จํานวน 2 รื่องๆละ 10,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi
2. มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18 นาตอ
นาที (ppm)
3. มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18 นาตอ
นาที (ppm)
4. ามารถพิมพ อ าร ลับ นาอัตโนมัติได
5. มี นวย วามจํา (Memory) นาดไมนอย วา 128 MB
6. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วาจํานวนไมนอย วา 1
ชอง
7. มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface) บบ 10/100 BaseT รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1 ชอง รือ ามารถใชงานผาน รือ ายไร
าย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
8. มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 150 ผน
9. ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 127 ลําดับที่ 62

จํานวน

20,000 บาท
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รื่อง ํารองไฟ
พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่อง ํารองไฟ นาด 1 kVA จํานวน 4 รื่องๆละ 5,800
บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. มี ําลังไฟดานนอ ไมนอย วา 1 kVA (600 Watts)
2. ามารถ ํารองไฟฟ้าไมนอย วา 15 นาที
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 127 ลําดับที่ 63
จัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล บบที่ 1*
- พื่อจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล บบที่ 1 (จอ นาด
ไมนอย วา 19 นิ้ว) รา า 22,000.00 บาท จํานวน 2 รื่อง
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั (4 core) โดย
มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 2.8 GHz ละมี ท โนโลยี พิ่ม
ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช วาม ามารถใน ารประมวลผล
ง จํานวน 1 นวย
2. นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจํา บบ Cash Memory
รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมนอย วา 8 MB
3. มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ โดยมี ุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้
- ปน ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวย วาม
จํา นาดไมนอย วา 2 GB รือ
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวยประมวลผล
ลาง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช นวย วามจํา ลั ใน
าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB รือ
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช นวย
วามจํา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB
4. มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไมนอย
วา 4 GB
5. มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไมนอย
วา 1 TB รือชนิด Solid State Driver นาด วามจุไมนอย วา 120 GB
จํานวน 1 นวย

จํานวน

23,200 บาท

จํานวน

44,000 บาท

นา : 25/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:57:59

6. มี DVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย
7. มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1 ชอง
8. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3
ชอง
9. มี ป้นพิมพ ละ มา
10. มีจอภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 127 ลําดับที่ 61

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน าปวย ารชด ชย ารทํางาน รือ วลาที่ ียไปใน ารปฏิบัติ นาที่
ใน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย องอา า มั รป้อง ันฝายพล รือน

รวม

75,000 บาท

รวม

75,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

25,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รวม

1,504,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

260,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

245,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โ รง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล ํา ัญ
พื่อ ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนใน
ชวง ทศ าล ํา ัญ ชน ทศ าลปีใ ม ทศ าล ง รานต ฯลฯ โดยมี า
ใชจายประ อบดวย าป้ายประชา ัมพันธ (ป้ายไวนิล) ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0804.5/ว
1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557 รื่อง มาตราใน ารรั ษา วาม
ปลอดภัยนั ทอง ที่ยว
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 113 ลําดับที่ 2
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โ รง ารป้อง ัน ด็ จมน้ํา
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารป้อง ัน ด็ จมน้ํา โดยมี าใช
จายประ อบ าตอบ ทนวิทยา ร าวั ดุอุป รณใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร า
รับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 113 ลําดับที่ 7
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โ รง ารป้อง ัน ละลด วาม ี่ยง าร ิดอั ีภัย

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารป้อง ัน ละลด วาม ี่ยง าร
ิดอั ีภัย โดยมี าใชจายประ อบดวย าตอบ ทนวิทยา ร าอา าร
ลางวัน ฯลฯ
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 113 ลําดับที่ 7
โ รง ารฝึ อบรม/ฝึ อบรมทบทวนอา า มั รป้อง ันภัยฝายพล รือน
จํานวน

180,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารฝึ อบรม/ฝึ อบรมทบทวนอา า
มั รป้อง ันภัยฝายพล รือน โดยมี าใชจายประ อบดวย าอา าร ลาง
วัน าอา ารวาง าตอบ ทนวิทยา ร ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร า
รับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 113 ลําดับที่ 3
ค่าวัสดุ

รวม

15,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุ รื่องดับ พลิง ชน น้ํายา มีใน ารดับ พลิง ละวั ดุที่
ี่ยว อง
วั ดุอื่น
จํานวน

10,000 บาท

วั ดุ รื่องดับ พลิง

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุอื่นๆที่ไม ามารถจัด ปนวั ดุใน ลุมตัวอยางที่ ํานั
งบประมาณ จํา น ไว
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,244,600 บาท

รวม

1,244,600 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

382,000 บาท

รุภัณฑ ํานั งาน
จัดซื้อตดับ พลิง
พื่อ ปน าจัดซื้อตดับ พลิง จํานวน 1 ต
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนตดับ พลิงทําดวย ล็ ใ ชุดดับ พลิง บาน
ประต 2 บาน มี าตั้ง ง 10 ซม. นาด ง 150 ซม. วาง 120 ซม. ลึ 50
ซม.
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 133 ลําดับที่ 103
รุภัณฑยานพา นะ ละ น ง
จัดซื้อ ผง ั้นจราจร
พื่อ ปน าจัดซื้อ ผง ั้นจราจร จํานวน 8 ผงๆละ 3,000 บาท ปน
งิน 24,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน ผง ั้นจราจร าว- ดง ง 1 มตร ยาว 1.5
มตร ชนิดมีลอ
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 132 ลําดับที่ 97
รุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ
โ รง ารจัดซื้อ ลองวงจรปิด มที่ 1
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ลองวงจรปิดพรอมติดตั้ง มที่ 1 บานปา ลอง
ลียว ปน งิน 382,000 บาท โดยมี ุณลั ษณะ ฉพาะ ดังนี้
1. ลองโทรทัศนวงจรปิดชนิด รือ าย บบมุมมอง งที่ ํา รับติดตั้งภาย
นอ อา าร ํา รับใชในงานรั ษา วามปลอดภัยทั่วไป จํานวน 9 ตัว โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- มี วามละ อียด องภาพ ง ุดไมนอย วา 1,920 x 1,080 pixel รือไม
นอย วา 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไมนอย วา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)
- ใช ท โนโลยี IR-Cut filter รือ Infrared Cut-off Removable (ICR)
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ํา รับ ารบันทึ ภาพไดทั้ง ลางวัน ละ ลาง ืนโดยอัตโนมัติ
- มี วามไว งนอย ุด ไมมา วา 0.18 LUX ํา รับ าร ดงภาพ
ี (Color) ละไมมา วา 0.05 LUX ํา รับ าร ดงภาพ าว
ดํา (Black/White)
- มี นาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอย วา 1/3 นิ้ว
- มีผลตาง า วามยาวโฟ ั ต่ํา ุด ับ า วามยาวโฟ ั ง ุดไมนอย
วา 4.5 มิลลิ มตร
- ามารถตรวจจับ วาม ลื่อนไ วอัตโนมัติ (Motion Detection) ได
- ามารถ ดงรายละ อียด องภาพที่มี วาม ต ตาง อง ง
มา (Wide Dynamic Range รือ Super Dynamic Range) ได
- ามารถ ง ัญญาณภาพ (Streaming) ไป ดงไดอยางนอย 2 ลง
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- ามารถ ง ัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 ปนอยางนอย
- ามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 ละ IPv6 ได
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา ละ ามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af รือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ชอง ดียว ันได
- ตัว ลองไดมาตรฐาน IP66 รือติดตั้งอุป รณ พิ่ม ติม ํา รับ ุม
ลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 รือดี วา
- ามารถทํางานไดที่อุณ ภมิ -10 C ถึง 50 C ปนอยางนอย
- ามารถใชงาน ับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
รือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได ปนอยางนอย
- มีชอง ํา รับบันทึ อมลลง นวย วามจ า บบ SD Card
รือ MicroSD Card รือ Mini SD Card
- ตองมี Software Development Kit (SDK)
รือ Application Programming Interface (API) ในรป บบ ผน CD
รือ DVD ที่มีลิ ิทธิ์ถ ตอง รือ ามารถ Download จา ว็บไซตผผลิต
- ไดรับมาตรฐานดาน วามปลอดภัยตอผใชงาน
- ผผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบ ารจัด าร ิ่ง วดลอม
- ผผลิตตองไดรับมาตรฐานดาน ารบริ ารจัด าร รือบริ ารงานที่มี
ุณภาพ
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน องระบบ ลองโทรทัศน
วงจรปิด ฉบับ ดือนตุลา

