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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประ ําปี บประมาณ พ.ศ. 2565
อ

ารบริ าร วนตําบลบอนอ

อํา ภอ มือ ประ วบ ีรี ันธ

ั วัดประ วบ ีรี ันธ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,600,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ิน มทบ อ ทุนประ ัน ั ม
พื่อ าย ป็น ิน มทบ อ ทุน ลั ประ ัน ั ม รณีประ บ
อันตราย รือ ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและ ลอดบุตร ฯลฯ ตาม
พ.ร.บ.ประ ัน ั ม พ.ศ. 2533 ในอัตรา
ร้อยละ 5 อ า ้า พนั าน ้า ิน พิ่ม า รอ ชีพ
า ้า ชั่ว ราว อ พนั าน ้า
(1) ั ัด ํานั ปลัด านวน 29 อัตรา
(2) ั ัด อ ลั ํานวน 6 อัตรา
(3) ั ัด อ ชา ํานวน 4 อัตรา
(4) ผ้ดแล ด็ ํานวน 1 อัตรา
โดยปฏิบัติตาม นั ือ ํานั าน . . .ท. และ .อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.ร/ว 9
ล วันที่ 22 ม รา ม 2557
และ นั ือ ํานั าน . . .ท. และ
.อบต. ดวนที่ ุด ที่ 0809.ร/ว 81
ล วันที่ 10 ร ฎา ม 2557
และประ าศ ณะ รรม าร ลา พนั าน รื่อ มาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับพนั าน ้า

รวม

15,283,000 บาท

รวม

15,283,000 บาท

รวม

15,283,000 บาท

ํานวน

230,000 บาท
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ิน มทบ อ ทุน ินทดแทน

ํานวน

12,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ิน มทบ อ ทุน ินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
ินทดแทน พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
พื่อใ ้ วาม ุ้ม รอ แ ล ้า ที่ประ บอันตราย ็บป่วย ตาย
รือ ญ ายอัน นื่อ มา า ารทํา านใ ้แ นาย ้า โดย ํานวณ
ในอัตราร้อยละ 0.2 อ า ้า ทั้ ปี
บี้ยยั ชีพผ้ อายุ

ํานวน

11,100,000 บาท

พื่อ าย ป็น ารอ รับ าร ัด วั ดิ ารใ ้แ ผ้ อายุที่มีอายุ 60
ปีบริบรณ ึ้นไป ที่มี ุณ มบัติ รบถ้วนตามระ บียบ ระทรว
ม าดไทยวา ด้วย ลั ณฑ าร าย บี้ยยั ชีพผ้ อายุ อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ ึ้นทะ บียบ อรับ ิน
บื้ยยั ชีพไว้ ับอ รป รอ วน ้อ ถิ่นไว้แล้ว โดย ายอัตรา
บี้ยยั ชีพราย ดือนแบบ ั้นบันได ว้นแตใน วน อ ิน พิ่มที่
อ รป รอ วนท้อ ถิ่นดํา นิน ารตาม ้อ 18 (2) แ
ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร าย ิน ราะ พื่อ าร
ยั ชีพ อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดํา นิน าร
มา อนใช้ฐาน ้อมล ํานวนผ้ อายุตามประ าศบัญชีรายชื่อผ้มี
ิทธิ รับ ิน บื้ยยั ชีพ
ผ้ อายุ โดย ํานวณ า อัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม ึ้น 3 ปีย้อน
ลั และ ้อมล ํานวนผ้ อายุที่ได้บันทึ ในระบบ าร น ทศ าร
ัด ารฐาน ้อมล บี้ยยั ชีพ อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น า
ประ าศบัญชีรายชื่อฯ
โดยดํา นิน าร าย บี้ยยั ชีพผ้ อายุ
- โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ
าร าย ิน บี้ยยั ชีพผ้ อายุ อ อ รป รอ วนท้อ
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถื นั ือ ั่ ารที่ ี่ยว ้อ ป็น าร
ดํา นิน ารตามภาร ิ ถายโอนมาตรา 16 แ พระราชบัญญัติ
ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระ ายอํานา ฯ พ.ศ. 2542
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บี้ยยั ชีพ วามพิ าร

ํานวน

2,100,000 บาท

ํานวน

54,000 บาท

พื่อ าย ป็น า
(1) รอ รับ าร ัด วั ดิ าร บี้ย วามพิ าร ใ ้แ นพิ ารที่มี
ิทธิตาม ลั ณฑที่ ํา นดที่ได้แ ด วาม ําน โดย าร อ ึ้น
ทะ บียน พื่อ อรับ ิน บื้ย วามพิ ารไว้ ับอ รป รอ วน
ท้อ ถิ่นแล้ว ตามมติ ณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 25 พฤศ ิ ายน 2557
ว้นแตใน วน อ ิน พิ่มที่อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
ดํา นิน ารตาม ้อ 18 (2) แ ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวา
ด้วย าร าย ิน ราะ พื่อ ารยั ชีพ อ อ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดํา นิน ารมา อน โดยใช้ฐาน ้อมล
ํานวน นพิ ารตามประ าศบัญชีรายชื่อผ้มี ิทธิรับ ิน บื้ย น
พิ าร โดย ํานวณ า อัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม ึ้น 3 ปีย้อน ลั และ
้อมล ํานวน นพิ ารที่ได้บันทึ ในระบบ าร น ทศ าร ัด าร
ฐาน ้อมล บี้ยยั ชีพ อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น า ประ าศ
บัญชีรายชื่อฯ โดยดํา นิน าร าย บี้ย วามพิ าร ใ ้แ นพิ าร
(2) บี้ยยั ชีพ วามพิ าร รายนายน ิบ ีย ใ ญ มทบ
ดือน ละ 500 บาท
- โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ
าร าย ิน บี้ย วามพิ าร ใ ้แ นพิ าร อ อ รป รอ
วนท้อ ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถื นั ือ ั่ ารที่ ี่ยว ้อ
ป็น ารดํา นิน ารตามภาร ิ ถายโอนมาตรา 16 แ พระราช
บัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระ ายอํานา ฯ พ.ศ. 2542
บี้ยยั ชีพผ้ป่วย อด
พื่อ าย ป็น ิน นับ นุน าร ราะ บี้ยยั ชีพผ้ป่วย
อด แ ผ้ป่วย อด ที่แพทยได้รับรอ และทํา ารวินิ ฉัย
แล้ว และมี วาม ป็นอยยา น รือถ ทอดทิ้ าดผ้อุป าระดแล
ไม ามารถประ อบอาชีพ ลี้ย ตน อ ได้
โดยผ้ป่วย อด ที่มี ิทธิ ะได้รับ บี้ยยั ชีพ นละ 500 บาทตอ
ดือน รบทิ้ 12 ดือน ป็น ารดํา นิน ารตามภาร ิ ถาย
โอน มาตรา 16 แ พระราชบัญญัติแผนและ ั้นตอน าร ระ าย
อํานา ฯ พ.ศ. 2542 และระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร
าย ิน ราะ พื่อ ารยั ชีพ อ อ รป รอ วนท้อ
ถิ่น พ.ศ. 2548
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ิน ํารอ าย

ํานวน

1,000,000 บาท

ิน มทบ อ ทุนบํา น็ บํานาญ ้าราช าร วนท้อ ถิ่น ( .บ.ท.)

ํานวน

612,000 บาท

พื่อ าย ป็น ิน มทบ อ ทุนบํา น็ บํานาญ ้าราช าร วนท้อ
ถิ่น ( บท.) พื่อชวย ลือแ พนั าน วนตําบลร้อยละ 2 อ
ประมาณ ารรายรับ (ไมรวม ินอุด นุน)
ิน มทบ อ ทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ

ํานวน

175,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน รณีที่ไม ามารถ าด ารณได้ลว น้า
ใน รณี ํา ป็น รือ พีย พอตอ าร ผชิญ ตุ าธารณภัยตลอด
ปี และนําไปใช้ าย รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รือบรร ทา
ปัญ า วาม ดือดร้อน อ ประชาชน ป็น วนรวม รือ รณี าร
ป้อ ันและยับยั้ อน าร ิด าธารณภัย รือ าดวา ะ ิด
าธารณภัยตามระ บียบและ นั ือ
(1) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วยวิธี บประมาณ อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2563
(2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313.4/ว 667
ล วันที่ 12 มีนา ม 2545
(3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072
ล วันที่ 15 ร ฎา ม 2559
(4) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ล วันที่ 6
มิถุนายน 2559
ราย ายตาม ้อผ พัน

พื่อ าย ป็น ิน มทบ อ ทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ อ อ าร
บริ าร วนตําบลบอนอ อัตราร้อยละ 50 อ รายได้ไมรวม ิน
อุด นุนตามประ าศ ป ช. รื่อ ลั ณฑ พื่อ นับ นุน
ใ ้ อปท. ดํา นิน านและบริ าร ัด ารระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพ
ในระดับท้อ ถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ล
วัน ที่ 13 ันยายน 2561
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,004,860 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,044,160 บาท

รวม

2,963,160 บาท

ํานวน

532,080 บาท

ํานวน

45,600 บาท

พื่อ าย ป็น าตอบแทนประ ําตําแ น ํา รับผ้บริ าร ประ อบ
ด้วย
(1) นาย อ ารบริ าร วนตําบล ํานวน 1 อัตรา
(2) รอ นาย อ ารบริ าร วนตําบล ํานวน 2 อัตรา
าตอบแทนพิ ศษนาย /รอ นาย
ํานวน

45,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ิน ดือนนาย /รอ นาย อ

รป รอ วนท้อ ถิ่น

พื่อ าย ป็น า ิน ดือน ํา รับผ้บริ าร ประ อบด้วย
(1) นาย อ ารบริ าร วนตําบล ํานวน 1 อัตรา
(2) รอ นาย อ ารบริ าร วนตําบล ํานวน 2 อัตรา
าตอบแทนประ ําตําแ น นาย /รอ นาย

พื่อ าย ป็น าตอบแทนพิ ศษ ํา รับผ้บริ าร ประ อบด้วย
(1) นาย อ ารบริ าร วนตําบล ํานวน 1 อัตรา
(2) รอ นาย อ ารบริ าร วนตําบล ํานวน 2 อัตรา
าตอบแทนราย ดือน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
อ ารบริ าร วนตําบล

ํานวน

พื่อ าย ป็น ิน ดือน ํา รับ ล านุ ารนาย อ ารบริ าร วน
ตําบล ํานวน 1 อัตรา
าตอบแทนประธาน ภา/รอ ประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ล านุ าร ภา
ํานวน
อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
พื่อ าย ป็น าตอบแทนราย ิน
(1) ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตําบล ํานวน 1 อัตรา
(2) รอ ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตําบล ํานวน 1 อัตรา
(3) มาชิ ภาอ ารบริ าร วนตําบล ํานวน 21 อัตรา
(4) ล านุ าร ภาอ ารบริ าร วนตําบล ํานวน 1 อัตรา

90,720 บาท

2,249,160 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

4,081,000 บาท

ิน ดือน ้าราช าร รือพนั าน วนท้อ ถิ่น

ํานวน

1,800,000 บาท

พื่อ าย ป็น ินใ ้แ พนั าน วนตําบล
ปลัดอ ารบริ าร วนตําบล ํานวน 1 อัตรา, ัว น้า ํานั
ปลัด ํานวน 1 อัตรา,นิติ ร ํานวน 1 อัตรา,นั ทรัพยา ร
บุ ล ํานวน 1 อัตรา,นั ัด าร านทั่วไป ํานวน 1 อัตรา,
้าพนั านธุร าร ํานวน 1 อัตรา
ํานวณตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร วนตําบล
บอนอ
นิ พิ่มตา ๆ อ ้าราช าร รือพนั าน วนท้อ ถิ่น

ํานวน

144,000 บาท

พื่อ าย ป็น ิน า รอ ชีพชั่ว ราวใ ้แ ปลัดอ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ ํานวน 1 อัตรา
และ ิน พิ่มตําแ น นิติ ร (พ.ต. .) ํานวน 1 อัตรา
ํานวณตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร วนตําบล
บอนอ
ินประ ําตําแ น

ํานวน

126,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ินประ ําตําแ น ปลัดอ ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ ํานวน 1 อัตรา และ ัว น้า ํานั ปลัด ํานวน 1
อัตรา
ํานวณตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร วนตําบล
บอนอ
าตอบแทนพนั าน ้า

ํานวน

1,903,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ิน ดือนใ ้ แ พนั าน า้ ั ัด ํานั
ปลัด ํานวน 13 อัตรา
ํานวณตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร วนตําบล
บอนอ
ิน พิ่มตา ๆ อ พนั าน ้า

ํานวน

108,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ิน รอ ชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั าน ั ดั ํานั
ปลัด ํานวน 9 อัตรา
ํานวณตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร วนตําบล
บอนอ
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งบดาเนินงาน

รวม

3,802,000 บาท

รวม

1,053,000 บาท

ํานวน

900,000 บาท

าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร

ํานวน

5,000 บาท

พื่อ าย ป็น ิน าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลา
ราช าร ใ ้ แ พนั าน วนตําบล พนั าน ้า ที่ได้ปฏิบัติ าน
นอ วลา ราช าร วัน ยุดราช าร
า ชาบ้าน

ํานวน

108,000 บาท

ํานวน

40,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อ
ท้อ ถิ่น

รป รอ วน

าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อ
วนท้อ ถิ่น
พื่อ าย ป็น าตอบแทน ใ ้แ
(1) ณะ รรม าร ลือ ตั้ ประ ํา นวย
(2) ินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
( ินรา วัลประ ําปี) ฯลฯ

รป รอ

พื่อ าย ป็น า ชาบ้านใ ้แ พนั าน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ ได้
ตามระ บียบ ฯ ได้แ า ชาบ้าน า ชาซือ้ บ้าน รือชําระ ิน ้
ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั าน/ล ้า ประ ํา
พื่อ าย ป็น า ินชวย ลือ ารศ ษาบุตร ใ ้แ พนั าน
วน ตําบล ผ้บริ าร
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ค่าใช้สอย