นา : 29/83

นา : 30/83
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ม 2561
2. รื่อง ํารองไฟ จํานวน 3 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- มี ําลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ํารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562
3. อุป รณบันทึ ภาพผาน รือ าย จํานวน 3 รื่อง
4. นวย วามจํา ํา รับจัด ็บภาพ จํานวน 3 ล
5. ต ็บอุป รณ จํานวน 3 ใบ โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- ปนต ล็ บบ ันฝน บอร 3 ( นาด 400x570x200 mm)
6. มิ ตอร นาด 5 A จํานวน 3 ล
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 114 ลําดับที่ 8
โ รง ารจัดซื้อ ลองวงจรปิด มที่ 5
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ลองวงจรปิดพรอมติดตั้ง มที่ 5 บาน ลอง า ปน
งิน 195,000 บาท โดยมี ุณลั ษณะ ฉพาะ ดังนี้
1. ลองโทรทัศนวงจรปิดชนิด รือ าย บบมุมมอง งที่ ํา รับติดตั้งภาย
นอ อา าร ํา รับใชในงานรั ษา วามปลอดภัยทั่วไป จํานวน 6 ตัว โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- มี วามละ อียด องภาพ ง ุดไมนอย วา 1,920 x 1,080 pixel รือไม
นอย วา 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไมนอย วา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)
- ใช ท โนโลยี IR-Cut filter รือ Infrared Cut-off Removable (ICR)
ํา รับ ารบันทึ ภาพไดทั้ง ลางวัน ละ ลาง ืนโดยอัตโนมัติ
- มี วามไว งนอย ุด ไมมา วา 0.18 LUX ํา รับ าร ดงภาพ
ี (Color) ละไมมา วา 0.05 LUX ํา รับ าร ดงภาพ าว
ดํา (Black/White)
- มี นาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอย วา 1/3 นิ้ว
- มีผลตาง า วามยาวโฟ ั ต่ํา ุด ับ า วามยาวโฟ ั ง ุดไมนอย
วา 4.5 มิลลิ มตร
- ามารถตรวจจับ วาม ลื่อนไ วอัตโนมัติ (Motion Detection) ได
- ามารถ ดงรายละ อียด องภาพที่มี วาม ต ตาง อง ง
มา (Wide Dynamic Range รือ Super Dynamic Range) ได
- ามารถ ง ัญญาณภาพ (Streaming) ไป ดงไดอยางนอย 2 ลง
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
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- ามารถ ง ัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 ปนอยางนอย
- ามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 ละ IPv6 ได
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา ละ ามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af รือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ชอง ดียว ันได
- ตัว ลองไดมาตรฐาน IP66 รือติดตั้งอุป รณ พิ่ม ติม ํา รับ ุม
ลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 รือดี วา
- ามารถทํางานไดที่อุณ ภมิ -10 C ถึง 50 C ปนอยางนอย
- ามารถใชงาน ับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
รือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได ปนอยางนอย
- มีชอง ํา รับบันทึ อมลลง นวย วามจ า บบ SD Card
รือ MicroSD Card รือ Mini SD Card
- ตองมี Software Development Kit (SDK)
รือ Application Programming Interface (API) ในรป บบ ผน CD
รือ DVD ที่มีลิ ิทธิ์ถ ตอง รือ ามารถ Download จา ว็บไซตผผลิต
- ไดรับมาตรฐานดาน วามปลอดภัยตอผใชงาน
- ผผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบ ารจัด าร ิ่ง วดลอม
- ผผลิตตองไดรับมาตรฐานดาน ารบริ ารจัด าร รือบริ ารงานที่มี
ุณภาพ
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน องระบบ ลองโทรทัศน
วงจรปิด ฉบับ ดือนตุลา
ม 2561
2. รื่อง ํารองไฟ จํานวน 2 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- มี ําลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ํารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562
3. อุป รณบันทึ ภาพผาน รือ าย จํานวน 2 รื่อง
4. นวย วามจํา ํา รับจัด ็บภาพ จํานวน 2 ล
5. ต ็บอุป รณ จํานวน 2 ใบ โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- ปนต ล็ บบ ันฝน บอร 3 ( นาด 400x570x200 mm)
6. มิ ตอร นาด 5 A จํานวน 2 ล
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 114 ลําดับที่ 9
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โ รง ารจัดซื้อ ลองวงจรปิด มที่ 6
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ลองวงจรปิดพรอมติดตั้ง มที่ 6 บานบอนอ ปน
งิน 382,000 บาท โดยมี ุณลั ษณะ ฉพาะ ดังนี้
1. ลองโทรทัศนวงจรปิดชนิด รือ าย บบมุมมอง งที่ ํา รับติดตั้งภาย
นอ อา าร ํา รับใชในงานรั ษา วามปลอดภัยทั่วไป จํานวน 9 ตัว โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- มี วามละ อียด องภาพ ง ุดไมนอย วา 1,920 x 1,080 pixel รือไม
นอย วา 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไมนอย วา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)
- ใช ท โนโลยี IR-Cut filter รือ Infrared Cut-off Removable (ICR)
ํา รับ ารบันทึ ภาพไดทั้ง ลางวัน ละ ลาง ืนโดยอัตโนมัติ
- มี วามไว งนอย ุด ไมมา วา 0.18 LUX ํา รับ าร ดงภาพ
ี (Color) ละไมมา วา 0.05 LUX ํา รับ าร ดงภาพ าว
ดํา (Black/White)
- มี นาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอย วา 1/3 นิ้ว
- มีผลตาง า วามยาวโฟ ั ต่ํา ุด ับ า วามยาวโฟ ั ง ุดไมนอย
วา 4.5 มิลลิ มตร
- ามารถตรวจจับ วาม ลื่อนไ วอัตโนมัติ (Motion Detection) ได
- ามารถ ดงรายละ อียด องภาพที่มี วาม ต ตาง อง ง
มา (Wide Dynamic Range รือ Super Dynamic Range) ได
- ามารถ ง ัญญาณภาพ (Streaming) ไป ดงไดอยางนอย 2 ลง
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- ามารถ ง ัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 ปนอยางนอย
- ามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 ละ IPv6 ได
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา ละ ามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af รือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ชอง ดียว ันได
- ตัว ลองไดมาตรฐาน IP66 รือติดตั้งอุป รณ พิ่ม ติม ํา รับ ุม
ลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 รือดี วา
- ามารถทํางานไดที่อุณ ภมิ -10 C ถึง 50 C ปนอยางนอย
- ามารถใชงาน ับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
รือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได ปนอยางนอย
- มีชอง ํา รับบันทึ อมลลง นวย วามจ า บบ SD Card
รือ MicroSD Card รือ Mini SD Card
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- ตองมี Software Development Kit (SDK)
รือ Application Programming Interface (API) ในรป บบ ผน CD
รือ DVD ที่มีลิ ิทธิ์ถ ตอง รือ ามารถ Download จา ว็บไซตผผลิต
- ไดรับมาตรฐานดาน วามปลอดภัยตอผใชงาน
- ผผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบ ารจัด าร ิ่ง วดลอม
- ผผลิตตองไดรับมาตรฐานดาน ารบริ ารจัด าร รือบริ ารงานที่มี
ุณภาพ
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน องระบบ ลองโทรทัศน
วงจรปิด ฉบับ ดือนตุลา
ม 2561
2. รื่อง ํารองไฟ จํานวน 3 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- มี ําลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ํารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนา ม 2562
3. อุป รณบันทึ ภาพผาน รือ าย จํานวน 3 รื่อง
4. นวย วามจํา ํา รับจัด ็บภาพ จํานวน 3 ล
5. ต ็บอุป รณ จํานวน 3 ใบ โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- ปนต ล็ บบ ันฝน บอร 3 ( นาด 400x570x200 mm)
6. มิ ตอร นาด 5 A จํานวน 3 ล
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 114 ลําดับที่ 10
จัดซื้อ รื่องรับ งวิทยุชนิดติดรถยนต
จํานวน

24,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องรับ งวิทยุชนิดติดรถยนต จํานวน 1 รื่อง
โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน รื่องรับ งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถ
ยนต นาด 25 วัตต
- จัดซื้อตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 132 ลําดับที่ 100
จัดซื้อ รื่องรับ งวิทยุชนิดมือถือ
จํานวน

120,000 บาท
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พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องรับ งวิทยุชนิดมือถือ จํานวน 10 รื่องๆละ 12,000
บาท ปน งิน 120,000 บาท
โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน รื่องรับ งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ นาด 5 วัตต
- จัดซื้อตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 132 ลําดับที่ 99
จัดซื้อป้ายไฟ ยุดตรวจ าม ลี่ยม
จํานวน

30,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อป้ายไฟ ยุดตรวจ าม ลี่ยม จํานวน 1 อัน
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 132 ลําดับที่ 98
จัดซื้อไฟ อง วาง บบ ปอตไลท
จํานวน

5,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อไฟ อง วาง บบ ปอตไลท จํานวน 1 ชุด
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนไฟ อง วาง บบ ปอตไลท ดาน นา 1
พรอมอุป รณติดตั้ง
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 132 ลําดับที่ 101
จัดซื้อ ัญญาณไฟวับวาว ํา รับรถบรรทุ น้ํา
จํานวน

24,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ ัญญาณไฟวับวาว ํา รับรถบรรทุ น้ํา จํานวน 1 ชุด
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน ลอดไฟ LED ี ดง นาด 3 วัตต พรอม ียง
ไซ รน ละลําโพงปา ฮอรน นาด 100 วัตต 24 โวลท พรอมติดตั้ง นาด
ยาว 180 ซม. ทรง บนยาว
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 132 ลําดับที่ 102
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รุภัณฑ รื่องดับ พลิง
จัดซื้อชุด ันฝน

จํานวน

20,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อชุด ันฝน จํานวน 20 ตัวๆละ 2,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนชุด ันฝน บบผา นาพลา ติ 2 นา
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 133 ลําดับที่ 104
จัดซื้อไมตบไฟ
จํานวน

3,600 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อไมตบไฟ จํานวน 4 อันๆละ 900 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนไมตบไฟ วน ัวทําจา ายพาน ดามไม ยาว
ไมนอย วา 1.20 มตร
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 133 ลําดับที่ 107
จัดซื้อ ื้อชชีพ
จํานวน

12,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ ื้อชชีพ จํานวน 10 ตัวๆละ 1,200 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน ื้อชชีพ ผารม ี ม
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 133 ลําดับที่ 106
จัดซื้อ วงชชีพ
จํานวน

3,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ วงชชีพ จํานวน 2 วงๆละ 1,500 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน วงชชีพโฟม นาด 24 นิ้ว ายยาว 1
มตร วง าว าด ดง
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 133 ลําดับที่ 105
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

466,400 บาท

รวม

368,000 บาท

รวม

368,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จํานวน

248,000 บาท

พื่อจาย ปน า งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจําปี องพนั งาน วนตําบล ตํา นง รผด ล ด็
จํานวน 1 อัตรา ํานวณตั้งไว 12 ดือน
าตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทนประจําปี องพนั งานจางอง ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ ตํา นงผด ล ด็ ํานวณตั้งไว 12 ดือน จํานวนอัตราตาม
ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ละ ารปรับปรุง ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ององ าร
บริ าร วนตําบล
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จํานวน

12,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ พนั งานจาง ององ ารบริ าร
วนตําบล ํานวณตั้งไว 12 ดือน จํานวนอัตราตาม ผนอัตรา
ําลัง 3 ปี ละ ารปรับปรุง ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตําบล
งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จํานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ

พนั งาน วนตําบล
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งบลงทุน

รวม

58,400 บาท

รวม

58,400 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อ ปน าจัดพัดลมติดผนัง จํานวน 10 ตัวๆละ 2,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนพัดลมติดผนัง นาด 16 นิ้ว พรอมติดตั้ง
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 134 ลําดับที่ 116
จัดซื้อพัดลมระบายอา าศใน องน้ํา ศพด.
จํานวน

12,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อพัดลมระบายอา าศใน องน้ํา ศพด. จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 6,000 บาท พรอมติดตั้ง
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนพัดลมระบายอา าศใน องน้ํา ศพด. นาด 10
นิ้ว
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 134 ลําดับที่ 117
ต ็บ อง จํานวน 1 ต
จํานวน

9,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั งาน
จัดซื้อพัดลมติดผนัง

พื่อ ปน าจัดซื้อต ็บ อง จํานวน 1 ต
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนชั้นวาง อง นาด 30 ชอง
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 133 ลําดับที่ 109
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รุภัณฑงานบานงาน รัว
จัดซื้อซิง ลางจาน

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

11,600 บาท

รวม

3,938,300 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,551,300 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

354,600 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อซิง ลางจาน จํานวน 1 ชุดๆละ 5,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน ตน ล 2 ลุม 1 ที่พั พรอม าตั้ง
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 135 ลําดับที่ 124
รุภัณฑ อมพิว ตอร
จัดซื้อ รื่อง ํารองไฟฟ้า
พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่อง ํารองไฟ นาด 1 kVA จํานวน 2 รื่องๆละ 5,800
บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. มี ําลังไฟดานนอ ไมนอย วา 1 kVA (600 Watts)
2. ามารถ ํารองไฟฟ้าไมนอย วา 15 นาที
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 134 ลําดับที่ 112
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โ รง ารจัดงานวัน ด็

งชาติ

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารจัดงานวัน ด็ งชาติ โดยมี า
ใชจายประ อบดวย า ชา รื่อง ียง, า ชา ต็นท, า องรางวัล ด็ ใน าร
ประ วด ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร ง ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 103 ลําดับที่ 5
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โ รง ารพัฒนาจิต พื่อชีวิตอัน ดใ (ระดับประถมศึ ษา)

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

164,600 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารพัฒนาจิต พื่อชีวิตอัน ด
ใ (ระดับประถมศึ ษา) โดยมี าใชจายประ อบดวย าป้ายประชา ัมพันธ
โ รง ารฯ(ป้ายไวนิล) ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร ง ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 104 ลําดับที่ 16
โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนยพัฒนา ด็ ล็
พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ลอง า ดังนี้
1. พื่อ ปน า นับ นุนอา าร ลางวันใ ับ ด็ ศนยพัฒนา ด็ ล็ น
ละ 20 บาท/ น/วัน จํานวน 245 วัน จํานวน งิน 98,000 บาท
2. พื่อจาย ปน า นับ นุน ารจัด าร รียน องศนยพัฒนา ด็ ล็ อัตรา น
ละ 1,700.00 บาท/ น/ปี จํานวน งิน 34,000 บาท
3. พื่อจาย ปน า นับ นุน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา ํา รับศนยพัฒนา
ด็ ล็ จํานวน งิน 22,600 บาท รายละ อียด ดังนี้
- า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี ปน งิน 4,000 บาท
- าอุป รณ าร รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี ปน งิน 4,000 บาท
- า รื่อง บบนั รียน อัตรา นละ 300 บาท/ปี ปน งิน 6,000 บาท
- า ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตรา นละ 430 บาท/ปี ปน งิน 8,600 บาท
4. พื่อจาย ปน าพัฒนาผประ อบวิชาชีพ รที่ ัง ัดศนยพัฒนา ด็ ล็ อง
อง รป รอง วนทองถิ่น อัตรา นละ 10,000 บาท/ปี ปน งิน 10,000
บาท
ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ 2563 ององ รป รอง วนทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ององ รป รอง วนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ
าอา าร ริม (นม)
1) าอา าร ริม (นม) ํา รับ ด็ ศนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 72,820.00
บาท
- พื่อจาย ปน าจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ด็ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน
ลอง า จํานวน 260 วัน ปน งิน 38,340 บาท
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ 2563 ององ รป รอง วนทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ององ รป รอง วนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 103 ลําดับที่ 4
2) าอา าร ริม (นม) ํา รับโรง รียนใน ตพื้นที่ อบต
.บอนอ จํานวน 1,138,360 บาท
- พื่อจาย ปน าจัดซื้ออา าร ริม (นม) ํา รับโรง รียนใน ตพื้นที่อง าร
บริ าร วนตําบลบอนอ ที่ ัง ัด ํานั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้น
ฐาน ( พฐ.) ด็ ล็ ด็ อนุบาล ละ ด็ ป.1 - ป.6 จํานวน 260 วัน อัตรา
นละ 7.37 บาท จํานวน งิน 1,138,360 บาท ดังนี้
(1) โรง รียนวัดปา ลอง ลียว จํานวน 116,900 บาท
(2) โรง รียนบานทาฝาง จํานวน 333,420 บาท
(3) โรง รียนวัดบอนอ (ทองวิทยา) จํานวน 120,740 บาท
(4) โรง รียนบาน อ ชาง จํานวน 172,460 บาท
(5) โรง รียนบาน ลองชายธง จํานวน 145,640 บาท
(6) โรง รียนยุว มา มประจวบ ีรี ันธ จํานวน 51,800 บาท
(7) โรง รียนบาน นองปุ ล จํานวน 118,820 บาท
(8) โรง รียนบานยุบพริ จํานวน 78,580 บาท
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ 2563 ององ รป รอง วนทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ

รวม

1,196,700 บาท

จํานวน

1,176,700 บาท

นา : 41/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:00

งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ององ รป รอง วนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 103 ลําดับที่ 2

วั ดุ ารศึ ษา

จํานวน

20,000 บาท

รวม

2,387,000 บาท

รวม

2,387,000 บาท

จํานวน

2,376,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินอุด นุนอา าร ลางวันใ ับโรง รียนใน ตพื้นที่อง าร
บริ าร วนตําบลบอนอ จํานวน 8 ง อัตรา นละ 20
บาท/ น/วัน จํานวน 200 วัน
(1) โรง รียนวัดปา ลอง ลียว จํานวน 244,000 บาท
(2) โรง รียนบานทาฝาง
จํานวน 696,000 บาท
(3) โรง รียนวัดบอนอ (ทองวิทยา) จํานวน 252,000 บาท
(4) โรง รียนบาน อ ชาง
จํานวน 360,000 บาท
(5) โรง รียนบาน ลองชายธง จํานวน 304,000 บาท
(6) โรง รียนยุว มา มประจวบ ีรี ันธ จํานวน 108,000 บาท
(7) โรง รียนบาน นองปุ ล
จํานวน 248,000 บาท
(8) โรง รียนบานยุบพริ
จํานวน 164,000 บาท
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ 2563 ององ รป รอง วนทองถิ่น
(2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษา ององ รป รอง วนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 103 ลําดับที่ 1
อุด นุนโรง รียน วา อวิทยาลัย
จํานวน

11,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ารศึ ษา ใ ับ ด็ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ลอง
า
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน วนราช าร
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- พื่อจาย ปน าโ รง าร า ายพั รมล ือ - นตรนารี โรง รียน วา อ
วิทยาลัย ใ โรง รียน วา อวิทยาลัย
- ปนไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 105 ลําดับที่ 18
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน าปวย ารชด ชย ารทํางาน รือ วลาที่ ียไปใน ารปฏิบัติ นาที่
ใน ารด ลผปวยติด ตียง ํา รับนั บริบาลทองถิ่น อัตรา น
ละ 6,000 บาท/ ดือน จํานวน 2 อัตรา
ค่าใช้สอย

รวม

336,000 บาท

รวม

174,000 บาท

รวม

144,000 บาท

จํานวน

144,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โ รง าร ัด ย ยะใน นวยงาน ละชุมชน
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง าร ัด ย ยะใน นวยงาน ละ
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2562 ชน าป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 110 ลําดับที่ 6
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งบลงทุน