รวม

1,480,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร
ราย าย ี่ยว ับ ารรับรอ และพิธี าร
พื่อ าย ป็นราย าย ี่ยว ับ ารรับรอ และพิธี าร ดั นี้
(1) ารับรอ
พื่อ าย ป็น ารับรอ บุ ลที่มานิ ทศ านตรว ยี่ยม รือ ยี่ยมชม
ิ าร รือทัศนศึ ษาด าน อ อ ารบริ าร วนตําบล และ
้า น้าที่ที่ ี่ยว ้อ ต้อ รวม ันต้อนรับบุ ล รือ ณะบุ ล
ตลอด นผ้ ้ารวมโ ร าร ตามโ ร ารที่ นวยราช ารอื่น ลุม
อาชีพมลนิธิ ัดใ ้มี ึ้น ับอ ารบริ าร วนตําบล รือใน ม
บ้าน ตพื้นที่รับผิดชอบ อ อ ารบริ าร วน
ตําบล ชน โ ร าร าชาด ยี่ยม มบ้านโ ร าร ั วัด ลื่อนที่
โ ร ารประ วด ิ รรมตา ๆ ใน มบ้าน ฯลฯ
(2) า ลี้ย รับรอ
พื่อ าย ป็น า ลื้ย รับรอ ารประชุม ภาอ ารบริ าร วน
ตําบล รือ ณะ รรม าร รือ ณะอนุ รรม ารที่ได้รับ ารแต ตั้
ตาม ฎ มาย รือระ บียบ รือ นั ือ ั่ าร อ ระทรว
ม าดไทย รือ อ อ ารบริ าร วนตําบลในโอ า ตา ๆ าร
ประชุมระ วา อ รป รอ วนท้อ ถิ่น ับอ รป รอ วน
ท้อ ถิ่น รือรัฐวิ า ิ รือ อ ชน ฯลฯ
(3) าใช้ ายในพิธีทา ศา นา/รัฐพิธี
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน าร ัด านพิธี ารตา ๆ อ อ าร
บริ าร วนตําบล ัด านวัน ํา ัญทา ศา นาและ ป็นวัน ํา ัญ
ทา ราช าร านรัฐพิธี
(4) าพว มาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ และพว มาลา
พื่อ าย ป็น าพว มาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ และ
พว มาลา ํา รับพิธี ารวัน ํา ัญตา ๆตามวาระและโอ า ที่
มาะ ม
- ป็นไปตาม
(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ล
วัน ที่ 5 ุมภาพันธ 2563
(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้ ายใน าร
บริ าร าน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2562
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ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร

ํานวน

130,000 บาท

ํานวน

120,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน าร ้า มาบริ ารตา ๆ ดั นี้
- าถาย อ าร า ย็บ นั ือ รือ ้าป นั ือ าซั ฟอ า
ํา ัด ิ่ ปฏิ ล าระวา บรรทุ า ชาทรัพย ิน าโ ษณาและ
ผยแพร (ราย าย ี่ยว ับ าร ้า มาโ ษณาและ ผยแพร าว
ารทา วิทยุ ระ าย ีย โทรทัศน นั ือพิมพ ตา ๆ)
- าธรรม นียมตา ๆ
- า บี้ยประ ัน
- าใช้ ายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา
- า ้า มาบริ าร พื่อใ ้ผ้รับ ้า ทํา ารอยา นึ่ อยา ใด ซึ่ มิ
ใช ป็น ารประ อบ ดัดแปล ตอ ติม รุภัณฑ รือ ิ่ อ
ร้า อยา ใด และอยใน วามรับผิดชอบ อ ผ้รับ ้า ชน า ้า
มา บน้ํา า ้า มา าม ัมภาระ าบริ าร ํา ัดปลว รือ
แมล าซอมแซมทรัพย ิน า ้า มาประ มิน วามพึ พอ
ใ อ ประชาชน ฯลฯ
- าติดตั้ ไฟฟ้า ชน าปั าพาด ายภายนอ ถานที่
ราช าร พื่อใ ้ราช ารได้ใช้บริ ารไฟฟ้า รวมถึ าติดตั้ ม้อ
แปล รื่อ วัดและอุป รณไฟฟ้าซึ่ ป็น รรม ิทธิ์ อ ารไฟฟ้า
- าติดตั้ ประปา ชน าวา ทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร
- าติดตั้ โทรศัพท าใช้ ายตา ๆใน ารติดตั้ โทรศัพท าติดตั้
รื่อ รับ ัญญาณตา ๆ ฯลฯ
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย บราย
ายอื่น ๆ
าใช้ าย ดินทา ไปราช าร
พื่อ าย ป็น าใช้ าย ํา รับ บี้ย ลี้ย าพา นะ า ชาที่พั า
ล ทะ บียน และ าใช้ ายอื่นๆใน าร ดินทา ไปราช าร รือไป
อบรม ัมมนา ํา รับพนั าน วนตําบล พนั าน ้า ตาม
ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน าร ดินทา ไป
ราช าร อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
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าใช้ ายใน าร ลือ ตั้
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน าร ลือ ตั้ ทั่วไป ลือ ตั้
ซอม รือ ลือ ตั้ รณีตั้ มบ้านใ ม อ ผ้บริ าร/ มาชิ ภา
อ าร บริ าร วนตําบล รือ นับ นุน าร ลือ ตั้ ภา มาชิ
ภาผ้แทนราษฎร มาชิ วุฒิ ภา มาชิ ภา ผ้บริ ารอ าร
บริ าร วน ั วัด
- ป็นไปตาม นั ีอ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0818.2
/ว 4289 ล วันที่ 22 ร ฎา ม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 115
โ ร ารประชุม ัมมานา ชิ ปฏิบัติ าร พื่อใ ้ วามร้ ี่ยว ับ รื่อ
วินัย ารดํา นิน ารทา วินัย ารใ ้ออ า ราช าร ิทธิอุทธรณ
และ ารร้อ ทุ ิทธิและ น้าที่ตาม ฎ มายที่ ี่ยว ้อ ํา รับ
พนั าน วนตําบลและพนั าน ้า อ อ ารบริ าร วนตําบล
บอนอ
พื่อ าย ป็น าใช้ ายโ ร ารประชุม ัมมนา ชิ ปฏิบัติ าร พื่อ
ใ ้ วามร้ ี่ยว ับ รื่อ วินัยและ ารรั ษาวินัย ารดํา นิน ารทา
วินัย ารใ ้ออ า ราช าร ิทธิอุทธรณ และ ารร้อ ทุ ิทธิ
และ น้าที่ตาม ฎ มายที่ ี่ยว ้อ ํา รับพนั าน วนตําบลและ
พนั าน ้า อ อ ารบริ าร วนตําบลบอนอ ชน าอา าร
วา และ รื่อ ดื่ม าอา ารพร้อมน้ําดื่ม าป้ายประชา
ัมพันธ า มนา ุณวิทยา ร าวั ดุอุป รณใน าร ัดทํา
โ ร าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน าร
ฝึ อบรมและ ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 16 ลําดับที่ 1

ํานวน

200,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท
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โ ร ารฝึ อบรมและทัศนศึ ษาด าน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ าร
บริ าร านและ ารปฏิบัติ านด้านตา ๆ

ํานวน

พื่อ าย ป็น าใช้ ายโ ร ารฝึ อบรมและทัศนศึ ษาด าน พื่อ
พิ่มประ ิทธิภาพ ารบริ าร านและ ารปฏิบัติ านด้าน
ตา ๆ ชน าอา ารวา และ รื่อ ดื่ม าอา ารพร้อมน้ําดื่ม า
ป้ายประชา ัมพันธ า มนา ุณวิทยา ร าวั ดุอุป รณ ํา รับ
ัดทําโ ร าร า ้า มาพา นะ า อ มนา ุณ า ชาที่
พั ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน าร
ฝึ อบรมและ ช้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนา ้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 56
ลําดับที่ 7
โ ร าร ริม ระบวน าร รียนร้ที่ ร้า วามผ พันในอ รและ ํานวน
ร้า แร ใ ใน ารทํา าน

400,000 บาท

200,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใช้ ายโ ร าร ริม ระบวน าร รียนร้ที่ ร้า
วามผ พันในอ รและ ร้า แร ใ ใน ารทํา าน ชน า
อา ารวา และ รื่อ ดื่ม าอา ารพร้อมน้ําดื่ม าป้ายประชา
ัมพันธ า มนา ุณวิทยา ร
าวั ดุอุป รณ ํา รับ ัดทํา โ ร าร า ้า มาพา นะ า ชา
ที่พั
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน าร
ฝึ อบรมและ ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 56
ลําดับที่ 11
าบํารุ รั ษาและซอมแซม
พื่อ าย ป็น าบํารุ รั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้ใช้ านได้
ตามป ติ
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั าน
พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุ ํานั
าน ชน ระดาษ แฟ้ม มุด ปา า ดิน อ ยา ลบ รื่อ
และแบบพิมพตา ๆ ฯลฯ

ียน

ํานวน

400,000 บาท

รวม

974,000 บาท

ํานวน

170,000 บาท
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

ํานวน

40,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุตา ๆ ใน ํานั านและ
าร ัดพิธีตา ๆ อ ราช าร ฯลฯ
วั ดุ านบ้าน าน รัว

ํานวน

50,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ ิ่ อ รื่อ ใช้ตา ๆ ํา รับ านบ้าน
าน รัว ชน ไม้ วาด น้ํายาล้า าน แ ้วน้ํา ฯลฯ
วั ดุ อ ร้า

ํานวน

20,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ดั ซื้อวั ดุ อ ร้า ชน ไม้ ตะป ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและ น

ํานวน

70,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้ออะไ ล รถ ั รยานยนต วน ลา รถยนต
วน ลา รถน้ําอ น ประ อ อ ารบริ าร วนตําบล
รถ ้ชีพ ้ภัย ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิ และ ลอลื่น

ํานวน

460,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิ และ ลอลื่นตา ๆที่ใช้ ับรถ
ยนต วน ลา รถ ั รยานยนต วน ลา รถ ้ชีพ ้ภัย รถน้ํา
อ น ประ ลื่อยโซยนต รื่อ ปั่นไฟ รื่อ ตัด ญ้า รื่อ พน
ยา รื่อ พน มอ วัน ฯลฯ ํา รับปฏิบัติ าน อ อ าร
บริ าร วนตําบลบอนอ
วั ดุโ ษณาและ ผยแพร
ํานวน

4,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุที่ใช้ใน ารโ ษณาและ ผยแพรประชา
ัมพันธ ชน พ ันและ ี
มมโมรี ารด ฟิลม ฯลฯ
วั ดุ อมพิว ตอร

ํานวน

150,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน แผน
บันทึ ้อมล โปรแ รมตา ๆที่ ี่ยว ้อ ับ อมพิว ตอร ฯลฯ
วั ดุ ํารว

ํานวน

5,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุ ํารว ชน บันไดอลมิ นียม ฯลฯ
วั ดุอื่น

ํานวน

5,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุที่ไม ้าประ ภท อ วั ดุที่ ัดประ ภท
ตั้ ไว้ ชน มิ ตอรน้ํา มิ ตอรไฟฟ้า ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

295,000 บาท

าไฟฟ้า

ํานวน

150,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ระแ ไฟฟ้า ํา รับที่ทํา ารอ ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ ที่ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ลอ า และ ล้อ วร ร
ปิด ฯลฯ
าน้ําประปา าน้ําบาดาล

ํานวน

40,000 บาท

พื่อ าย ป็น าน้ําประปา ํา รับที่ทํา ารอ ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ และที่ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ลอ า ฯลฯ
าบริ ารโทรศัพท

ํานวน

5,000 บาท

พื่อ าย ป็น าโทรศัพท ํา รับที่ทํา ารอ
บอนอ และที่ศนยพัฒนา ด็ ล็ ฯลฯ
าบริ ารไปรษณีย

ํานวน

50,000 บาท

ํานวน

50,000 บาท

ารบริ าร วนตําบล

พื่อ าย ป็น าไปรษณีย าธนาณัติ าดว ตรา
ไปรษณียา ร าธรรม นียม ารโอน ินในระบบบริ าร าร
ิน าร ลั ภา รัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS) ฯลฯ
าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม
พื่อ าย ป็น าโทรภาพ (โทร าร) า ท ล ซ าวิทยุติดตาม
ตัว าวิทยุ ื่อ าร า ื่อ ารผานดาว ทียม าใช้ าย ี่ยว ับ าร
ใช้ระบบอิน ทอร น็ต รวมถึ อิน ทอร น็ต ารดและ า ื่อ าร
ตา ๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชาชอ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ และ
ใ ้ มาย วามรวมถึ าใช้ าย พื่อใ ้ได้บริ ารดั ลาวและ าใช้
ายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
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งบลงทุน

รวม

128,700 บาท

รวม

128,700 บาท

ัดซื้อชุดรับแ

ํานวน

30,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อชุดรับแ ํานวน 1 ชุดๆ ละ 30,000 บาท
-โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1. ้าอี้ตัวยาว ํานวน 1 ตัว
2. ้าอี้แบบ ั้น ํานวน 1 ตัว
3. โตะ ลา ํานวน 1 ตัว
- ัดซื้อตามรา าท้อ ถิ่น ั วัดประ วบ ีรี ันธ นื่อ า ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้อ ถิ่น นื่อ า ไมได้ใช้ใน ารบริ าร
าธารณะ
ัดซื้อต้ ็บ อ าร