รวม

162,000 บาท

รวม

162,000 บาท

จํานวน

162,000 บาท

รวม

1,276,300 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

604,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

404,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ีฬา
โ รง ารจัดซื้อ รื่องออ ําลัง าย มที่ 3 บานทาฝาง
- พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องออ ําลัง าย พรอมฐานปน พรอมติด
ตั้ง ประ อบดวย
1. รื่องบริ าร ลาม นื้อ า อ า บบจั รยานนั่งปั่นม ลย รา า 24,500
บาท จํานวน 1 ชุด
2. รื่องบริ าร ลาม นื้อ า ละ น บบ 2 น รา า 34,500
บาท จํานวน 1 ชุด
3. รื่องบริ าร ะโพ ละ ลาม นื้อ า ( าตั้ง ) รา า 22,500 บาท
4. รื่อง มุนบริ าร อว ละ ะโพ ํา รับ 3 น รา า 28,500
บาท จํานวน 1 ชุด
5. รื่องบริ าร อ า ละ ลาม นื้อ า บบจั รยาน อนปั่นม ลย
รา า 27,500 บาท จํานวน 1 ชุด
6. รื่องบริ าร อ า บบ บา (จั รยาน อนปั่น) รา า 24,500
บาท จํานวน 1 ชุด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 112 ลําดับที่ 17
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โ รง าร าร พทยฉุ ฉินอง ารบริ าร วนตําบลบอนอ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง าร าร พทยฉุ ฉินอง าร
บริ าร วนตําบลบอนอ ชน าตอบ ทนวิทยา ร าวั ดุ รื่อง ตง
าย าฝึ ฝึ อบรมทบทวน ชีพ ฯลฯ
ปนไปตาม
(1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
ันยายน 2553
(2) ประ าศ ณะ รรม าร าร พทยฉุ ฉินฯ ลงวันที่ 16
ตุลา ม 2560 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 114 ลําดับที่ 11
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โ รง ารป้อง ัน ละ วบ ุมโร ไ ลือดออ

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชตามโ รง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารทํางาน องพนั งาน ชีพ
ภัย พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ ารบริ ารงาน ละ ารปฏิบัติงานดานตางๆ อง
พนั งาน ชีพ ภัย โดยมี าใชจายประ อบดวย าป้ายโ รง าร า
มนา ุณวิทยา ร าวั ดุอุป รณใน ารฝึ อบรม าอา าร ลางวัน า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม ายานพา นะ ละ าใชจายอื่นที่จํา ปนใน าร
ดํา นินโ รง ารฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 57 ลําดับที่ 12
โ รง ารรณรง ป้อง ัน ละ วบ ุมโร อด
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารป้อง ัน ละ วบ ุมโร ไ
ลือดออ ชน าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร (ป้ายไวนิล) ฯลฯ
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 1732
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 110 ลําดับที่ 3
โ รง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารทํางาน องพนั งาน ชีพ ภัย

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารรณรง ป้อง ัน ละ วบ ุม
โร อด ชน าตอบ ทนวิทยา ร าวั ดุใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร ง ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 110 ลําดับที่ 1
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โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ ุนั บา ตามปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั ร
ราช ุมารี รมพระศรี วาง วัฒนวร ัตติยราชนารี
พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ
ุนั บา ตามปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วาง วัฒนวร ัตติยราชนารีพ
ชน าวั ซีนป้อง ันโร พิษ ุนั บา ฯลฯ
- ปนไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัด วั ดิภาพ ัตว
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 ม รา ม 2560
3. นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ว1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
4. นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/1175
ลงวันที่ 25 มษายน 2561
5. นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 ร ฎา ม 2561
6. นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวัน
ที่ 14 ธันวา ม 2561
7. นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวัน
ที่ 1 มีนา ม 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 111 ลําดับที่ 9

จํานวน

120,000 บาท
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โ รง าร ํารวจ อมลจํานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตว ตามโ รง าร ัตวปลอด
โร นปลอดภัยจา โร พิษ ุนั บา ตามปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ
จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วาง
วัฒนวร ัตติยราชนารี
พื่อจาย ปน าใชจายโ รง าร ํารวจ อมลจํานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตว
ตามโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ ุนั บา ตามปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั ร
ราช ุมารี รมพระศรี วาง วัฒนวร ัตติยราชนารีพ ชน า ํารวจ อมล
จํานวน ัตว ฯลฯ
- ปนไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัด วั ดิภาพ ัตว
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 ม รา ม 2560
3. นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ว1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
4. นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/1175
ลงวันที่ 25 มษายน 2561
5. นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 ร ฎา ม 2561
6. นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวัน
ที่ 14 ธันวา ม 2561
7. นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวัน
ที่ 1 มีนา ม 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 111 ลําดับที่ 10
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย ชน น้ํายา
ตางๆ อล อฮอล วชภัณฑ ําลี ฯลฯ

จํานวน

24,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

192,300 บาท

รวม

192,300 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

118,000 บาท

รุภัณฑยานพา นะ ละ น ง
จัดซื้อชุด ลองบันทึ

ตุ ารณติดรถยนต

พื่อ ปน าจัดซื้อชุด ลองบันทึ ตุ ารณติดรถยนต จํานวน 1 ชุด
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. ปนชุด ลองบันทึ ตุ ารณติดรถยนต ามารถมอง ลาง ืนได
2. ารด วามจํา 32 GB
3. วาม มชัดระดับ FULL HD
4. มีระบบบันทึ บบวน Loop
5. พรอมอุป รณติดตั้ง
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 128 ลําดับที่ 71
รุภัณฑ าร ษตร
จัดซื้อ รื่องพน มอ วัน
พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องพน มอ วัน จํานวน 2 รื่องๆละ 59,000 บาท
โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. ปริมาณ ารพนน้ํายาไมนอย วา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2. ถังบรรจุน้ํายาไมนอย วา 6 ลิตร
3. ําลัง รื่องยนตไมนอย วา 25 รงมา
- จัดซื้อตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 129 ลําดับที่ 73
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รุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ
จัดซื้อไฟไซ รน ระพริบ นารถ

จํานวน

4,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อไฟไซ รน ระพริบ นารถ จํานวน 1 ชุด
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนไฟไซ รน ระพริบ นารถ ี ดง/น้ํา งิน ติดตั้ง
ระจัง นารถ พรอม วิต วบ ุม ละอุป รณติดตั้ง
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 128 ลําดับที่ 69
จัดซื้อไฟ อง วาง บบ ปอตไลท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อไฟ อง วาง บบ ปอตไลท จํานวน 1 ชุด
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนไฟ อง วาง บบ ปอตไลท ดานซาย 1
วา 1 ดาน นา 1 พรอมอุป รณติดตั้ง
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 128 ลําดับที่ 68
จัดซื้อ ัญญาณไฟวับวาว ํา รับรถ ชีพ

จํานวน

6,700 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ ัญญาณไฟวับวาว ํา รับรถ ชีพ จํานวน 1 ชุด
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน ลอดไฟ LED ี ดง/น้ํา งิน นาด 3
วัตต นาดยาว 59 ซม. ทรง บบ พรอมติดตั้ง
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 128 ลําดับที่ 67
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รุภัณฑวิทยาศา ตร รือ าร พทย
รื่องวัด Oxygen ใน ระ ลือด จํานวน 2 รื่อง

จํานวน

5,600 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องวัด Oxygen ใน ระ ลือด รา า 2,800.00
บาท จํานวน 2 รื่อง ปน งิน 5,600.00 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. ปน รื่องที่มี นาด ะทัดรัด พ พาได ะดว
2. มีจอภาพ ดง ัญญาณรป ลื่น ละตัว ล ผล ารวัดพรอมดวยบาร
ราฟ ดง วาม รง อง ัญญาณ
3. ใชได ับไฟฟ้า ระ ลับ ละ บต ตอรี่ชนิดชารจประจุซ้ําใ มได
4. มีระบบ ัญญาณ ตือน มื่อ ิด วามผิดป ติทั้งจา ผปวย รือ ารทํา
งาน อง รื่อง
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 128 ลําดับที่ 66
รื่องวัด วามดัน บบดิจิตอล จํานวน 2 รื่อง
พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องวัด วามดัน บบดิจิตอล รา า 2,500.00
บาท จํานวน 2 รื่อง ปน งิน 5,000.00 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. ามารถวัด วามดันโล ิตได บบอัตโนมัติ
2. ตัว รื่องมี นาด ล็ ะทัดรัด ามารถ ลื่อนยายได ะดว
3. มีผาพัน นมา ับตัว รื่อง ามารถวัดไดตั้ง ต นาดลํา นไมนอย
วา 22 – 32 ซนติ มตร
4. จอภาพ ดงผล ปนตัว ล ามารถมอง ็น า วามดันโล ิต, ชีพจร
ละ วลาที่วัด ไดชัด จน
5. ใช ับไฟฟ้า Ac 100 – 250 โวลท 50/60 ฮิรตซ ผาน Adaptor
รือ ใช บต ตอรี่ AA
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 128 ลําดับที่ 65
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จัดซื้อ ตรช ชอร

จํานวน

38,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

480,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

480,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ ตรช ชอร จํานวน 1 ตียง
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. ปน ตรช ชอร ตียงนอน บบปรับนั่ง ํา รับรถ ชีพ
2. วั ดุ บบ ตน ล
3. นาด ง 60 ซม. วาง 50 ซม. ยาว 198 ซม.
4. ามารถรองรับน้ํา นั ได 200 .
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 129 ลําดับที่ 72

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุน ํานั งานปศุ ัตวจัง วัดประจวบ ีรี ันธ
พื่อจาย ปน าโ รง าร วบ ุมจํานวน ุนั ละ มว ใ
ํานั งานปศุ ัตว
จัง วัดประจวบ ีรี ันธ ชน าวั ดุอุป รณทํา มัน ฯลฯ
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
ละ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
(2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 อ 16
(3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 112 ลําดับที่ 12
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งินอุด นุน อ ชน
อุด นุน ณะ รรม ารชุมชน/ มบาน

จํานวน

280,000 บาท

รวม

72,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

72,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

72,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

พื่อจาย ปน าโ รง ารตาม นวทางพระราชดําริดาน าธารณ ุ ใ
ณะ
รรม ารชุมชน/ มบาน จํานวน 14 มบานๆละ 20,000 บาท
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
ละ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
(2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 อ 16
(3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 111 ลําดับที่ 8
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าจาง มา รงงานบุ ลด ลศนยฟื้นฟ มรรถภาพ นพิ ารใน
ชุมชน จํานวน 1 น จํานวน งิน 72,000.00 บาท
ปนไปตาม
(1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
(2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
(3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือประชาชน
ตามอํานาจ นาที่ ององ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2560
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 109 ลําดับที่ 5
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

370,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

370,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

370,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โ รง ารจัดงาน ืบ านประ พณีวัน ง รานต ละวันผ งอายุ องตําบลบอนอ
พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารจัดงาน ืบ านประ พณีวัน ง รานต ละ
วันผ งอายุ องตําบลบอนอ โดยมี าใชจายประ อบดวย าป้ายประชา
ัมพันธโ รง ารฯ (ป้ายไวนิล) ฯลฯ
ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(3) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 109 ลําดับที่ 4
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โ รง ารพัฒนา ุณภาพชีวิตผ งอายุ

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารพัฒนา ุณภาพชีวิตผ งอายุ โดยมี
ิจ รรม ชน
1. จัดตั้งโรง รียนผ งอายุ ภายใต ลั ตรโรง รียนผ งอายุตําบลบอนอ
2. ศึ ษาดงานโรง รียนผ งอายุ
3. ง ริม ุ ภาพผ งอายุ
4. ง ริมศิลปวัฒนธรรม ีฬานันทนา าร ถายทอดภมิปัญญาผ งอายุ ง
ริมอาชีพรายไดผ งอายุ
5. าร ตรียม วามพรอมใน าร า ัง มผ งอายุ
ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร า
ฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 109 ลําดับที่ 1
โ รง าร ง ราะ ชวย ลือผยา ไร ผดอยโอ า ทาง ัง ม

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร ง ราะ ชวย ลือผยา ไร ผดอยโอ า
ทาง ัง ม
ปนไปตาม
(1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
(2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
(3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจาย พื่อชวย ลือประชาชน
ตามอํานาจ นาที่ ององ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2560
(4) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 109 ลําดับที่ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,823,600 บาท

รวม

1,717,000 บาท

รวม

1,717,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จํานวน

1,020,000 บาท

พื่อจาย ปน า งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจําปี องพนั งาน วนตําบล ชน ตํา นงผอํานวย าร องชาง นาย
ชางโยธา ปนตน ํานวณตั้งไว 12 ดือนจํานวนอัตราตาม ผนอัตรา
ําลัง 3 ปี ละ ารปรับปรุง ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตําบล
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จํานวน

54,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ พนั งาน วนตําบล ํานวณตั้ง
ไว 12 ดือน จํานวนอัตราตาม ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ละ ารปรับปรุง ผน
อัตรา ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วนตําบล
งินประจําตํา นง
จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตํา นง ํา รับพนั งาน วนตําบล ตํา นงผอํานวย
าร องชาง
าตอบ ทนพนั งานจาง
จํานวน

565,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทน/ งินปรับปรุง าตอบ ทนประจําปี องพนั งาน
จางอง ารบริ าร วนตําบล ชน ตํา นงผชวยชางโยธา ปนตน ํานวณ
ตั้งไว 12 ดือน จํานวนอัตราตาม ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ละ ารปรับปรุง ผน
อัตรา ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วนตําบล
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จํานวน

36,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ พนั งานจาง ององ ารบริ าร
วนตําบล ํานวณตั้งไว 12 ดือน จํานวนอัตราตาม ผนอัตรา
ําลัง 3 ปี ละ ารปรับปรุง ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วน
ตําบล
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งบดาเนินงาน

รวม

888,000 บาท

รวม

205,000 บาท

าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําปี) งิน าตอบ ทนอื่นๆที่ ามารถ บิ จายไดตาม
ระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง าร
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ พนั งาน วน
ตําบล พนั งานจางที่ไดปฏิบัติงานนอ วลาราช าร วัน ยุดราช าร ละ
วัน ยุดนั ัตฤ ษ
า ชาบาน
จํานวน

5,000 บาท

ค่าตอบแทน

พื่อจาย ปน า ชาบาน ํา รับพนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ ได ตาม
ระ บียบฯ ได
า ชาบาน า ชาซื้อบาน รือ าผอน ชําระ งิน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ

พนั งาน วนตําบล

จํานวน

40,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจาง มาบริ ารตางๆ ดังนี้
- าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าซั ฟอ า ําจัด ิ่ง
ปฏิ ล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน าโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย
ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา ละ ผย พร าว ารทางวิทยุ ระจาย
ียง โทรทัศน นัง ือพิมพตางๆ)
- าธรรม นียมตางๆ
- า บี้ยประ ัน
- าใชจายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา
- าจาง มาบริ าร พื่อใ ผรับจางทํา ารอยาง นึ่งอยางใด ซึ่งมิใช ปน าร
ประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รุภัณฑ รือ ิ่ง อ รางอยางใด ละอยใน วาม
รับผิดชอบ องผรับจาง ชน าจาง มา บน้ํา าจาง มา าม
ัมภาระ าบริ าร ําจัดปลว รือ มลง าซอม ซมทรัพย ิน ฯลฯ
- าติดตั้งไฟฟ้า ชน าปั าพาด ายภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ
ราช ารไดใชบริ ารไฟฟ้า รวมถึง าติดตั้ง มอ ปลง รื่องวัด ละอุป รณ
ไฟฟ้าซึ่ง ปน รรม ิทธิ์ อง ารไฟฟ้า
- าติดตั้งประปา ชน าวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร
- าติดตั้งโทรศัพท าใชจายตางๆใน ารติดตั้งโทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ
ัญญาณตางๆ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปน าใชจาย ํา รับ บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั าลง
ทะ บียน ละ าใชจายอื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา
องพนั งาน วนตําบล พนั งานจาง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 จนถึงฉบับที่ ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 4
พ.ศ.2561
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าบํารุงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

30,000 บาท

รวม

603,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้ออะไ ล รถจั รยานยนต ฯลฯ ององ ารบริ าร วน
ตําบล
วั ดุ อมพิว ตอร
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผนบันทึ อมล โปร รม
ตางๆที่ ี่ยว อง บั อมพิว ตอร
วั ดุ ํารวจ

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ํารวจ
วั ดุอื่น

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ใชงานไดตามป ติ
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ํานั
งาน ชน ระดาษ ฟ้ม มุด ปา า ดิน อ ยางลบ
บบพิมพตางๆ ฯลฯ
วั ดุ อ ราง

รื่อง ียน ละ

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อ รางตางๆ ชน ยางมะตอย ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละ น ง

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุที่ไม าประ ภท องวั ดุที่จัดจํา น ประ ภทตางๆ
ไว ชน มิ ตอรน้ํา มิ ตอรไฟฟ้า ฯลฯ
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งบลงทุน

รวม

218,600 บาท

รวม

218,600 บาท

จํานวน

7,500 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ าอี้พนั งานจํานวน 3 ตัวๆละ 2,500 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน าอี้ ํานั งานชนิด าอี้ นัง มีพนั พิง ละที่
ทา น มุนไดรอบตัว
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 130 ลําดับที่ 81
จัดซื้อ าอี้พนั งาน (ผอ. องชาง)
จํานวน

4,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั งาน
จัดซื้อ าอี้พนั งาน

พื่อ ปน าจัดซื้อ าอี้พนั งาน (ผอ. องชาง) จํานวน 1 ตัว
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน าอี้ ํานั งานชนิด าอี้ นัง มีพนั พิง ละที่
ทา น ปรับระดับ วาม ง-ต่ําได ามารถโย ละ มุนไดรอบตัว
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 130 ลําดับที่ 80
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จัดซื้อ รื่องปรับอา าศ

จํานวน

17,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ บบติดผนัง พรอมติดตั้ง จํานวน 1
รื่อง ปน งิน 17,000.00 บาท โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. นาดที่ ํา นด ปน นาดไมต่ํา วา 12,000 บีทีย
2. รา าที่ ํา นด ปนรา าที่รวม าติดตั้ง
3. รื่องปรับอา าศที่มี วาม ามารถใน ารทํา วาม ย็น นาดไม ิน 40,000
บีทีย ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม ละฉลา
ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4. ตอง ปน รื่องปรับอา าศที่ประ อบ ํา ร็จรปทั้งชุด ทั้ง นวย ง วาม ย็น
ละ นวยระบาย วามรอนจา โรงงาน ดียว ัน
5. มี วาม นวง วลา ารทํางาน อง อม พร ซอร
6. ารจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ นาดอื่นๆ (นอ จา อ 3) นอ นือจา าร
พิจารณาดานรา า ลว พื่อ ปน ารประ ยัดพลังงาน วรพิจารณาจัดซื้อ
รื่องปรับอา าศที่มี าประ ิทธิภาพพลังงานตามฤด าล (SEER) ง วา
7. ารติดตั้ง รื่องปรับอา าศ
- บบ ย วน ประ อบดวยอุป รณ ดังนี้ วิ ต 1 ตัว ทอทอง ดงไป
ลับ ุมฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาวไม ิน 15 มตร
8. าติดตั้ง รื่องปรับอา าศ ( รณีตอง าร ดง าติดตั้ง ย จา รา า รื่อง
ปรับอา าศ)
- ชนิดติดผนัง นาด 12,000 - 24,000 บีทีย 3,000 บาท
- จัดซื้อตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ ดือนธันวา ม 2561
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง นวทางพิจารณา ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑ
ตาม ลั ารจํา น ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 130 ลําดับที่ 85
จัดซื้อโตะทํางาน
พื่อ ปน าจัดซื้อโตะทํางาน พรอม ระจ จํานวน 3 ตัวๆละ 6,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนโตะทํางาน ชนิดโตะ
ล็ นาด 1,219x660x759 มม. พรอม ระจ
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 129 ลําดับที่ 78
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จัดซื้อโตะทํางาน (ผอ. องชาง)