ํานวน

25,900 บาท

ํานวน

44,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั าน

1. พื่อ าย ป็น า ัดซื้อต้ ล็ แบบ 2 บาน ํานวน 1
ต้ๆ ละ 5,900 บาท
-โดยมี ุณลั ษณะ
1) มีมือ ับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
- ัดซื้อตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 123
ลําดับที่ 7
2. พื่อ าย ป็น า ัดซื้อต้ ็บ อ าร ํานวน 1 ต้ๆ ละ 20,000
บาท
โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้ ป็นต้ไม้ด้านบน ป็นบาน ปิด ระ
ด้านลา บานปิดทึบพร้อมชั้นวา อ าร
- ัดซื้อตามรา าท้อ ถิ่น ั วัดประ วบ ีรี ันธ นื่อ า ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้อ ถิ่น นื่อ า ไมได้ใช้ใน ารบริ าร
าธารณะ
รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ัดซื้อ รื่อ อมพิว ตอร
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พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ อมพิว ตอร ํา รับประมวลผล แบบ
ที่ 1 ( อ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) ํานวน 2 รื่อ ๆ ละ 22,000
บาท
-โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
- มี นวยประมวลผล ลา (CPU) ไมน้อย วา 6 แ น
ลั (6 core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz และมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
ต้อ ใช้ วาม ามารถใน ารประมวลผล ํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลา (CPU) มี นวย วาม ํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ด ภาพ โดยมี ุณลั ษณะอยา ใด
อยา นึ่ รือดี วา ดั นี้
1) ป็นแผ ว ร พื่อแ ด ภาพแย า แผ ว ร ลั ที่มี นวย
วาม ํา นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ด ภาพติดตั้ อยภายใน นวย
ประมวลผล ลา แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวย วาม ํา ลั ใน ารแ ด ภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ด ภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช้
นวย วาม ํา ลั ใน ารแ ด ภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB
- มี นวย วาม ํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวย ัด ็บ ้อมล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วาม ุไม
น้อย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วาม ุไมน้อย
วา 250 GB ํานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา ํานวน 1 นวย
- มีชอ ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา ํานวน ไมน้อย วา 1
ชอ
- มีชอ ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอ
- มีแป้นพิมพและ มา
- มี อแ ด ภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว ํานวน 1 นวย
- ัดซื้อตาม ณฑรา า ลา และ ุณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด า
อุป รณและระบบ อมพิว ตอร
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- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 123
ลําดับที่ 1
ัดซื้อ รื่อ พิมพแบบฉีด มึ (Ink Tank Printer)

ํานวน

17,200 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ พิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้ ถั มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) ํานวน 4 รื่อ ๆละ 4,300 บาท โดย
มี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดั นื้
(1) ป็น รื่อ พิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้ ถั มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) า โร านผ้ผลิต
(2) มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
(3) มี วาม ร็วใน ารพิมพรา าวดํา ํา รับ ระดาษ นาด A4
ไม น้อย วา 19 น้าตอนาที (ppm) รือ8.8 ภาพตอนาที
(4) มี วาม ร็วใน ารพิมพรา ี ํา รับ ระดาษ นาด A4 ไม
น้อย วา 15 น้าตอนาที(ppm) รือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
(5) มีชอ ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา ํานวน ไมน้อย วา 1 ชอ
(6) มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 แผน
(7) ามารถใชได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ัดซื้อตาม ณฑรา า ลา และ ุณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด า
อุป รณและระบบ อมพิว ตอร
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 123
ลําดับที่ 3
ัดซื้อ รื่อ ํารอ ไฟฟ้า

ํานวน

11,600 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ ํารอ ไฟฟ้า นาด 1 kVA ํานวน 2
รื่อ ๆละรา า 5,800 บาท โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดั นื้
(1) มี ําลั ไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 1 kVA (600 Watts)
(2) ามารถ ํารอ ไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ัดซื้อตาม ณฑรา า ลา และ ุณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด า
อุป รณและระบบ อมพิว ตอร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 123
ลําดับที่ 7
งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น
ราย ายอื่น
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า ้า ที่ปรึ ษา พื่อศึ ษาวิ ัย และประ มินผล รือพัฒนาระบบ
ตา ๆ

ํานวน

30,000 บาท

รวม

484,000 บาท

รวม

484,000 บาท

รวม

484,000 บาท

ิน ดือน ้าราช าร รือพนั าน วนท้อ ถิ่น

ํานวน

215,000 บาท

พื่อ าย ป็น ินใ ้แ พนั าน วนตําบล
-นั วิ ราะ นโยบายและแผน ํานวน 1 อัตรา
ํานวณตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร วนตําบล
บอนอ
าตอบแทนพนั าน ้า

ํานวน

269,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ิน ดือนใ ้แ พนั าน ้า อ ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ
-ผ้ชวยนั วิ ราะ นโยบายและแผน ํานวน 1 อัตรา
ํานวณตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร วนตําบล
บอนอ
งานบริหารงานคลัง

รวม

3,596,700 บาท

รวม

2,331,500 บาท

รวม

2,331,500 บาท

ิน ดือน ้าราช าร รือพนั าน วนท้อ ถิ่น

ํานวน

1,400,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ิน ดือนใ ้แ พนั
วนตําบลบอนอ ั ัด อ ลั
ํานวณตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี
บอนอ
นิ พิ่มตา ๆ อ ้าราช าร รือพนั

ํานวน

40,500 บาท

พื่อ าย ป็น า ายที่ปรึ ษา พื่อศึ ษาวิ ัยและประ มินผล รือ
พัฒนาระบบตา ๆ รวมทั้ า ้า มาประ มิน วามพึ พอใ อ
อ รซึ่ มิใช พื่อ าร ัด า รือปรับปรุ รุภัณฑที่ดินและ ิ่ อ
ร้า
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
าน วนตําบลอ ารบริ าร
ํานวน 8 อัตรา
อ อ ารบริ าร วนตําบล
าน วนท้อ ถิ่น

พื่อ าย ป็น ิน า รอ ชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั าน วน
ตําบล ั ัด อ ลั ํานวน 4 อัตรา
ํานวณตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร วนตําบล
บอนอ
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าตอบแทนพนั าน ้า

ํานวน

817,000 บาท

ํานวน

74,000 บาท

รวม

1,116,000 บาท

รวม

551,000 บาท

ํานวน

400,000 บาท

าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร

ํานวน

25,000 บาท

พื่อ าย ป็น ิน าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลา
ราช าร ใ ้ แ พนั าน วนตําบล พนั าน ้า ที่ได้ปฏิบัติ าน
นอ วลา ราช าร วัน ยุดราช าร
า ชาบ้าน

ํานวน

96,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ิน ดือนใ ้แ พนั าน า้ อ ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ ั ัด อ ลั
ํานวน 6 อัตรา
ํานวณตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร วนตําบล
บอนอ

ิน พิ่มตา ๆ อ พนั าน ้า
พื่อ าย ป็น ิน า รอ ชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั าน ้า อ าร
บริ าร วนตําบลบอนอ ั ัด อ ลั ํานวน 5 อัตรา
ํานวณตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร วนตําบล
บอนอ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อ
ท้อ ถิ่น

รป รอ วน

พื่อ าย ป็น าตอบแทน ใ ้แ
(1) ณะ รรม ารตรว าร ้า ณะ รรม าร ํา นดรา อบ ต
ณะ รรม าร ํา นดรา า ลา ผ้ วบ ุม าน และ ณะ รรมอื่น
ที่ได้รับ ารแต ตั้ ใ ้มี น้าที่ใน ารดํา นิน าร ี่ยว ับ าร ัดซื้อ
ัด ้า และบริ ารพั ดุตามระ บียบ
(2) ินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( ินรา วัล
ประ ําปี) ฯลฯ

พื่อ าย ป็น า ชาบ้านใ ้แ พนั าน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ ได้
ตามระ บียบฯ ได้แ า ชาบ้าน า ชาซือ้ บ้าน รือชําระ ิน ้
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ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั าน/ล ้า ประ ํา

ํานวน

30,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ้แ พนั าน วน
ตําบล
ค่าใช้สอย

รวม

350,000 บาท

ํานวน

120,000 บาท

ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร
โ ร ารปรับปรุ ระบบ ้อมลแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ินใน
ตตําบลบอนอ
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารตามโ ร ารปรับปรุ
ระบบ ้อมลแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ินใน ตตําบล
บอนอ ประ อบด้วย า ้า มาบริ ารบุ ลใน ารดํา นิน าน
ตามโ ร าร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 17 ลําดับที่ 3
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ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร

ํานวน

20,000 บาท

ํานวน

120,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน าร ้า มาบริ ารตา ๆ ดั นื้
- าถาย อ าร า ย็บ นั ือ รือ ้าป นั ือ าซั ฟอ า
ํา ัด ิ่ ปฏิ ล าระวา บรรทุ า ชาทรัพย ิน า โ ษณาและ
ผยแพร (ราย าย ี่ยว ับ าร ้า มาโ ษณาและ ผยแพร าว
ารทา วิทยุ ระ าย ีย โทรทัศน นั ือพิมพ ตา ๆ)
- าธรรม นียมตา ๆ
- า บี้ยประ ัน
- าใช้ ายใน ารดํา นิน ดีตาม ดีพิพา ษา
- า ้า มาบริ าร พื่อใ ้ผ้รับ ้า ทํา ารอยา นึ่ อยา ใดซึ่ มิ
ใช ป็น ารประ อบ ดัดแปล ตอ ติม รุภัณฑ รือ ิ่ อ
ร้า อยา ใด และอยใน วามรับผิดชอบ อ ผ้รับ ้า ชน า ้า
มา บน้ํา า ้า มา าม ัมภาระ าบริ าร ํา ัดปลว
รือ แมล าซอมแซมทรัพย ิน า ้า มาประ มิน วามพึ พอ
ใ อ ประชาชน ฯลฯ
- าติดตั้ ไฟฟ้า ชน าปั าพาด ายภายนอ ถานที่
ราช าร พื่อใ ้ราช ารได้ใช้บริ ารไฟฟ้า รวมถึ าติดตั้
ม้อ แปล รื่อ วัดและอุป รณไฟฟ้าซึ่ ป็น รรม ิทธิ์ อ าร
ไฟฟ้า
- าติดตั้ ประปา ชน าวา ทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร
- าติดตั้ โทรศัพท าใช้ ายตา ๆใน ารติดตั้ โทรศัพท าติดตั้
รื่อ รับ ัญญาณตา ๆ ฯลฯ
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย บราย
ายอื่น ๆ
าใช้ าย ดินทา ไปราช าร
พื่อ าย ป็น าใช้ าย ํา รับ บื้ย ลื้ย าพา นะ า ชาที่
พั า ล ทะ บียน และ าใช้ ายอื่นๆใน าร ดินทา ไปราช าร
รือไป อบรม ัมมนา ํา รับพนั าน วนตําบล พนั าน
้า ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน าร ดิน
ทา ไปราช าร อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
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โ ร ารอบรม พิ่มประ ิทธิภาพ าร ัดทําแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน

ํานวน

50,000 บาท

ํานวน

40,000 บาท

รวม

215,000 บาท

วั ดุ ํานั าน

ํานวน

70,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุ ํานั
าน ชน ระดาษ แฟ้ม มุด ปา า ดิน อ รื่อ
ียน แบบ พิมพ ฯลฯ
วั ดุ านบ้าน าน รัว

ํานวน

10,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุ านบ้าน าน รัว ชน ไม้
วาด แ ้ว นํ้า นํ้ายาล้า าน ฯลฯ
วั ดุโ ษณาและ ผยแพร

ํานวน

5,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุโ ษณาและ ผยแพร ชน มมโมรี่ ารด
ฟิลม ซิม ฯลฯ
วั ดุ อมพิว ตอร
ํานวน

130,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร ารอบรม พิ่ม
ประ ิทธิภาพ าร ัดแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน ได้แ า
อา ารวา และ รื่อ ดื่ม าอา ารพร้อมน้ําดื่ม าป้ายประชา
ัมพันธ า มนา ุณวิทยา ร าวั ดุ ํา รับ ัดทําโ ร าร ฯลฯ
ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใช้ าย
ใน าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม
าร แ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 17 ลําดับที่ 4
าบํารุ รั ษาและซอมแซม
พื่อ าย ป็น าบํารุ รั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้ใช้ าน
ได้ ตามป ติ
ค่าวัสดุ

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน มึ
รื่อ พิมพ โปรแ รมที่ ี่ยว ้อ บั อมพิว ตอร ฯลฯ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

149,200 บาท

รวม

149,200 บาท

ํานวน

8,000 บาท

รุภัณฑ ํานั าน
ัดซื้อ รื่อ าะ ระดาษ
พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ าะ ระดาษ ํานวน 1 ตัว
โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1. ามารถ าะรได้ รั้ ละไมต่ํา วา 140 แผน
2. าะ ระดาษ 2 ร
3. มีที่ ั้น ระดาษ
- ัดซื้อตามรา าท้อ ถิ่น ั วัดประ วบ ีรี ันธ นื่อ า ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้อ ถิ่น นื่อ า ไมได้ใช้ใน ารบริ าร
าธารณะ
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ัดซื้อ รื่อ ปรับอา าศ
พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ ปรับอา าศ แบบแย วน (แบบติด
ผนั ระบบ Inverter) นาด 24,000 บีทีย ํานวน 1 รื่อ
โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1) นาดที่ ํา นด ป็น นาดไมต่ํา วา 24,000 บีทีย
2) รา าที่ ํา นด ป็นรา าที่รวม าติดตั้
3) รื่อ ปรับอา าศที่มี วาม ามารถใน ารทํา วาม ย็น นาดไม
ิน 40,000 บีทีย ต้อ ได้รับ ารรับรอ มาตรฐานผลิตภัณฑ
อุต า รรม และฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4) ต้อ ป็น รื่อ ปรับอา าศที่ประ อบ ํา ร็ รปทั้ ชุด ทั้ นวย
วาม ย็นและ นวยระบาย วามร้อน า โร าน ดียว ัน
5) มี วาม นว วลา ารทํา าน อ อม พร ซอร
6) าร ัดซื้อ รื่อ ปรับอา าศ นาดอื่นๆ (นอ า ้อ 3) นอ
นือ า ารพิ ารณาด้านรา าแล้ว พื่อ ป็น ารประ ยัด
พลั าน วรพิ ารณา ัดซื้อ รื่อ ปรับอา าศที่มีประ ิทธิภาพ
พลั านตามฤด าล (SEER) วา
7) ารติดตั้ รื่อ ปรับอา าศ
(1) แบบแย วน ประ อบด้วยอุป รณดั นี้ วิตช1 ตัว ทอทอ
แด ไป ลับ ุ้มฉนวนยาว 4 มตร
ายไฟยาวไม ิน 15 มตร
8) าติดตั้ รื่อ ปรับอา าศ
( รณีต้อ ารแ ด ติดตั้ แย า รา า รื่อ ปรับอา าศ)
- ชนิดติดผนั นาด 12,000-24,000 บีทีย 3,000 บาท
- ัดซื้อตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้อ ถิ่น นื่อ า ไมได้ใช้ใน ารบริ าร
าธารณะ

ํานวน

39,800 บาท
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ัดซื้อชุดโตะประชุมพร้อม ้าอี้

ํานวน

60,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อชุดโตะประชุมพร้อม ้าอี้ ํานวน 1 ชุด
โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1. โตะประชุม นาด 340X150X75 ซม.
2. ้าอี้ ํานั าน มีล้อ ลื่อน ํานวน 10 ตัว
- ัดซื้อตามรา าท้อ ถิ่น ั วัดประ วบ ีรี ันธ นื่อ า ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้อ ถิ่น นื่อ า ไมได้ใช้ใน ารบริ าร
าธารณะ
ัดซื้อพัดลมตั้ โตะ

ํานวน

3,600 บาท

ํานวน

22,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อพัดลมตั้ โตะ นาด 18 นิ้ว ํานวน 2
ตัวๆ ละ 1,800 บาท
โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1. ใบพัดพลา ติ นาด 18 นิ้ว
2. ปรับแร ลมได้ถึ 3 ระดับ
3. ปรับ ายช้าย- วา ได้และปุ่มบั ับ ายได้ตามต้อ าร
- ัดซื้อตามรา าท้อ ถิ่น ั วัดประ วบ ีรี ันธ นื่อ า ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้อ ถิ่น นื่อ า ไมได้ใช้ใน ารบริ าร
าธารณะ
รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ัดซื้อ รื่อ อมพิว ตอร
พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ อมพิว ตอร ํา รับประมวลผล แบบ
ที่ 1 ( อ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) ํานวน 1 รื่อ ๆ ละ 22,000
บาท
-โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
- มี นวยประมวลผล ลา (CPU) ไมน้อย วา 6 แ น
ลั (6 core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz และมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
ต้อ ใช้ วาม ามารถใน ารประมวลผล ํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลา (CPU) มี นวย วาม ํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ด ภาพ โดยมี ุณลั ษณะอยา ใด
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อยา นึ่ รือดี วา ดั นี้
1) ป็นแผ ว ร พื่อแ ด ภาพแย า แผ ว ร ลั ที่มี นวย
วาม ํา นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ด ภาพติดตั้ อยภายใน นวย
ประมวลผล ลา แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวย วาม ํา ลั ใน ารแ ด ภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ด ภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช้
นวย วาม ํา ลั ใน ารแ ด ภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB
- มี นวย วาม ํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวย ัด ็บ ้อมล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วาม ุไม
น้อย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วาม ุไมน้อย
วา 250 GB ํานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา ํานวน 1 นวย
- มีชอ ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา ํานวน ไมน้อย วา 1
ชอ
- มีชอ ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอ
- มีแป้นพิมพและ มา
- มี อแ ด ภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว ํานวน 1 นวย
- ัดซื้อตาม ณฑรา า ลา และ ุณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด า
อุป รณและระบบ อมพิว ตอร
-ตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 129 ลําดับ
ที่ 61
ัดซื้อ รื่อ พิมพ ล ซอร

ํานวน

10,000 บาท
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พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ พิมพ ล ซอร รือ LED
ี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 น้า/นาที) ํานวน 1
รื่อ ๆ ละ 10,000 บาท
-โดยมี ุณลั ษณะ ดั นื้
(1)มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
(2)มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไม
น้อย วา 18 น้าตอนาที (ppm)
(3)มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 18
น้าตอนาที (ppm)
(4) ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติได้
(5)มี นวย วาม ํา (Memory) นาดไมน้อย วา 128 MB
(6)มีชอ ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา ํานวน ไมน้อย วา 1 ชอ
(7)มีชอ ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา ํานวนไมน้อย วา 1
ชอ รือ ามารถใช้ านผาน รือ ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
(8)มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 150 แผน
(9) ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ัดซื้อตาม ณฑรา า ลา และ ุณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด
า อุป รณและระบบ อมพิว ตอร
-ตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น พ.ศ. (2561-2565) น้า 129 ลําดับ
ที่ 62
ัดซื้อ รื่อ ํารอ ไฟ
พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ ํารอ ไฟฟ้า นาด 1 kVA ํานวน 1
รื่อ ๆ ละ 5,800 บาท
โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดั นื้
(1)มี ําลั ไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 1 kVA (600 Watts)
(2) ามารถ ํารอ ไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ัดซื้อตาม ณฑรา า ลา และ ุณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด
า อุป รณและระบบ อมพิว ตอร
-ตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น พ.ศ. (2561-2565) น้า 129 ลําดับ
ที่ 63

ํานวน

5,800 บาท
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือน ้าราช าร รือพนั าน วนท้อ ถิ่น

รวม

180,000 บาท

รวม

180,000 บาท

รวม

180,000 บาท

ํานวน

180,000 บาท

รวม

1,075,560 บาท

รวม

450,560 บาท

รวม

450,560 บาท

ํานวน

180,560 บาท

ํานวน

234,000 บาท

ํานวน

36,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ิน ดือนใ ้แ พนั าน วนตําบลบอนอ นั
ตรว อบภายในฯ ํานวน 1 อัตรา
ํานวณตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ รบริ าร วนตําบล
บอนอ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือน ้าราช าร รือพนั าน วนท้อ ถิ่น
พื่อ าย ป็น า ิน ดือนใ ้แ นั ป้อ นั และบรร ทา าธารณ
ภัย ั ัด ํานั ปลัด ํานวน 1 อัตรา
ํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ

าตอบแทนพนั าน ้า
พื่อ าย ป็น า ิน ดือนใ ้แ พนั าน ้า อ ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ ั ัด ํานั ปลัด ํานวน 4 อัตรา
ํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ าร
บริ าร วนตําบลบอนอ
ิน พิ่มตา ๆ อ พนั าน ้า
พื่อ าย ป็น า ิน า รอ ชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั าน ้า อ าร
บริ าร วนตําบลบอนอ ั ัด ํานั ปลัด ํานวน 4 อัตรา
ํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อ
ท้อ ถิ่น

รป รอ วน

รวม

129,000 บาท

รวม

50,000 บาท

ํานวน

50,000 บาท

รวม

79,000 บาท

ํานวน

39,000 บาท

พื่อ าย ป็น าป่วย ารชด ชย ารทํา าน รือ วลาที่ ียไปใน าร
ปฏิบัติ น้าที่ใน ารป้อ ันและบรร ทา าธารณภัย อ
อา า มั รป้อ ันฝ่ายพล รือน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้
าย ใ ้แ อา า มั รป้อ ันฝ่ายพล รือน อ อ รป รอ
ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2560
ค่าใช้สอย
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย บราย
ายอื่น ๆ
โ ร ารป้อ ันและลดอุบัติ ตุทา ถนนชว ทศ าลปีใ ม
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นินโ ร ารป้อ ันและลด
อุบัติ ตุทา ถนนชว ทศ าลปีใ ม ได้แ า ้า มาทําป้าย
ประชา ัมพันธโ ร าร า ้า มาติดตั้ ต็นท า ้า มาติด
ตั้ ไฟ อ วา ฯลฯ
(1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ล วันที่ 22 ันยายน 2557
(2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 4202 ล วันที่ 25 ธันวา ม 2561
(3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ล
วัน ที่ 28 มิถุนายน 2562
(4) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1123 ล วันที่ 9 มษายน 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 113
ลําดับที่ 2
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โ ร ารป้อ ันและลดอุบัติ ตุทา ถนนชว ทศ าล

รานต

พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นินโ ร ารป้อ ันและลด
อุบัติ ตุทา ถนนชว ทศ าล รานต ได้แ า ้า มาทําป้าย
ประชา ัมพันธโ ร าร า ้า มาติดตั้ ต็นท า ้า มาติด
ตั้ ไฟ อ วา ฯลฯ
(1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ล วันที่ 22 ันยายน 2557
(2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 4202 ล วันที่ 25 ธันวา ม 2561
(3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ล
วัน ที่ 28 มิถุนายน 2562
(4) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1123 ล วันที่ 9 มษายน 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 113
ลําดับที่ 2
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ํานวน

40,000 บาท

รวม

496,000 บาท

รวม

496,000 บาท

ํานวน

496,000 บาท

รุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
โ ร ารติดตั้ ล้อ ว รปิด มที่ 4
พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ ล้อ ว ร รปิดพร้อมติดตั้ มที่ 4
ํานวน 3 ุด ตําบอนอ อํา ภอ มือ ฯ ั วัดประ วบฯ
รายละ อียดปรา ฎตามแบบที่ อบต.บอนอ ํา นด
-ตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้
ที่2/2563 น้าที่ 16 ลําดับที่ 1
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

335,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

335,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

290,000 บาท

ํานวน

30,000 บาท

ํานวน

30,000 บาท

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย บราย
ายอื่น ๆ
โ ร ารป้อ ัน ด็ มน้ํา
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร ารป้อ ัน ด็ ม
น้ํา ได้แ าอา ารวา และ รื่อ ดื่ม าอา ารพร้อมน้ําดื่ม า
ป้ายประชา ัมพันธ า มมนา ุณวิทยา ร าวั ดุ ํา รับ ัดทํา
โ ร าร ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 114
ลําดับที่ 7
โ ร ารป้อ ันและลด วาม ี่ย าร ิดอั ีภัย
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร ารป้อ ันและลด
วาม ี่ย าร ิดอั ีภัย ได้แ าอา ารวา และ รื่อ ดื่ม า
อา ารพร้อมน้ําดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ า มมนา ุณ
วิทยา ร าวั ดุ ํา รับ ัดทําโ ร าร ฯลฯ ป็นไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 114
ลําดับที่ 6
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โ ร ารฝึ อบรมทบทวนอา า มั รป้อ ันภัยฝ่ายพล รือน

ํานวน

140,000 บาท

ํานวน

90,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร ารฝึ อบรมทบทวน
อา า มั รป้อ ันภัยฝ่ายพล รือน ได้แ าอา าร วา และ
รื่อ ดื่ม าอา ารพร้อมน้ําดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ า มมนา
ุณวิทยา ร าชุด อปพร. าวั ดุ ํา รับ ัดทําโ ร าร ฯลฯ
ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 114
ลําดับที่ 3
โ ร ารฝึ อบรมปฏิบัติ าร ิตอา าภัยพิบัติประ ําอ
วนตําบลบอนอ

ารบริ าร

พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร ารฝึ อบรมปฏิบัติ
าร ิตอา าภัยพิบัติประ ําอ ารบริ าร วนตําบล
บอนอ ได้แ าอา ารวา และ รื่อ ดื่ม าอา ารพร้อมน้ํา
ดื่ม า มมนา ุณวิทยา ร าวั ดุ ํา รับ ัดทําโ ร าร า
ถานที่ ัดโ ร าร ฯลฯ
(1) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ล วันที่ 22 ันยายน 2557
(2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 4202 ล วันที่ 25 ธันวา ม 2561
(3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ล
วัน ที่ 28 มิถุนายน 2562
(4) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1123 ล วันที่ 9 มษายน 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 1/2563 น้าที่ 3 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ

รวม

45,000 บาท

วั ดุ รื่อ ดับ พลิ

ํานวน

10,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุ รื่อ ดับ พลิ ชน ถั ดับ พลิ ล
บอล ดั พลิ ฯลฯ
วั ดุ รา ร

ํานวน

30,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุ รา ร ชน รวย รา ร แผ ั้น
รา ร ป้าย าม ลี่ยม ยุดตรว ระ โ ้ มน ฯลฯ
วั ดุอื่น

ํานวน

5,000 บาท

รวม

798,800 บาท

รวม

600,000 บาท

รวม

600,000 บาท

ํานวน

480,000 บาท

ํานวน

108,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ดั ซื้อวั ดุอื่นๆที่ไม ามารถ ัด ป็นวั ดุใน ลุม
ตัวอยา ที่ ํานั บประมาณ ําแน ไว้
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือน ้าราช าร รือพนั าน วนท้อ ถิ่น
พื่อ าย ป็น า ิน ดือนใ ้แ พนั าน วนตําบลอ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ ั ัด ํานั ปลัด ํานวน 2 อัตรา
ํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี
อ อ ารบริ าร วนตําบลบอนอ
าตอบแทนพนั าน ้า
พื่อ าย ป็น า ิน ดือนใ ้แ พนั าน ้า อ ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ
ั ัด ํานั ปลัด ํานวน 1 อัตรา
ํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
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ิน พิ่มตา ๆ อ พนั าน ้า

ํานวน

12,000 บาท

รวม

198,800 บาท

รวม

35,000 บาท

ํานวน

30,000 บาท

ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั าน/ล ้า ประ ํา

ํานวน

5,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ้แ พนั าน วน
ตําบล และ รผ้ดแล ด็
ค่าใช้สอย

รวม

163,800 บาท

ํานวน

118,800 บาท

พื่อ าย ป็น า ิน า รอ ชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั าน ้า อ
บริ าร วนตําบลบอนอ
ั ัด ํานั ปลัด ํานวน 1 อัตรา
ํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ าร
บริ าร วนตําบลบอนอ

าร

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อ
ท้อ ถิ่น

รป รอ วน

พื่อ าย ป็น าตอบแทน ินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ ( ินรา วัลประ ําปี)
ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร
้า มาบริ ารทํา วาม ะอาดศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ลอ า
พื่อ าย ป็น า ้า มาบริ ารทํา วาม ะอาดศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้าน ลอ า ํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม
1. นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ล วันที่ 10
ร ฎา ม 2563
2.พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระ ายอํานา ใ ้
แ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2542