จํานวน

6,900 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อโตะทํางาน (ผอ. องชาง) พรอม ระจ จํานวน 1 ตัว
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนโตะทํางานชนิดโตะ ล็ นาด 5 ฟุต มี
ลิ้นชั ดานซาย ละ วาดานละ 3 ลิ้นชั ลิ้นชั ลาง 1 ลิ้นชั
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 130 ลําดับที่ 79
จัดซื้อโตะวาง อมพิว ตอร
จํานวน

2,100 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อโตะวาง อมพิว ตอร จํานวน 1 ตัว
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนโตะไม นาด วาง 60.00
ซนติ มตร ยาว 80.00 ซนติ มตร
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 129 ลําดับที่ 77
รุภัณฑ อ ราง
จัดซื้อนั่งราน ล็
พื่อ ปน าจัดซื้อนั่งราน ล็ จํานวน 2 ชุดๆละ 5,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนนั่งราน ล็ บบชุด 9 ชิ้น ประ อบดวย
1. าตั้งนั่งราน 2 ชิ่น
2. ฝา รอบ 1 ชิ้น
3. า บาท 2 ชิ้น
4. อตอ 4 ชิ้น
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 131 ลําดับที่ 93

จํานวน

10,000 บาท

นา : 61/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:00

จัดซื้อรถ ็นปน

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อรถ ็นปน จํานวน 1 ัน
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนรถ ็นปน บรรจุได 180 . นาดไมนอย
วา 65x120x65 ซม. ลอยาง บบลอ ดี่ยว ม็ ซ นาด 12 นิ้ว
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 131 ลําดับที่ 92
รุภัณฑโรงงาน
จัดซื้อ รื่องตัด ล็ ไฟฟ้า
พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องตัด ล็ ไฟฟ้า จํานวน 1 รื่อง
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน รื่องตัด ล็ ไฟฟ้า นาด 14 นิ้ว
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 131 ลําดับที่ 89
รุภัณฑ ํารวจ
จัดซื้อลอวัดระยะทาง
พื่อ ปน าจัดซื้อลอวัดระยะทาง จํานวน 1 อัน
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 130 ลําดับที่ 9
รุภัณฑ อมพิว ตอร

นา : 62/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:00

จัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร

จํานวน

60,000 บาท

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:00

พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล บบที่ 2 (จอ
นาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จํานวน 2 รื่องๆละ 30,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 น ลั (6 core) โดย
มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 3.2 GHz ละมี ท โนโลยี พิ่ม
ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช วาม ามารถใน ารประมวลผล
ง จํานวน 1 นวย
2. นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจํา บบ Cash Memory
รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมนอย วา 12 MB
3. มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ โดยมี ุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้
- ปน ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวย วาม
จํา นาดไมนอย วา 2 GB รือ
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวยประมวลผล
ลาง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช นวย วามจํา ลั ใน
าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB รือ
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช นวย
วามจํา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB
4. มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไมนอย
วา 8 GB
5. มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไมนอย
วา 2 TB รือชนิด Solid State Driver นาด วามจุไมนอย วา 240 GB
จํานวน 1 นวย
6. มี DVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย
7. มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1 ชอง
8. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3
ชอง
9. มี ป้นพิมพ ละ มา
10. มีจอภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 129 ลําดับที่ 74

นา : 63/83

นา : 64/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:00

จัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร

จํานวน

54,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร จํานวน 1 รื่อง
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. ปน รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดํา ชนิด Network ํา รับ ระดาษ
นาด A3
2. มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200 x 1,200 dpi
3. มี วาม ร็วใน ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 35 นาตอ
นาที (ppm)
4. มี วาม ร็วใน ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A3 ไมนอย วา 18 นาตอ
นาที (ppm)
5. มี นวย วามจํา (Memory) นาดไมนอย วา 256 MB
6. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1
ชอง
7. มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 250 ผน
8. ามารถใชได ับ A3,A4,Letter,Legal ละ Custom
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 129 ลําดับที่ 75
จัดซื้อ รื่อง ํารองไฟฟ้า
จํานวน

11,600 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่อง ํารองไฟ นาด 1 kVA จํานวน 2 รื่องๆละ 5,800
บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1. มี ําลังไฟดานนอ ไมนอย วา 1 kVA (600 Watts)
2. ามารถ ํารองไฟฟ้าไมนอย วา 15 นาที
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ อมพิว ตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนา ม 2562
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 129 ลําดับที่ 76

นา : 65/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:00

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,208,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม

301,000 บาท

รวม

301,000 บาท

จํานวน

89,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าใชจายโ รง าร ยาย ตจายน้ําประปา มบานจา ลอง
ชลประทาน - บานนางประ ทือง มที่ 11 บานยุบพริ ระยะทาง 700 มตร
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 90 ลําดับที่ 35
โ รง าร ยาย ตจายน้ําประปา มบาน มที่ 7
จํานวน

180,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าใชจายโ รง าร ยาย ตจายน้ําประปา มบาน าย
าง อบต. มที่ 7 บาน ลองชายธง ระยะทาง 1,500 มตร
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 89 ลําดับที่ 4
โ รง ารติดตั้งโ มไฟฟ้า าธารณะ บริ วณ าย างอนามัยลงทะ ล มที่ 5
จํานวน

10,000 บาท

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวั ดุตางๆ ํา รับซอม ซมไฟฟ้า
าธารณะใน มบานที่ชํารุด ีย าย ละติดตั้งไฟฟ้า าธารณะ พิ่ม ึ้นใน ม
บาน พื่อ ริม ราง วามปลอดภัยตอชีวิต ละทรัพย ิน องประชาชนใน
พื้นที่
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณปโภ
โ รง าร ยาย ตจายน้ําประปา มบาน มที่ 11

พื่อจาย ปน งิน าจาง มาติดตั้งโ มไฟฟ้า าธารณะ บริ วณ าย างอนามัย
ทะ ล มที่ 5 บาน ลอง า โดยทํา ารติดตั้งโ มไฟฟ้า าธารณะพรอม
อุป รณ จํานวน 5 ชุด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 88 ลําดับที่ 16

นา : 66/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:00

โ รง ารติดตั้งไฟรายทาง มที่ 13
พื่อจาย ปน งิน าจาง มาติดตั้งไฟรายทาง บริ วณซอย 1 - ซอย 2 มที่ 13
บาน นองบุญยง โดยทํา ารติดตั้งไฟรายทางพรอมอุป รณ จํานวน 11 ชุด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537
ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 90 ลําดับที่ 38
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จํานวน

22,000 บาท

รวม

707,000 บาท

รวม

707,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุน งินใ ารประปา วนภมิภา ุยบุรี ยาย ตจายน้ําประปา วนภมิภา
มที่ 14

พื่อจาย ปน งิน าใชจายโ รง าร ยาย ตจายน้ําประปา วนภมิภา (งาน
ปรับปรุงทอจายน้ํา) มที่ 14 บานทุงบัวทอง ใ
ารประปา วนภมิภา
ุยบุรี
ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นาที่ 91 ลําดับที่ 49
อุด นุน งินใ ารประปา วนภมิภา ุยบุรี ยาย ตจายน้ําประปา วนภมิภา จํานวน
มที่ 2
พื่อจาย ปน งิน าใชจายโ รง าร ยาย ตจายน้ําประปา วนภมิภา (งาน
ปรับปรุงทอจายน้ํา) ซอยทรัพย มบรณฟารม มที่ 2 บานปา ตะโล ใ
ารประปา วนภมิภา ุยบุรี
ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นาที่ 87 ลําดับที่ 2

150,000 บาท

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:00

นา : 67/83

อุด นุน งินใ ารไฟฟ้า วนภมิภา า าอํา ภอ ุยบุรี ยาย ตไฟฟ้า มที่ 11 จํานวน

57,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าใชจายโ รง าร ายพาดดับไฟฟ้า อง วาง ซอยบานนาง
ประ ทือง มที่ 11 บานยุบพริ ใ
ารไฟฟ้า วนภมิภา ุยบุรี
ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นาที่ 90 ลําดับที่ 36
อุด นุน งินใ ารไฟฟ้า วนภมิภา า าอํา ภอ ุยบุรี ยาย ตไฟฟ้า มที่ 13 จํานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าใชจายโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า ายซอย 1 - ซอย 2 ม
ที่ 13 บาน นองบุญยง ใ
ารไฟฟ้า วนภมิภา ุยบุรี
ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นาที่ 91 ลําดับที่ 45
อุด นุน งินใ ารไฟฟ้า วนภมิภา า าอํา ภอ ุยบุรี ยาย ตไฟฟ้า มที่ 5 จํานวน
บาน ลอง า
พื่อจาย ปน งิน าใชจายโ รง าร พาด ายดับไฟฟ้า อง วาง าย
างอนามัยลงทะ ล มที่ 5 บาน ลอง า ใ
ารไฟฟ้า วนภมิภา ุย
บุรี
ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นาที่ 88 ลําดับที่ 17

10,000 บาท

นา : 68/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โ รง ารจัดทําป้าย ละปั า พื่อด ลที่ าธารณประโยชน
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารจัดทําป้าย ละปั า พื่อด ล
ที่ าธารณประโยชน
ปนไปตามพระราบัญญัติ ละ นัง ือ ํา ัญ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67
(2) นัง ือ ํา ัญ ํา รับที่ ลวงตําบลบอนอ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 60 ลําดับที่ 14
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารซอม ซม อ ระจาย าว/ ียงตาม ายประจํา ม
บาน พื่อประชา ัมพันธ อมล าว ารใ ับประชาชน
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 60 ลําดับที่ 16

นา : 69/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:00

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

1,623,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

500,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

500,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โ รง าร าย รอบ รัว ัมพันธ " ายใย รอบ รัวไทย ม ็ง"
พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร าย รอบ รัว ัมพันธ " ายใย รอบ รัว
ไทย ม ็ง" โดยมี าใชจายประ อบดวย าวั ดุอุป รณตางๆใน ารจัดทํา
โ รง าร ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร า
ฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 107 ลําดับที่ 2
โ รง ารจัด วทีประชา ม มบาน/ตําบล
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารจัด วทีประชา ม ม
บาน/ตําบล พื่อ ง ริม นับ นุน ารจัดทํา ผนชุมชน ละ ิจ รรม นับ
นุน ารจัดประชุมประ อบ ผน ฯลฯ ชน าวั ดุอุป รณตางๆใน ารจัดทํา
โ รง าร ฯลฯ
ปนไปตามราชบัญญัติ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67
(2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที่ 29 ม รา ม 2559
(3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที่ 10 ตุลา ม 2559
(4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
มีนา ม 2553
(5) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 107 ลําดับที่ 1

นา : 70/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:00

โ รง ารป้อง ัน ละ ไ ปัญ ายา พติด

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารป้อง ัน ละ ไ ปัญ ายา
พติด
ปนไปตาม
(1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0816.5/ว
2726 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2560
(2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
(3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร ง ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 108 ลําดับที่ 3
โ รง ารฝึ อบรมอาชีพ "ลดรายจาย พิ่มรายได"
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารฝึ อบรมอาชีพ "ลดราย
จาย พิ่มรายได"
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร ง ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 102 ลําดับที่ 3
โ รง ารฝึ อบรมอาชีพตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารฝึ อบรมอาชีพตาม ลั
ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร ง ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 103 ลําดับที่ 4

นา : 71/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:01

โ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ลุม ตรีตําบลบอนอ

จํานวน

260,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ลุม ตรีตําบลบอนอ
ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร า
ฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 103 ลําดับที่ 5
โ รง าร ง ริม าร รียนรภมิปัญญาทองถิ่น

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง าร ง ริม าร รียนรภมิปัญญา
ทองถิ่น
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร ง ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 106 ลําดับที่ 5
โ รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จพระ นิษฐาธิ จํานวน
ราช จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี (อพ. ธ.)
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง าร ง ริม าร รียนรภมิปัญญา
ทองถิ่น
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร ง ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 62 ลําดับที่ 4

30,000 บาท

นา : 72/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:01

งบลงทุน

รวม

1,123,000 บาท

รวม

1,123,000 บาท

โ รง าร อ รางอา าร อน ประ ง ประจํา มบาน มที่ 4

จํานวน

495,000 บาท

พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางอา าร อน ประ ง ประจํา มบาน มที่ 4
บานละลอง รายละ อียดปรา ฏตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 59 ลําดับที่ 3
โ รง าร ท อน รีตรอบศาลา มบานพรอม ออิฐรอบศาลา มที่ 6

จํานวน

134,000 บาท

จํานวน

494,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อา ารตาง ๆ

พื่อจาย ปน าจาง มา ท อน รีตรอบศาลา มบานพรอม ออิฐรอบ
ศาลา มที่ 6 บานบอนอ รายละ อียดปรา ฏตาม บบที่ อบต
.บอนอ ํา นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 59 ลําดับที่ 4
า อ ราง ิ่ง าธารณปโภ
โ รง ารติดตั้งระบบ ียงตาม ายบาน องพี่นอง มที่ 10
พื่อจาย ปน าจาง มาติดตั้งระบบ ียงตาม ายระยะทาง 10,100
มตร พรอมติดตั้งลําโพงจํานวน 30 ชุด ละ รุภัณฑระบบ ียงตาม
าย จํานวน 1 ชุด รายละ อียดปรา ฏตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 59 ลําดับที่ 9
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

350,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

350,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

350,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

รวม

130,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โ รง ารจัดงาน ง ัน ีฬาตําบล อบต.บอนอ

ม

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารจัด าร ง ัน ีฬาตําบล อบต
.บอนอ ม ชน าชุดนั ีฬา าจัด ตรียม ถานที่ า งินรางวัล า
วั ดุ าอุป รณตางๆ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 106 ลําดับที่ 2
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โ รง าร ิจ รรมวันลอย ระทง
พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร ิจ รรมวันลอย ระทง
ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
(3) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 105 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

72,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

72,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

72,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

งินอุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประโยชน
อุด นุน งินใ วัดปา ลอง ลียว
- พื่อจาย ปน าใชจายโ รง าร บวชบรรพชา าม ณรภา ฤดรอน ใ วัด
ปา ลอง ลียว
- ปนไปตาม
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2. นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1374 ลงวันที่ 9
พฤษภา ม 2561
3. พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นาที่ 106 ลําดับที่ 7
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าใชจาง มา รงงานบุ ลด ล วาม ะอาดชาย าด วา
าว จํานวน 1 น
ปนไปตาม
(1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวา ม 2559
(2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 54 ลําดับที่ 1

นา : 75/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:01

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

4,483,788 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

907,188 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

907,188 บาท

จํานวน

907,188 บาท

รวม

3,576,600 บาท

รวม

3,576,600 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

227,000 บาท

าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อใ ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ใชงานไดตาม
ป ติ จํานวน งิน 907,188 บาท
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 72 ลําดับที่ 2
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณป าร
าชด ชย ัญญา บบปรับรา าได (k)
พื่อจาย ปน าชด ชย ัญญา บบปรับรา าได (k)
ปนไปตาม
1. นัง ือ ั่ง าร ณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ าร
พั ดุภา รัฐ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ( วจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5
มีนา ม 2561
2. นัง ือ ั่ง าร รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2055 ลง
วันที่ 7 ตุลา ม 2559
า อ ราง ิ่ง าธารณปโภ
โ รง าร อ รางถนน อน รีตซอยนายมาลัย ไทย ง

มที่ 5

พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางถนน อน รีต โดยทํา าร อ รางถนน
อน รีต นาดผิวจราจร วาง 3.00 มตร ระยะทางยาว 130
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ ท อน รีตไมนอย วา 394.00 ตาราง
มตร รายละ อียดปรา ฏตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 65 ลําดับที่ 22

นา : 76/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:01

โ รง าร อ รางถนน อน รีต าย างบานผใ ญ นอง มที่ 1

จํานวน

292,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางถนน อน รีต โดยทํา าร อ รางถนน
อน รีต นาดผิวจราจร วาง 4.00 มตร ระยะทางยาว 150
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ ท อน รีตไมนอย วา 600.00 ตาราง
มตร พรอมไ ลทาง ิน ลุ วาง างละ 0.50 มตร รายละ อียดปรา ฏตาม
บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 66 ลําดับที่ 42
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ายบานนางบุญตา มที่ 2
จํานวน

307,000 บาท

พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางถนน อน รีต โดยทํา าร อ รางถนน
อน รีต นาดผิวจราจร วาง 4.00 มตร ระยะทางยาว 110
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ ท อน รีตไมนอย วา 440.00 ตาราง
มตร พรอมไ ลทาง ิน ลุ วาง างละ 0.50 มตร รายละ อียดปรา ฏตาม
บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 63 ลําดับที่ 4
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ายทุงโ ซอย 5 มที่ 8

พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางถนน อน รีต โดยทํา าร อ รางถนน
อน รีต นาดผิวจราจร วาง 3.00 มตร ระยะทางยาว 170
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ ท อน รีตไมนอย วา 510.00 ตาราง
มตร รายละ อียดปรา ฏตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 64 ลําดับที่ 10

นา : 77/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:01

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ายบานนาย ุ ทพ - บานผชวยอุดม มที่ 3

จํานวน

247,000 บาท

พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางถนน อน รีต โดยทํา าร อ รางถนน
อน รีต นาดผิวจราจร วาง 4.00 มตร ระยะทางยาว 100
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ ท อน รีตไมนอย วา 400.00 ตาราง
มตร พรอมไ ลทาง ิน ลุ วาง างละ 0.50 มตร รายละ อียดปรา ฏตาม
บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 64 ลําดับที่ 13
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ายบานนายอภิวัฒน - บานนางนพรัตน มที่ 13 จํานวน