น้า : 34/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:12

พื่อ าย ป็นราย าย ี่ยว ับ ารรับรอ และพิธี าร

ํานวน

5,000 บาท

ํานวน

30,000 บาท

พื่อ าย ป็นราย าย ี่ยว ับ ารรับรอ และพิธี าร ดั นี้
(1) ารับรอ พื่อ าย ป็น ารับรอ บุ ลที่มานิ ทศ านตรว
ยี่ยม รือ ยี่ยมชม ิ าร รือทัศนศึ ษาด าน อ ศนยพัฒนา
ด็ ล็ บ้าน ลอ า และ ้า น้าที่ที่ ี่ยว ้อ ต้อ รวม ันต้อน
รับบุ ล รือ ณะบุ ล ตลอด นผ้ ้ารวมโ ร าร
(2) า ลี้ย รับรอ พื่อ าย ป็น า ลี้ย รับรอ ารประชุม ณะ
รรม าร รือ ณะอนุ รรม าร ถานศึ ษา และ ารประชุม าร
ัด ิ รรม โ ร ารตา ๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1) นั ีอ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ล
วัน ที่ 5 ุมภาพันธ 2563
(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้ ายใน
าร บริ าร าน อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2562
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย บราย
ายอื่น ๆ
าใช้ ายใน าร ดินทา ไปราช าร
พื่อ าย ป็น าใช้ าย ํา รับ บี้ย ลี้ย าพา นะ า ชาที่พั า
ล ทะ บียน และ าใช้ ายอื่นๆใน าร ดินทา ไปราช าร รือไป
อบรม ัมมนา ํา รับพนั าน วนตําบลและพนั าน ้า ตาม
ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน าร ดินทา ไป
ราช าร อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561

น้า : 35/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:12

โ ร ารศนยพัฒนา ด็ ล็ วยด้วยภมิทัศน

ํานวน

10,000 บาท

รวม

4,156,950 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,656,950 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

356,950 บาท

ํานวน

100,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใช้ ายโ ร ารศนยพัฒนา ด็ ล็ วยด้วยภมิ
ทัศน โดยมี าใช้ ายประ อบด้วย าปรับปรุ ภมิทัศนบริ วณ
ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ลอ า ชน า ้า มา ัดทํา วน ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใช้ าย
ใน าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม
าร แ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 105
ลําดับที่ 7
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย บราย
ายอื่น ๆ
โ ร าร ัด านวัน ด็ แ ชาติ
พื่อ าย ป็น าใช้ ายตามโ ร าร ัด านวัน ด็ แ ชาติ โดยมี
าใช้ ายประ อบด้วย า ้า มาติดตั้ วที า ้า มาติดตั้
ต็นทโดม า ชา ต็นทผ้าใบ า ชา ้าอี้พลา ติ าป้ายไว
นิล า ้า มา บล โป่ าผ้าแพร าอา ารพร้อมน้ําดื่ม า
อ รา วัล า ชาโตะ ลม าวั ดุอุป รณ ํา รับ ัดทํา
โ ร าร ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใช้ ายใน
าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม าร
แ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 105
ลําดับที่ 5

น้า : 36/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:12

โ ร ารพัฒนา ิต พื่อชีวิตอัน ดใ (ระดับประถมศึ ษา)
พื่อ าย ป็น าใช้ ายตามโ ร ารพัฒนา ิต พื่อชีวิตอัน ด
ใ (ระดับประถมศึ ษา) โดยมี าใช้ ายประ อบด้วย าป้ายไว
นิล าอา ารพร้อมน้ําดื่ม าวั ดุอุป รณ ํา รับ ัดทําโ ร าร
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถิ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 106
ลําดับที่ 16

ํานวน

60,000 บาท

น้า : 37/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:12

โ ร าร นับ นุน าใช้ าย ารบริ าร ถานศึ ษาศนยพัฒนา ด็
ล็
พื่อ าย ป็น าใช้ ายตามโ ร าร นับ นุน าใช้ าย ารบริ าร
ถานศึ ษาศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ลอ า ดั นี้
(1) พื่อ ป็น า นับ นุนอา าร ลา วันใ ้ ับ ด็ ศนยพัฒนา ด็
ล็ นละ 21 บาท/ น/วัน ํานวน 245 วัน ป็น ิน 130,000
บาท
(2) พื่อ าย ป็น า นับ นุน าร ัด าร รียน อ ศนยพัฒนา ด็
ล็ อัตรา นละ 1,700.00 บาท/ น/ปี ป็น ิน 50,000 บาท
(3) พื่อ าย ป็น า นับ นุน าใช้ ายใน าร ัด ารศึ ษาศนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้าน ลอ า ดั นี้
1. า นั ือ รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี ป็น ิน 3,000 บาท
2. าอุป รณ าร รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี ป็น ิน 3,000
บาท
3. า รื่อ แบบนั รียน อัตรา นละ 300 บาท/ปี ป็น ิน 4,500
บาท
4. า ิ รรมพัฒนาผ้ รียน อัตรา นละ 430 บาท/ปี ป็น
ิน 6,450 บาท
ป็นไปตาม นั ือ ั่ าร
- นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0816.2/ว 3924 ล
วันที่ 8 ร ฎา ม 2564
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 106
ลําดับที่ 21

ํานวน

196,950 บาท

น้า : 38/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:12

ค่าวัสดุ
วั ดุ านบ้าน าน รัว
าอา าร ริม (นม)
พื่อ าย ป็น
1. าอา าร ริม (นม) ํา รับ ด็ ศนยพัฒนา ด็ ล็
พื่อ าย ป็น า ัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ้แ ด็ ศนยพัฒนา ด็
ล็ บ้าน ลอ า ํานวน 260 วัน ํานวน 50,000 บาท
- ป็นไปตาม นั ือ ั่ าร ดั นื้
นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ล
วันที่ 8 ร ฎา ม 2564
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) น้าที่ 105
2. าอา าร ริม (นม) ํา รับโร รียนใน ตพื้นที่ อบต
.บอนอ พื่อ าย ป็น า ัดซื้ออา าร ริม (นม) ํา รับโร รียน
ใน ตพื้นที่อ ารบริ าร วนตําบลบอนอ ที่ ั ัด ํานั าน
ณะ รรม าร ารศ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ด็ ล็ ด็
อนุบาล และ ด็ ป.1 - ป.6 ํานวน 260 วัน อัตรา นละ 7.37
บาท ป็น ิน 1,250,000 บาท ดั นื้
(1) โร รียนวัดปา ลอ ลียว
(2) โร รียนบ้านทาฝา
(3) โร รียนวัดบอนอ (ทอ วิทยา)
(4) โร รียนบ้าน อ ช้า
(5) โร รียนบ้าน ลอ ชายธ
(6) โร รียนยุว มา มประ วบ ีรี ันธอนุ รณ
(7) โร รียนบ้าน นอ ปุ ล
(8) โร รียนบ้านยุบพริ
- ป็นไปตาม นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ล วันที่ 8 ร ฎา ม 2564
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 105
ลําดับที่ 2

รวม

1,300,000 บาท

ํานวน

1,300,000 บาท

น้า : 39/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:12

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,500,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,500,000 บาท

ํานวน

2,500,000 บาท

รวม

1,489,500 บาท

รวม

1,354,000 บาท

รวม

1,354,000 บาท

ํานวน

130,000 บาท

ินอุด นุน วนราช าร
ินอุด นุน วนราช าร
พื่อ าย ป็น ินอุด นุนอา าร ลา วัน ใ ้แ โร รียนใน ตพื้นที่
อ ารบริ าร วนตําบลบอนอ ที่ ั ัด ํานั าน ณะ รรม าร
ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ด็ ล็ ด็ อนุบาล และ ด็ ป.1
- ป.6 ํานวน 200 วัน อัตรา นละ 21 บาทตอ น ํานวน 8
โร รียน ดั นื้
(1) โร รียนวัดปา ลอ ลียว
(2) โร รียนบ้านทาฝา
(3) โร รียนวัดบอนอ (ทอ วิทยา)
(4) โร รียนบ้าน อ ช้า
(5) โร รียนบ้าน ลอ ชายธ
(6) โร รียนยุว มา มประ วบ ีรี ันธอนุ รณ
(7) โร รียนบ้าน นอ ปุ ล
(8) โร รียนบ้านยุบพริ
- ป็นไปตาม นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ล วันที่ 8 ร ฎา ม 2564
- ป็นไปตามแผนพัฒนา ้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 105
ลําดับที่ 1
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือน ้าราช าร รือพนั าน วนท้อ ถิ่น
พื่อ าย ป็น า ิน ดือนใ ้แ พนั าน วนตําบล
ั ัด ํานั ปลัด ํานวน 1 อัตรา
ํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ

น้า : 40/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:12

ิน พิ่มตา ๆ อ ้าราช าร รือพนั าน วนท้อ ถิ่น

ํานวน

24,000 บาท

ํานวน

1,080,000 บาท

ํานวน

120,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ิน า รอ ชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั าน วน
ตําบล ํานวน 1 อัตรา
ํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
าตอบแทนพนั าน ้า
พื่อ าย ป็น า ิน ดือนใ ้แ พนั าน ้า อ ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ
ั ัด ํานั ปลัด ํานวน 10 อัตรา
ํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
ิน พิ่มตา ๆ อ พนั าน ้า
พื่อ าย ป็น า ิน า รอ ชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั าน ้า
อ าร บริ าร วนตําบลบอนอ
ั ัด ํานั ปลัด ํานวน 10 อัตรา
ํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ

น้า : 41/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:12

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

ํานวน

30,000 บาท

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย บราย
ายอื่น ๆ
โ ร ารมิติใ มชุมชนไทยไร้ถั
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นินโ ร ารมิติใ มชุมชนไทยไร้
ถั ได้แ าอา ารวา และ รื่อ ดื่ม , าอา ารพร้อมน้ําดื่ม , า
ป้ายประชา ัมพันธโ ร าร , าตอบแทนวิทยา ร , าวั ดุ
ํา รับ ัดทําโ ร าร ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาดและ วาม ป็นระ บียบ รียบ
ร้อย อ บ้าน มือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(2)ประ าศ ระทรว ม าดไทย รื่อ าร ัด ารมลฝอย พ.ศ
. 2560 ล วันที่ 18 ตุลา ม 2560
(3) แผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้ ที่ 2/2563
น้าที่ 15 ลําดับที่ 2

น้า : 42/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:12

งบลงทุน

รวม

105,500 บาท

รวม

105,500 บาท

โ ร าร ัดซื้อ รื่อ ออ ําลั าย ม 13 บ้าน นอ บุญย

ํานวน

105,500 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ ออ ําลั าย พร้อมฐานปน พร้อมติด
ตั้ ประ อบด้วย
1. รื่อ บริ ารไ ล แ น า และ ้อ ะโพ รา า 23,000
บาท ํานวน 1 ชุด
2. รื่อ บริ าร น้าท้อ และแ น แบบดึ มือ ้า า
ตัว รา า 23,000 บาท ํานวน 1 ชุด
3. รื่อ บริ าร ล้าม นื้อ า , ้อ า แบบ ั รยานนั่ ปั่นม ลย
รา า 28,500 บาท ํานวน 1 ชุด
4.ลวิ่ รา า 31,000 บาท ํานวน 1 ชุด
- ัดซื้อตามรา าท้อ ถิ่น ั วัดประ วบ ีรี ันธ นื่อ า ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
-ตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 113 ลําดับ
ที่ 21
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

1,174,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ีฬา

น้า : 43/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:12

งบดาเนินงาน

รวม

790,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

590,000 บาท

โ ร าร ํารว ้อมล ํานวน ัตวและ ึ้นทะ บียน ัตวตามโ ร าร ํานวน
ัตวปลอดโร นปลอดภัย า โร พิษ ุนั บ้าตามปณิธาน
ศา ตรา ารย ดร. ม ด็ พระ ้าน้อ นา ธอ ้าฟ้า ุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วา วัฒนวร ัตติยราชนารี

30,000 บาท

ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร

พื่อ าย ป็น าใช้ ายตามโ ร าร ํารว ้อมล ํานวน ัตวและ
ึ้นทะ บียน ัตวตามโ ร าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย า โร
พิษ ุนั บ้า ตามปณิธานศา ตรา ารย ดร. ม ด็ พระ ้าน้อ นา
ธอ ้าฟ้า ุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วา
วัฒนวร ัตติยราชนารี ชน า ํารว ้อมล ํานวน ัตว ฯลฯ
ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1042 ล วันที่ 10 มษายน 2561
(3) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.ร/ว
2072 ล วันที่ 5 ร ฎา ม 2561
(4) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.ร/ว
4052 ล วันที่ 14 ธันวา ม 2561
(5) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 827 ล วันที่ 1 มีนา ม 2562
(6) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1795 ล วันที่ 7 พฤษภา ม 2562
(7) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0819.3/235
ล วันที่ 24 ม รา ม 2563
(8) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 807 ล วันที่ 12 มีนา ม 2563
(9) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว1393 ล วันที่ 12 พฤษภา ม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 112
ลําดับที่ 11

น้า : 44/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:12

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย บราย
ายอื่น ๆ
โ ร าร ารแพทยฉุ ฉินอ

ารบริ าร วนตําบลบอนอ

พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร าร ารแพทยฉุ ฉิน
อ ารบริ าร วนตําบลบอนอ ได้แ าอา ารวา และ รื่อ
ดื่ม าอา ารพร้อมน้ําดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ าตอบ
แทน วิทยา ร าวั ดุ รื่อ แต าย าวั ดุ ํา รับ ัดทํา
โ ร าร ฯลฯ
ป็นไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
(3) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0891.ร/ว 2826 ล
วัน ที่ 17 ันยายน 2553
(4) ประ าศ ณะ รรม าร ารแพทยฉุ ฉินฯ ล วันที่ 16
ตุลา ม 2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 113
ลําดับที่ 23

ํานวน

80,000 บาท

น้า : 45/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:12

โ ร าร วบ ุม ํานวน ุนั และแมว
พื่อ าย ป็น าใช้ ายตามโ ร าร วบ ุม ํานวน ุนั และ
แมว ชน า ้า มาผาตัดทํา มัน ุนั และแมว าป้ายประชา
ัมพันธโ ร าร าวั ดุอุป รณใน าร ัดทําโ ร าร ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1042 ล วันที่ 10 มษายน 2561
(3) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
2072 ล วันที่ 5 ร ฎา ม 2561
(4) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
4052 ล วันที่ 14 ธันวา ม 2561
(5) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 827 ล วันที่ 1 มีนา ม 2562
(6) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1795 ล วันที่ 7 พฤษภา ม 2562
(7) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0819.3/235
ล วันที่ 24 ม รา ม 2563
(8) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 807 ล วันที่ 12 มีนา ม 2563
(9) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 193 ล วันที่ 12 พฤษภา ม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 111
ลําดับที่ 9

ํานวน

100,000 บาท

น้า : 46/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:12

โ ร ารป้อ ันและ วบ ุมโร ไ ้ ลือดออ
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร ารป้อ ันและ วบ
ุมโร ไ ้ ลือดออ ชน า ัดซื้อทราย ํา ัดล น้ํายุ ลาย น้ํายา
พน มอ วัน าน้ํามัน า ้า มาพน าร มี ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) นั ือ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
ล วันที่ 9 มษายน 2563
(3) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.ร/ว 1375 ล วันที่ 8 พฤษภา ม 2563
(4) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1433 ล วันที่ 14 พฤษภา ม 2563
(5) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 2787 ล วันที่ 15 พฤษภา ม 2563
(6)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ช้ารับ ารผ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ. 2557
และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 110
ลําดับที่ 3

ํานวน

200,000 บาท

น้า : 47/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:12

โ ร ารรณร ป้อ ันและ วบ ุมโร อด
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร ารณร ป้อ ัน
และ วบ ุมโร อด ชน าตอบแทนวิทยา ร าป้ายประชา
ัมพันธ าอา ารพร้อมน้ําดื่ม าอา าร ลา วันและ รื่อ
ดื่ม าวั ดุใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
(3) นั ีอ ระทรว ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
ล วันที่ 9 มษายน 2563
(4) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.ร/ว 1375 ล วันที่ 8 พฤษภา ม 2563
(5) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1433 ล วันที่ 14 พฤษภา ม 2563
(6) นั ือ รม ริม ารป รอ วนท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 2787 ล วันที่ 15 พฤษภา ม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 110
ลําดับที่ 1

ํานวน

40,000 บาท

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:12

โ ร าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย า โร พิษ ุนั บ้า ตามปณิธาน ํานวน
ศา ตรา ารย ดร. ม ด็ พระ ้าน้อ นา ธอ ้าฟ้า ุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วา วัฒนวร ัตติยราชนารี
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นินโ ร าร ัตวปลอดโร น
ปลอดภัย า โร พิษ ุนั บ้า ตามปณิธาน
ศา ตรา ารย ดร. ม ด็ พระ ้าน้อ นา ธอ ้าฟ้า ุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อั ราช ุมารี รมพระศรี วา วัฒนวร ัตติย
ราชนารี ชน าวั ซีนป้อ ันโร พิษ ุนั บ้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1042 ล วันที่ 10 มษายน 2561
(3) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
2072 ล วันที่ 5 ร ฎา ม 2561
(4) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
4052 ล วันที่ 14 ธันวา ม 2561
(5) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 827 ล วันที่ 1 มีนา ม 2562
(6) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1795 ล วันที่ 7 พฤษภา ม 2562
(7) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0819.3/235
ล วันที่ 24 ม รา ม 2563
(8) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 807 ล วันที่ 12 มีนา ม 2563
(9) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว1393 ล วันที่ 12 พฤษภา ม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 111
ลําดับที่ 10

น้า : 48/84

140,000 บาท

น้า : 49/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:13

ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

ํานวน

200,000 บาท

รวม

104,500 บาท

รวม

104,500 บาท

ัดซื้อต้ล็อ อร

ํานวน

8,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อต้ล็อ อร ํานวน 1 ต้ๆ ละ 8,000 บาท
โดยมีลั ษณะ ดั นี้
(1) นาด ว้า 91x ลึ 45 x 183 (ซม.)
(2)ผลิต า ล็ พน ีอบด้วย วามร้อน
(3)มีทั้ มด 9 ประต ภายในมี 1 แผนชั้น
(4)มี ุญแ ลอ
- ัดซื้อตามรา าท้อ ถิ่น ั วัดประ วบ ีรี ันธ นื่อ า ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้อ ถิ่น นื่อ า ไมได้ใช้ใน ารบริ าร
าธารณะ
ัดซื้อต้ ล็

ํานวน

5,900 บาท

วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ชน น้ํายา
ตา ๆ แอล อฮอล วชภัณฑ ําลี ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั าน

พื่อ ป็น า ัดซื้อต้ ล็ ํานวน 1 ต้ๆ ละ 5,900 บาท แบบ 2
บาน
-โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1) มีมือ ับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
- ัดซื้อตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้อ ถิ่น นื่อ า ไมได้ใช้ใน ารบริ าร
าธารณะ
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รุภัณฑ าร ษตร
ัดซื้อ รื่อ พนยา
พื่อ ป็น า ัดซื้อ รื่อ พนยา ํานวน 1 รื่อ
โดยมี ุณลั ษณะดั นี้
1. ป็น รื่อ พน าร มีชนิดละออ ฝอยละ อียด (ULV) นาด
ล็ ํา รับ ํา ัดยุ และแมล บินชนิดตา ๆ ทํา านด้วย รื่อ
ยนต บนซิน 2 ั วะ ล บดึ ทําใ ้ไม ิด าร ญ ีย ําลั
2. ระบาย วามร้อนด้วยอา าศ มีระบบ ัน าร ั่น ะ ทือน รื่อ
ยนต
3. ระบบ ตารท รื่อ ยนตแบบลาน ระตุ และระบบ ุดระ บิด
แบบ อลยอิ ล็ ทรอนิ
4. ัวพน วบ ุมอัตรา ารไ ล อ น้ํายาอยภายนอ ัวฉีดปรับ
อัตรา ารไ ลได้ 3 ระดับ
5. ชุด ัวฉีดผลิต า พลา ติ พิ ศษ ทนทานตอ าร มีและ
าร UV โดยมี าน วี่ย ระ ายน้ํายาที่ วาม ร็วรอบ
มา วา 20,000 รอบ/นาที
6. นาด อ ละออ น้ํายาที่ผลิตได้มี า VMD น้อย วา 30
ไม รอน
7. ถั บรร ุน้ํายา นาด 12 ลิตร ผลิตด้วยวั ดุชั้น ยี่ยม ทนตอ าร
ัด รอน อ น้ํายา มีและแ แดดได้ ป็นอยา ดี
8. ถั บรร ุน้ํามัน ชื้อ พลิ นาด 1.4 ลิตร ไม ป็น นิมทนตอ าร
ัด รอน ผาน ารรับรอ และทด อบโดย รมวิทยาศา ตร าร
แพทย ระทรว าธารณ ุ
- ัดซื้อตามรา าท้อ ถิ่น ั วัดประ วบ ีรี ันธ นื่อ า
ไม ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
-ตามแผน านพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 21 ลําดับที่ 19

ํานวน

80,000 บาท
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รุภัณฑวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
ัดซื้อ รื่อ วัด Oxygen ใน ระแ ลือด

ํานวน

5,600 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ วัด วามดัน Oxygen ใน ระแ
ลือด ํานวน 2 รื่อ ๆ ละ 2,800 บาท
-โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1. ป็น รื่อ ที่มี นาด ระทัดรัด พ พาได้ ะดว
2. มี อภาพแ ด ัญญาณรป ลื่นและตัว ล ผล ารวัดพร้อมด้วย
บาร ราฟแ ด วามแร อ ัญญาณ
3. ใช้ได้ ับไฟฟ้า ระแ ลับและแบต ตอรี่ชนิดชาร ซ้ําใ มได้
4. มีระบบ ัญญาณ ตือน มื่อ ิด วามผิดป ติทั้ า ผ้ป่วย รือ
ารทํา าน อ รื่อ
- ัดซื้อตามรา าท้อ ถิ่น ั วัดประ วบ ีรี ันธ นื่อ า ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
-ตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น พ.ศ. (2561-2565) น้า 130 ลําดับ
ที่ 66
ัดซื้อ รื่อ วัด วามดัน

ํานวน

5,000 บาท

พื่อ ัดซื้อ รื่อ วัด วามดัน แบบดิ ิตอล ํานวน 2
รื่อ ๆ ละ 2,500 บาท
-โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1. ามารถวัด วามดันโล ิตได้แบบอัตโนมัติ
2. ตัว รื่อ มี นาด ล็ ะทัดรัด ามารถ ลื่อนย้ายได้ ะดว
3. มีผ้าพันแ นมา ับตัว รื่อ ามารถวัดได้ตั้ แต นาดลําแ น
ไมน้อย วา 22-23 ซนติ มตร
4. อภาพแ ด ผล ป็นตัว ล ามารถมอ ็น าวัด วามดัน
โล ิต,ชีพ ร,และ วลาที่วัดได้ชัด น
5. ใช้ ับไฟฟ้า Ac 100-250 โวลท 50/60 ฮิรตซ ผาน Adaptor
รือใช้แบต ตอรี่ AA
- ัดซื้อตามรา าท้อ ถิ่น ั วัดประ วบ ีรี ันธ นื่อ า ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
-ตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น พ.ศ. (2561-2565) น้า 130 ลําดับ
ที่ 65
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งบเงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

ํานวน

280,000 บาท

รวม

72,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

72,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

72,000 บาท

ํานวน

72,000 บาท

ินอุด นุนอ

รประชาชน

อุด นุน ณะ รรม ารชุมชน/ มบ้าน
พื่อ าย ป็น าโ ร ารตามแนวทา พระราชดําริ ด้าน าธารณ
ุ ได้แ ณะ รรม ารชุมชน/ มบ้าน ํานวน 14 ม
บ้านๆ ละ 20,000 บาท
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 และแ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 111
ลําดับที่ 8

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร
้า มาแร านบุ ลดแลศนยฟื้นฟ มรรถภาพ นพิ ารในชุมชน
พื่อ าย ป็น าใช้ ้า มาแร านบุ ลดแลศนยฟื้นฟ
มรรถภาพ นพิ ารในชุมชน ํานวน 1 อัตรา
ป็นไปตาม
(1) นั ีอ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ล
วัน ที่ 10 ร ฎา ม 2563
(2)พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระ ายอํานา
ใ ้ แ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2542
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือน ้าราช าร รือพนั าน วนท้อ ถิ่น

รวม

970,760 บาท

รวม

570,760 บาท

รวม

570,760 บาท

ํานวน

383,560 บาท

ํานวน

187,200 บาท

พื่อ าย ป็น า ิน ดือนใ ้แ พนั าน วนตําบล ั ัด ํานั
ปลัด ํานวน 1 อัตรา นั พัฒนาชุมชน
ํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
าตอบแทนพนั าน ้า
พื่อ าย ป็น า ิน ดือนใ ้แ พนั าน ้า อ ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ ั ัด ํานั ปลัด ํานวน 1 อัตรา ผ้ชวยนั พัฒนา
ชุมชน
ํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
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งบดาเนินงาน

รวม

400,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

400,000 บาท

ํานวน

100,000 บาท

ํานวน

300,000 บาท

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย บราย
ายอื่น ๆ
โ ร าร ัด าน ืบ านประ พณีวัน
ตําบลบอนอ

รานตและวันผ้ อายุ อ

พื่อ าย ป็น าใช้ ายโ ร าร ัด าน ืบ านประ พณีวัน
รานตและวันผ้ อายุ อ ตําบลบอนอ โดยมี าใช้ าย
ประ อบด้วย า ้า มาติดตั้ วที/ รื่อ ีย า ชา ต็นทผ้า
ใบ า ชา ต็นทโดม า ชา ้าอี้พลา ติ า ชาโตะรับประทาน
อา าร(โตะ ีน) พร้อม ้าอี้ า ้า มา ัดทําป้ายไวนิล าอา าร
พร้อมน้ําดื่ม าอา ารวา และ รื่อ ดื่ม า ัดซื้อ อ รา วัล า
้า มานวดแผนไทย าวั ดุ ํา รับนวดแผนไทย าวั ดุ
อุป รณใน าร ัดทําโ ร าร ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใช้ าย
ใน าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม
ารแ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 109
ลําดับที่ 4
โ ร ารชวย ลือประชาชน อ อ

ารบริ าร วนตําบลบอนอ

พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารใ ้ วามชวย ลือประชาชนด้าน
าธารณภัย ด้าน าร ริมและพัฒนา ุณภาพชีวิต ารป้อ ัน
และ วบ ุมโร ติดตอ รือ ิ่ ํา ป็น ํา รับ ํา รับ ารดําร ชีพ
และอื่นๆที่ ํา ป็น ํา รับประชาชนที่ได้รับ วาม ดือดร้อน ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พื่ม ติมถึ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 108
ลําดับที่ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

รวม

1,068,400 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,068,400 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,068,400 บาท

อุด นุน ินใ ้ ับ ารไฟฟ้า วนภมิภา า าอํา ภอ ุยบุรี ยาย ต ํานวน
ายพาดดับ ม 2- ม 3 ( ม 2)

216,000 บาท

ินอุด นุน วนราช าร

พื่อ าย ป็น าใช้ ายโ ร าร ยาย ต ายพาดดับ ม 2- ม 3
( ม 2) โดยทํา าร ยาย ต ายพาดดับ ม 2- ม 3 ระยะทา
ยาว 360 มตร ใ ้แ ารไฟฟ้า วนภมิภา า าอํา ภอ ุย
บุรี รายละ อียดปรา ฎตามแบบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตาม
(1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 และแ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563
(2)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 11 ลําดับที่ 18
อุด นุน ินใ ้ ารประปา วนภมิภา ุยบุรี ยาย ตประปา มที่
6 ซอยบ้านนายบุญ
มั่น
พื่อ าย ป็น าใช้ ายโ ร าร ยาย ตประปา วนภมิภา ม 6
ซอยบ้านนายบุญ
มั่น ใ ้แ ารประปา วนภมิภา า า
อํา ภอ ุยบุรี รายละ อียดปรา ฎตามแบบที่ อบต
.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตาม
(1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 และแ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
(2)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 10 ลําดับที่ 6