233,000 บาท

พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางถนน อน รีต โดยทํา าร อ รางถนน
อน รีต นาดผิวจราจร วาง 4.00 มตร ระยะทางยาว 100
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ ท อน รีตไมนอย วา 400.00 ตาราง
มตร พรอมวางทอระบายน้ํา นาด ล. 0.60 มตร จํานวน 6 ทอน พรอม
ยา น รายละ อียดปรา ฏตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 70 ลําดับที่ 91
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ายบานป้า ตี้ย มที่ 7
จํานวน

357,000 บาท

พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางถนน อน รีต โดยทํา าร อ รางถนน
อน รีต นาดผิวจราจร วาง 4.00 มตร ระยะทางยาว 150
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ ท อน รีตไมนอย วา 600.00 ตาราง
มตร พรอมไ ลทาง ิน ลุ วาง างละ 0.50 มตร รายละ อียดปรา ฏตาม
บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 66 ลําดับที่ 35
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โ รง าร อ รางถนน อน รีต าย ลั มบาน ็๋ด า มที่ 12

จํานวน

413,000 บาท

พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางถนน อน รีต โดยทํา าร อ รางถนน
อน รีต นาดผิวจราจร วาง 5.00 มตร ระยะทางยาว 135
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ ท อน รีตไมนอย วา 600.00 ตาราง
มตร พรอมไ ลทาง ิน ลุ วาง างละ 0.50 มตร รายละ อียดปรา ฏตาม
บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 69 ลําดับที่ 79
โ รง าร อ รางถนน ิน ลุ ซอย ม พร มที่ 11
จํานวน

271,000 บาท

พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางถนน ิน ลุ โดยทํา าร อ รางถนน ิน ลุ
นาดผิวจราจร วาง 3.50 มตร ระยะทางยาว 650 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร พรอมวางทอระบายน้ํา นาด ล. 0.60 มตร จํานวน 2 จุดๆละ 6
ทอน รายละ อียดปรา ฏตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 69 ลําดับที่ 73
โ รง ารซอม ซมถนนล รัง ายลงทะ ล มที่ 13
จํานวน

58,600 บาท

พื่อจาย ปน าจาง มาซอม ซมถนนล รัง โดยทํา ารซอม ซมถนน
ล รัง นาดผิวจราจร วาง 5 มตร ระยะทางยาว 350 มตร นา
ฉลี่ย 0.15 มตร รือมีปริมาณล รังไมนอย วา 262.50 ล บาศ
มตร รายละ อียดปรา ฏตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 71 ลําดับที่ 96
โ รง ารปรับปรุงซอม ซมผิวจราจรถนน อน รีต าย นา รร.บาน นองปุ ล
- ลองชลประทาน มที่ 9
พื่อจาย ปน าจาง มาปรับปรุงซอม ซมผิวจราจรถนน อน รีต โดยทํา าร
ปรับปรุงซอม ซมผิวจราจร วาง 5.00 มตร ระยะทางยาว 350
มตร นา 0.05 มตร พรอมไ ลทาง ิน ลุ วาง างละ 1.00 มตร ราย
ละ อียดปรา ฏตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 67 ลําดับที่ 46

จํานวน

641,000 บาท

นา : 79/83

วันที่พิมพ : 1/10/2562 09:58:01

าออ บบ า วบ ุมงานที่จายใ
ไดมาซึ่ง ิ่ง อ ราง

อ ชน นิติบุ ล รือบุ ลภายนอ พื่อใ

า ํารวจ ออ บบ ียน บบ ประมาณ าร า อ ราง ฯลฯ

จํานวน

80,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

140,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน า ํารวจ ออ บบ ียน บบ ประมาณ าร า อ ราง าจางที่
ปรึ ษา า ํารวจทางธรณีฟิ ิ าทด อบตางๆ องงานถนน รืองาน
อา ารอื่นๆ ฯลฯ ที่จายใ ับ อ ชน รือบุ ลภายนอ พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
อ รางใน ตอง ารบริ าร วนตําบล
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

วั ดุ าร ษตร
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซื้อวั ดุ าร ษตร ชน าร มีป้อง ัน ละ
ําจัดศัตรพืช ละ ัตว พันธุพืช ปุย ฯลฯ
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โ รง าร ืน ลอง วยทั่วไทย ุ ใจ ที่ยวทองถิ่นอยางยั่งยืน
พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร ืน ลอง วยทั่วไทย ุ ใจ ที่ยวทองถิ่น
อยางยั่งยืน โดยมี าใชจายประ อบดวย าป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร (ป้ายไวนิล) ฯลฯ
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 55 ลําดับที่ 4
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โ รง ารปล ตนไม ฉลิมพระ ียรติ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารปล ตนไม ฉลิมพระ ียรติ ใน ต อบต
.บอนอ โดยมี าใชจายประ อบดวย าอา าร ลางวัน าป้ายประชา
ัมพันธโ รง าร (ป้ายไวนิล) ฯลฯ
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 116 ลําดับที่ 1
โ รง ารปล ปาชาย ลน
พื่อจาย ปน าใชจายโ รง ารปล ปาชาย ลนใน ตอง ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ โดยมี าใชจายประ อบดวย าอา าร ลางวัน าป้าย
ประชา ัมพันธโ รง าร (ป้ายไวนิล) ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 116 ลําดับที่ 2
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โ รง ารพัฒนาอนุรั ษชายทะ ลบอนอ

จํานวน

30,000 บาท

รวม

14,856,332 บาท

รวม

14,856,332 บาท

รวม

14,856,332 บาท

จํานวน

239,000 บาท

จํานวน

110,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารพัฒนาอนุรั ษชายทะ ลบอนอ โดยมี า
ใชจายประ อบดวย าอา าร ลางวัน าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร (ป้าย
ไวนิล) ฯลฯ
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละ
ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 116 ลําดับที่ 3
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม
1) งิน มทบ องทุนประ ัน ัง มใน วน องพนั งานจาง จํานวน 233,000
บาท
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนประ ัน ัง มใ ับพนั งานจาง จํานวน 5%
องรายไดพนั งานจาง
2) งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม ํา รับตํา นงผด ล ด็ จํานวน
6,000.00 บาท
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม ํา รับตํา นงผด ล
ด็ จํานวน 1 น
งิน มทบ องทุน งินทด ทน
พื่อจาย งิน มทบ องทุน งินทด ทน ปนรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 อง า
จางโดยประมาณทั้งปี พื่อใ วาม ุม รอง ล จางที่ประ บอันตราย จ็บ
ปวย ตาย รือ ญ ีย อัน นื่องมาจา ารทํางานใ นายจาง ตามพระราช
บัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
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บี้ยยังชีพผ งอายุ

จํานวน

10,506,000 บาท

จํานวน

2,306,000 บาท

จํานวน

78,000 บาท

พื่อจาย ปน า
1) บี้ยยังชีพผ งอายุที่มี าร ึ้นทะ บียนตาม ฎ มาย ํา นด ใน ตตําบล
บอนอ จํานวน งิน 10,500,000 บาท
2) บี้ยยังชีพผ งอายุ รายนาย ุ ลาบ พวงรอย มทบ ดือนละ 500
บาท ํานวณได 12 ดือน จํานวน งิน 6,000 บาท
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ งอายุ ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2552

บี้ยยังชีพ นพิ าร
พื่อจาย ปน า
1) บี้ยยังชีพ นพิ ารที่มี าร ึ้นทะ บียนตาม ฎ มาย ํา นด ใน ตตําบล
บอนอ จํานวน งิน 2,300,000 บาท
2) บี้ยยังชีพ นพิ าร รายนายน จิบ ียงใ ญ มทบ ดือนละ 500
บาท ํานวณได 12 ดือน จํานวน งิน 6,000 บาท
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพ วามพิ ารใ นพิ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2553
บี้ยยังชีพผปวย อด
พื่อจาย ปน า บี้ยยังชีพผปวย อด ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับ ารอนุมัติจา ผ
บริ าร
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
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ํารองจาย

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ

จํานวน

175,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ ององ ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ
รายจายตาม อผ พัน

จํานวน

6,000 บาท

1. าใชจายใน ารจัด ารจราจร
พื่อ ปน าใชจายใน าร ไ ปัญ า ี่ยว ับ ารจราจร ที่ประชาชนไดรับประ
โย นโดยตรง ชน ารทา ีตี น ัญญาณไฟจราจร าม ลี่ยม ยุด
ตรวจ ป้ายจราจร ระจ โ งจราจร ระบองไฟจราจร รวยจราจร ผง ั้น
จราจร ผงพลา ติ ใ น้ํา าลมลุ จราจร ื้อจราจร ยางชะลอ วาม ร็ว
รถ ปนตน
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
จํานวน

286,332 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย รณีฉุ ฉินจํา ปน รงดวน ซึ่งไม ามารถ าด ารณลวง
นาได ชน ิด าธารณภัยตางๆ อุท ภัย วาตภัย อั ีภัย ภัย ลง ภัย
นาว ผนดินไ ว ดินโลนถลม รือบรร ทา วาม ดือดรอน องประชาชน
ที่ไดรับ วาม ีย ายจา ภัยธรรมชาติ รือ รณีที่มี วามจํา ปนตองจายนอ
นือจา ที่งบประมาณตั้งจายไว รือ รณีที่มี นัง ือ ั่ง ารใ บิ จายจา
งินประ ภทนี้
รายจายตาม อผ พัน
งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลง
วันที่ 3 ิง า ม 2560

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ อพนั งาน วนทองถิ่น พื่อ
ชวย ลือ พนั งาน วนตําบล รอยละ 1 องประมาณ ารรายรับ (ไมรวม
งินอุด นุน)