ํานวน

430,000 บาท

น้า : 56/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:13

อุด นุน ินใ ้ ารไฟฟ้า วนภมิภา า าอํา ภอ ุยบุรี าย ลอ
ํานวน
ลา บ้านนายพัว อ ียม - ้า ซอย ้า บ้านนา อน แ ล่ํา ม
ที่ 1

422,400 บาท

พื่อ าย ป็น าใช้ ายโ ร าร ยาย ต ายพาดดับ าย ลอ ลา
บ้านนายพัว อ ียม- ้าซอย ้า บ้านนา อน แ ล่ํา มที่ 1
โดยทํา าร ยาย ต ายพาดดับ าย ลอ ลา บ้านนายพัว อ
ียม- ้าซอย ้า บ้านนา อน แ ล่ํา มที่ 1 ยาว 704
มตร ใ ้แ ารไฟฟ้า วนภมิภา า าอํา ภอ ุยบุรี รายละ
อียดปรา ฎตามแบบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตาม
(1)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด นุน อ
อ ร ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 และแ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ .ศ. 2563
(2)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 11 ลําดับที่ 17
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

ํานวน

30,000 บาท

ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร
โ ร าร ัดทําป้ายและปั า พื่อดแลที่ าธารณประโยชน
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร าร ัดทําป้ายและ
ปั า พื่อดแลที่ าธารณประโยชน ชน า ้า มา ัดทํา
ป้าย ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) นั ือ ํา ัญ ํา รับที่ ลว ตําบลบอนอ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 60
ลําดับที่ 14

น้า : 57/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:13

าบํารุ รั ษาและซอมแซม

ํานวน

50,000 บาท

รวม

874,700 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

699,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

699,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารซอมแซม อ ระ าย าว/ ีย
ตาม ายประ ํา มบ้าน พื่อประชา ัมพันธ ้อมล าว ารใ ้ ับ
ประชาชน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแ ้ไ พื่ม ติมถึ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย บราย
ายอื่น ๆ
โ ร าร ัด วทีประชา ม มบ้าน/ตําบล
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร าร ัด วที
ประชา ม มบ้าน/ตําบล ชน าป้ายประชา ัมพันธโ ร าร า
อา ารวา และ รื่อ ดื่ม าวั ดุอุป รณตา ๆใน าร ัดทํา
โ ร าร ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.3/ว 179 ล วันที่ 15 ม รา ม 2562
(3) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.3/ว 1921 ล วันที่ 16 พฤษภา ม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 115
ลําดับที่ 1

น้า : 58/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:13

โ ร ารป้อ ันปัญ า ารตั้ รรภไมพร้อมในวัยรุน
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร ารป้อ ันปัญ า
ารตั้ รรภไมพร้อมในวัยรุน ได้แ าป้ายประชา ัมพันธ (ป้าย
ไวนิล) าอา ารวา พร้อมน้ําดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าวั ดุ
รื่อ ียนใน ารฝึ อบรม าวั ดุที่ใช้ใน ารฝึ อบรม ฯลฯ
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใช้ ายใน
าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร ีฬา ้ารวม ารแ
ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 16 ลําดับที่ 1

ํานวน

25,000 บาท

น้า : 59/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:13

โ ร ารป้อ ันและแ ้ไ ปัญ ายา พติด
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร ารป้อ ันและแ ้ไ
ปัญ ายา พติด ชน าอา ารวา และ รื่อ ดื่ม าอา าร ลา
วันพร้อมน้ําดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าป้ายประชา ัมพันธ
โ ร าร าวั ดุอุป รณ ํา รับ ัดทําโ ร าร ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระ ายอํานา
ใ ้ แ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2542
(3) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ดวนมา ที่ มท
0816.5/ว 2726 ล วันที่ 4 ธันวา ม 2560
(4) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
1463 ล วันที่ 18 พฤษภา ม 2561
(5) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
3334 ล วันที่ 18 ตุลา ม 2561
(6) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ล
วัน ที่ 28 พฤษภา ม 2562
(7) นั ือ รม ริม ารป รอ ท้อ ถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
1331 ล วันที่ 1 พฤษภา ม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 115
ลําดับที่ 3

ํานวน

40,000 บาท

น้า : 60/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:13

โ ร ารฝึ อบรมอาชีพตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิ พอ พีย

ํานวน

40,000 บาท

ํานวน

55,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร ารฝึ อบรมอาชีพ
ตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิ พอ พีย ได้แ าป้ายประชา
ัมพันธ (ป้ายไวนิล) าอา ารวา พร้อมน้ําดื่ม าอา าร ลา วัน
พร้อมน้ําดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าวั ดุที่ใช้ใน ารฝึ
อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใช้ ายใน
าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม าร
แ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 104
ลําดับที่ 3
โ ร ารฝึ อบรมอาชีพทําผ้าบาติ ( ลั ตร 30 ชั่วโม )
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร ารฝึ อบรมอาชีพ
ารทําผ้าบาติ ( ลั ตร 30 ชั่วโม ) ได้แ าป้ายประชา
ัมพันธ (ป้ายไวนิล) าอา ารวา พร้อมน้ําดื่ม าอา ารพร้อมน้ํา
ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าวั ดุอุป รณที่ใช้ใน ารฝึ อบรม า
ระดาษประ าศนียบัตร ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใช้ ายใน
าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม าร
แ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 14 ลําดับที่ 3

น้า : 61/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:13

โ ร ารฝึ อบรมอาชีพ พื่อนําไป ารประ อบอาชีพ

ํานวน

75,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร ารฝึ อบรมอาชีพ
พื่อนําไป ารประ อบอาชีพ ( ลั ตรนวดฝ่า ท้า 60
ชั่วโม ) ได้แ าป้ายประชา ัมพันธ (ป้ายไวนิล) าอา ารวา
พร้อมน้ําดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าวั ดุ รื่อ ียนใน ารฝึ
อบรม าวั ดุที่ใช้ใน ารฝึ อบรม า ระดาษประ าศนีย
บัตร ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใช้ าย
ใน าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร ีฬา ช้ารวม
าร แ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 13 ลําดับที่ 1
โ ร ารพัฒนาศั ยภาพ ตรีตําบลบอนอ

ํานวน

350,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นินโ ร ารพัฒนาศั ยภาพ ตรี
ตําบลบอนอ ได้แ าป้ายประชา ัมพันธ (ป้ายไวนิล) าอา าร
วา พร้อมน้ําดื่ม าอา าร า มนา ุณวิทยา ร า ้า มารถ
บั ปรับอา าศ าวั ดุที่ใช้ใน ารฝึ อบรม า ถานที่อบรม ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใช้ ายใน
าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร ีฬา ้ารวม ารแ
ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2 /2563 น้าที่ 13 ลําดับที่ 2

น้า : 62/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:13

โ ร าร

ริม าร รียนร้ภมิปัญญาท้อ ถิ่น

พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร าร ริม าร รียน
ร้ภมิปัญญาท้อ ถิ่น ได้แ าป้ายประชา ัมพันธ (ป้ายไวนิล) า
อา ารวา พร้อมน้ําดื่ม าอา ารพร้อมน้ําดื่ม า มนา ุณ
วิทยา ร าวั ดุ รื่อ ียนใน ารฝึ อบรม าวั ดุที่ใช้ใน ารฝึ
อบรม
า ระดาษประ าศนียบัตร ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใช้ ายใน
าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม าร
แ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 108
ลําดับที่ 5
าบํารุ รั ษาและซอมแซม
โ ร ารปรับปรุ ซอมแซม อ ระ าย าว มที่ 14
พื่อ าย ป็น า ้า มาปรับปรุ ซอมแซม อ ระ าย าว ม
ที่ 14
โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1. รื่อ ยาย ีย มอ ฟท นาด 500 วัตต ํานวน 1 รื่อ
2. ายลําโพ แบบดรอปวายด นาด 2x0.9 mm. ํานวน 100
มตร
3. ลําโพ ฮอรน นาด 15 นิ้ว พร้อมยนิต 150 วัตต ํานวน 4 ตัว
4. รื่อ ลนดีวีดี ํานวน 1 รื่อ
5. รื่อ รับวิทยุ AM-FM ํานวน 1 รื่อ
6. ไม โ รโฟนพร้อม าตั้ โตะ ํานวน 1 ชุด
7. ไม ระบบประ าศ ํานวน 1 ตัว
8. ต้แร็ ํา รับ ็บอุป รณ นาด 13 U ํานวน 1 ต้
9. แท ราวดพร้อม าย ํา รับติดตั้ ายดิน ํานวน 1 ชุด
10. าแร ติดตั้
รายละ อียดปรา ฎตามแบบที่ อบต.บอนอ ํา นด
-ตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 18 ลําดับที่ 7

ํานวน

32,000 บาท

ํานวน

72,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

175,700 บาท

รวม

175,700 บาท

ํานวน

175,700 บาท

รุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
โ ร ารติดตั้ ีย ตาม ายแบบไร้ าย มที่ 7
พื่อ าย ป็น า ้า มาติดตั้ ีย ตาม ายแบบไร้ าย มที่ 7 ต
.บอนอ ํานวน 3 ุด
โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1. รื่อ รับ ัญญาณไร้ าย UHF 430.225 MHz ํานวน 3 ชุด
2. แผ รับ ัญญาณ นาด 3E พร้อม าย นาด RJ 58 ํานวน 3
ชุด
3. ลําโพ 15 นิ้ว 60 w ชุดละ 4 ตัว ํานวน 3 ชุด
4. ชุดป้อ ันไฟฟ้ารัดว รพร้อม ลอ ันน้ํา ํานวน 3 ชุด
5. มิ ตอรไฟฟ้า นาด 5 แอมป ํานวน 3 ตัว
6. าไฟฟ้า นาด 9 มตร พร้อมอุป รณ ํานวน 3 ต้น
7. าแร ติดตั้
-รายละ อียดปรา ฎตามแบบที่ อบต.บอนอ ํา นด
-ตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 17 ลําดับที่ 4
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

340,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

340,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

340,000 บาท

ํานวน

340,000 บาท

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย บราย
ายอื่น ๆ
โ ร าร ัด านแ

ัน ีฬาตําบล อบต.บอนอ

ม

พื่อ าย ป็น าใช้ ายโ ร าร ัด านแ ัน ีฬาตําบล อบต
.บอนอ ม โดยมี าใช้ ายประ อบด้วย าอา ารพร้อมน้ํา
ดื่ม าป้ายประชา ัมพันธโ ร าร (ป้ายไวนิล) า
ป้าย โ ร าร า ้า มา ต็นท า ้า มา ้าอี้พลา ติ า
วั ดุ อุป รณ ํา รับ ัดทําโ ร าร า ัดซื้อชุด ีฬา/ ื้อ ีฬา า
ตอบแทน รรม ารตัด ิน ีฬา า ินรา วัล าบํารุ นาม า ชา
รื่อ ีย ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใช้ ายใน
าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม าร
แ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 107
ลําดับที่ 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

ํานวน

80,000 บาท

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย บราย
ายอื่น ๆ
โ ร าร ิ รรมวันลอย ระท
พื่อ าย ป็น าใช้ ายโ ร าร ิ รรมวันลอย ระท โดยมี า
ใช้ ายประ อบด้วย า ้า มาติดตั้ วที าป้ายประชา
ัมพันธ โ ร าร (ป้ายไวนิล) า ้า มาติดตั้ ต็นทโดม า ้า
มาติด ตั้ ต็นทผ้าใบ า ้า มา รื่อ ปั่นไฟ า ้า มาติด
ตั้ ไฟ อ วา า ัดซื้อถ้วยรา วัล า ินรา วัล า ัดซื้อ าย
ะพาย าวั ดุอุป รณ ํา รับ ัดทําโ ร าร ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พื่ม ติมถึ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใช้ าย
ใน าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม
าร แ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 107
ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

รวม

118,800 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

118,800 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

118,800 บาท

ํานวน

118,800 บาท

ินอุด นุน อ อ

รศา นา

อุด นุน ินใ ้วัดปา ลอ ลียว
พื่อ าย ป็น าโ ร ารบรรพชา าม ณรภา ฤดร้อนใ ้แ วัด
ปา ลอ ลียว
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติมถึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด นุน อ
อ ร ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 และแ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 108
ลําดับที่ 7
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร
้า มาแร านบุ ลดแล วาม ะอาดชาย าด ว้า าว
พื่อ าย ป็น าใช้ าย ้า มาแร านบุ ลดแล วาม ะอาด
ชาย าด ว้า าว ํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม
(1) นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ล
วัน ที่ 10 ร ฎา ม 2563
(2)พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระ ายอํานา ใ ้
แ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2542
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือน ้าราช าร รือพนั าน วนท้อ ถิ่น

รวม

2,455,470 บาท

รวม

1,162,190 บาท

รวม

1,162,190 บาท

ํานวน

497,190 บาท

ํานวน

34,000 บาท

ํานวน

588,000 บาท

ํานวน

43,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ิน ดือนใ ้แ พนั าน วนตําบล าํ นวน 5
อัตรา ั ัด อ ชา
ํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ าร
บริ าร วนตําบลบอนอ
ิน พิ่มตา ๆ อ ้าราช าร รือพนั าน วนท้อ ถิ่น
พื่อ าย ป็น า ิน า รอ ชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั าน วน
ตําบล ั ัด อ ชา ํานวน 4 อัตรา
ํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
าตอบแทนพนั าน ้า
พื่อ าย ป็น า ิน ดือนใ ้แ พนั าน ้า อ ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ ั ัด อ ชา ํานวน 4 อัตรา
ํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
ิน พิ่มตา ๆ อ พนั าน ้า
พื่อ าย ป็น า ิน า รอ ชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั าน ้า อ าร
บริ าร วนตําบลบอนอ ั ัด อ ชา ํานวน 3 อัตรา
ํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา ําลั 3 ปี อ อ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
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งบดาเนินงาน

รวม

1,200,000 บาท

รวม

260,000 บาท

ํานวน

162,000 บาท

าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร

ํานวน

10,000 บาท

พื่อ าย ป็น ิน าตอบแทน ารปฏิบัติ านนอ วลา
ราช าร ใ ้ แ พนั าน วนตําบล พนั าน ้า ที่ได้ปฏิบัติ าน
นอ วลาราช ารวัน ยุดราช าร
า ชาบ้าน

ํานวน

48,000 บาท

ํานวน

40,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อ
ท้อ ถิ่น

รป รอ วน

พื่อ าย ป็น าตอบแทน
(1) ินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( ินรา วัลประ ําปี)
(2) ิน าตอบแทนอื่นๆที่ ามารถ บิ ายได้ตาม
ระ บียบ ฎ มาย และ นั ือ ั่ าร

พื่อ าย ป็น า ชาบ้านใ ้แ พนั าน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ ได้
ตามระ บียบ ฯ ได้แ า ชาบ้าน า ชาซือ้ บ้าน รือชําระ ิน ้
ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั าน/ล ้า ประ ํา
พื่อ าย ป็น า ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ้แ พนั าน วน
ตําบล
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ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

ํานวน

30,000 บาท

ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร
ราย าย พื่อใ ้ได้มาซึ่ บริ าร
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน าร ้า มาบริ ารตา ๆ ดั นื้
(1) าถาย อ าร า ย็บ นั ือ ้าป นั ือ าซั ฟอ า
ํา ัด ิ่ ปฏิ ล าระวา บรรทุ า ชาทรัพย ิน าโ ษณาและ
ผยแพร (ราย าย ี่ยว ับ าร ้า มาโ ษณาและ ผยแพร าว
ารทา วิทยุ ระ าย ีย โทรทัศน นั ือพิมพตา ๆ)
(2) าธรรม นียมตา ๆ
(3) า บี้ยประ ัน
(4) าใช้ ายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา
(5) า ้า มาบริ าร พื่อใ ้ผ้รับ ้า ทํา ารอยา ใดอยา นึ่ ซึ่
มิใช ป็น ารประ อบ ดัดแปล ตอ ติม รุภัณฑ รือ ิ่ อ ร้า
อยา ใดอยา นึ่ และอยใน วามรับผิดชอบ อ ผ้รับ ้า ชน า
้า มา บน้ํา า ้า มา าม ัมภาระ าบริ าร ํา ัด
ปลว รือแมล าซอมแซมทรัพย ิน ฯลฯ
(6) าติดตั้ ไฟฟ้า ชน าปั าพาด ายภายนอ ถานที่
ราช าร พื่อใ ้ราช ารได้ใช้บริ ารไฟฟ้ารวมถึ าติดตั้ ม้อ
แปล รื่อ วัดและอุป รณไฟฟ้าซึ่ ป็น รรม ิทธิ้ อ ารไฟฟ้า
(7) าติดตั้ ประปา ชน าวา ทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร
(8) าติดตั้ โทรศัพท าใช้ ายตา ๆใน ารติดตั้ โทรศัพท าติด
ตั้ รื่อ รับ ัญญาณตา ๆ
ฯลฯ
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย บราย
ายอื่น ๆ
าใช้ ายใน าร ดินทา ไปราช าร
พื่อ าย ป็น าใช้ าย ํา รับ บี้ย ลี้ย าพา นะ า ชาที่พั า
ล ทะ บียน และ าใช้ ายอื่นๆใน าร ดินทา ไปราช าร รือไป
อบรม ัมมนา ํา รับพนั าน วนตําบล พนั าน ้า ตาม
ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าใช้ ายใน าร ดินทา ไป
ราช าร อ ้า น้าที่ท้อ ถิ่น และที่แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
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าบํารุ รั ษาและซอมแซม

ํานวน

150,000 บาท

รวม

740,000 บาท

วั ดุ ํานั าน

ํานวน

50,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุ ํานั
าน ชน ระดาษ แฟ้ม มุด ปา า ดิน อ รื่อ
ียน แบบ พิมพ ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

ํานวน

230,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวั ดุตา ๆ ํา รับซอม
แซม ไฟฟ้า าธารณะใน มบ้านที่ชํารุด ีย าย และติดตั้
ไฟฟ้า าธารณะ พิ่ม ึ้นใน มบ้าน พื่อ ริม ร้า วามปลอดภัย
ตอชีวิต และทรัพย ิน อ ประชาชนในพื้นที่
วั ดุ อ ร้า

ํานวน

400,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุ อ ร้า ตา ๆ ชน ยา มะตอย ฯลฯ
วั ดุ อมพิว ตอร

ํานวน

50,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน มึ รื่อ
พิมพ โปรแ รมที่ ี่ยว ้อ บั อมพิว ตอร ฯลฯ
วั ดุ ํารว

ํานวน

10,000 บาท

พื่อใ ้ ป็น าบํารุ รั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้ใช้ านได้
ตามป ติ
ค่าวัสดุ

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อวั ดุที่ไม ้าประ อบ อ วั ดุที่ ัด
ําแน ประ ภทตา ๆ ชน มิ ตอรน้ํา มิ ตอรไฟ ฯลฯ
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งบลงทุน

รวม

93,280 บาท

รวม

93,280 บาท

ํานวน

7,500 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ ้าอี้พนั าน ํานวน 3 ตัวๆละ 2,500
บาท โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้ ป็น ้าอี้ ํานั านชนิด ้าอี้ นั มี
พนั พิ ที่ ท้าแ น มุนได้รอบตัว
- ัดซื้อตามรา าท้อ ถิ่น ั วัดประ วบ ีรี ันธ นื่อ า ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 132
ลําดับที่ 81
ัดซื้อต้ ็บ อ าร
ํานวน

5,180 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั าน
ัดซื้อ ้าอี้พนั าน

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อต้ ็บ อ าร ํานวน 1 ต้ๆ ละ 5,180
บาท โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้ ป็นต้ ล็ ด้านบน ป็น ระ บาน
ลื่อน ด้านลา บานทึบ
- ัดซื้อตามรา าท้อ ถิ่น ั วัดประ วบ ีรี ันธ นื่อ า ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้อ ถิ่น นื่อ า ไมได้ใช้ใน ารบริ าร
าธารณะ
ัดซื้อโตะทํา าน
พื่อ าย ป็น า ัดซื้อโตะทํา าน พร้อม ระ ํานวน 2
ตัวๆ ละ 6,500 บาท
-โดยมี ุณลั ษณะ ดั นื้ ป็นโตะทํา าน ชนิด
โตะ ล็ นาด 1,219 X 660 X 759 มม. พร้อม ระ
- ัดซื้อตามรา าท้อ ถิ่น ั วัดประ วบ ีรี ันธ นื่อ า
ไม ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 132
ลําดับที่ 79

ํานวน

13,000 บาท
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ัดซื้อโตะวา อมพิว ตอร

ํานวน

3,500 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อโตะวา อมพิว ตอร ํานวน 1
ตัวๆ ละ 3,500 บาท
-โดยมี ุณลั ษณะ ดั นื้
(1) ป็นโตะไม้ นาด 120 X 60 X 75 ซนติ มตร
(2)มีลิ้นชั อยา น้อย 2 ลิ้นชั พร้อม ุญแ และมือ ับ
(3)มีถาดวา แป้น ียบอรด พร้อมรา ลื่อน
(4)มีที่วา CPU ติด ับโตะ
- ัดซื้อตามรา าท้อ ถิ่น ั วัดประ วบ ีรี ันธ นื่อ า
ไม ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้อ ถิ่น นื่อ า ไมได้ใช้ใน ารบริ าร
าธารณะ
ัดซื้อพัดลมตั้ โตะ

ํานวน

3,600 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อพัดลมตั้ โตะ นาด 18 นิ้ว ํานวน 2
ตัวๆ ละ 1,800 บาท
-โดยมี ุณลั ษณะ ดั นี้
1. ใบพัดพลา ติ นาด 18 นิ้ว
2. ปรับแร ลมได้ถึ 3 ระดับ
3. ปรับ ายซ้าย- วา ได้ และปุ่มบั ับ ายได้ตามต้อ าร
- ัดซื้อตามราท้อ ถิ่น ั วัดประ วบ ีรี ันธ นื่อ า ไมปรา
ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้อ ถิ่น นื่อ า ไมได้ใช้ใน ารบริ าร
าธารณะ
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รุภัณฑ อ ร้า
ัดซื้อ รื่อ ตบดิน

ํานวน

21,000 บาท

ํานวน

22,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ ตบดิน ํานวน 1 รื่อ ๆ ละ 21,000
บาท
-โดยมี ุณลั ษณะ
1. ใช้ รื่อ ยนต บนซิน
2. น้ํา นั อ รื่อ ตบดินไมน้อย วา 80 ิโล รัม
3. แร บดอัดไมน้อย วา 5 ตัน
4. วาม ร็วใน ารตบไมน้อย วา 5,000 รั้ /นาที
- ัดซื้อตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 133
ลําดับที่ 94
รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ัดซื้อ รื่อ อมพิว ตอร
พื่อ าย ป็น ัดซื้อ รื่อ อมพิว ตอร ํา รับประมวลผล แบบ
ที่ 1 ํานวน 1 รื่อ ๆ ละ 22,000 บาท
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลา (CPU) ไมน้อย วา 6 แ น
ลั (6 core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz และมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
ต้อ ใช้ วาม ามารถใน ารประมวลผล ํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลา (CPU) มี นวย วาม ํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ด ภาพ โดยมี ุณลั ษณะอยา ใด
อยา นึ่ รือดี วา ดั นี้
1) ป็นแผ ว ร พื่อแ ด ภาพแย า แผ ว ร ลั ที่มี นวย
วาม ํา นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ด ภาพติดตั้ อยภายใน นวย
ประมวลผล ลา แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวย วาม ํา ลั ใน ารแ ด ภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ด ภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช้
นวย วาม ํา ลั ใน ารแ ด ภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB
- มี นวย วาม ํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
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น้อย วา 4 GB
- มี นวย ัด ็บ ้อมล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วาม ุไม
น้อย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วาม ุไมน้อย
วา 250 GB ํานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา ํานวน 1 นวย
- มีชอ ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา ํานวน ไมน้อย วา 1
ชอ
- มีชอ ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอ
- มีแป้นพิมพและ มา
- มี อแ ด ภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว ํานวน 1 นวย
- ัดซื้อตาม ณฑรา า ลา และ ุณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด า
อุป รณและระบบ อมพิว ตอร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 131
ลําดับที่ 74

ัดซื้อ รื่อ พิมพ

ํานวน

15,000 บาท
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พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ พิมพ Multifunction
ล ซอร รือ LED ี
โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นอุป รณที่มี วาม ามารถ ป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายใน รื่อ ดียว ัน
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 18 น้าตอนาที (ppm)
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 18
น้าตอนาที (ppm)
- มี นวย วาม ํา (Memory) นาดไมน้อย วา 256 MB - ามา
รถ แ น อ าร นาด A4 ( าวดํา และ ี) ได้
- มี วามละ อียดใน าร แ น ุด ไมน้อย
วา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- ามารถถาย ํา นา อ ารได้ทั้ ีและ าวดํา
- ามารถทํา ํา นาได้ ุดไมน้อย วา 99 ํา นา
- ามารถยอและ ยายได้25 ถึ 400 ปอร ซ็นต
- มีชอ ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ํานวนไม
น้อย วา 1 ชอ
- มีชอ ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา ํานวน ไมน้อย วา 1
ชอ รือ ามารถใช้ านผาน รือ ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 150 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ัดซื้อตาม ณฑรา า ลา และ ุณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด า
อุป รณและระบบ อมพิว ตอร
-ไมมีในแผนพัฒนาท้อ ถิ่น นื่อ า ไมได้ใช้ใน ารบริ าร
าธารณะ
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ัดซื้อ รื่อ ํารอ ไฟ
พื่อ าย ป็น า ัดซื้อ รื่อ ํารอ ไฟ ํานวน 1
รื่อ ๆ ละ 2,500 บาท
โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี ําลั ไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ํารอ ไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ัดซื้อตาม ณฑรา ลา และ ุณลั ษณะพื้นฐาน าร ัด า
อุป รณและระบบ อมพิว ตอร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 131
ลําดับที่ 76
งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ํานวน

2,500 บาท

รวม

4,741,000 บาท

รวม

4,741,000 บาท

รวม

4,741,000 บาท

ํานวน

50,000 บาท

ํานวน

145,000 บาท

า อ ร้า ิ่ าธารณป าร
าชด ชย ัญญาแบบปรับรา าได้ (k)
พื่อ าย ป็น าชด ชย ัญญาแบบปรับรา าได้ (K)
า อ ร้า ิ่ าธารณปโภ
โ ร าร อ ร้า ยายไ ลทา ถนน อน รีต ซอย 1 มที่ 13
พื่อ าย ป็น า ้า มา อ ร้า ยายไ ลทา อน รีต ซอย 1
มที่ 13 โดยทํา าร อ ร้า ยายไ ลทา อน รีต นาดผิว
รา ร ว้า ้า ละ 0.50 มตร ยาว 181.00 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมน้อย วา 181.00 ตารา
มตร รายละ อียดปรา ฎตามแบบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 71
ลําดับที่ 93
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โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ซอย ษม ุ

มที่ 14

ํานวน

375,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ้า มา อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ซอย
ษม ุ มที่ 14 โดยทํา าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม
ล็ นาดผิว รา ร ว้า 4.00 มตร ยาว 159.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมน้อย
วา 636.00 ตารา มตร ทํา ารล ล รั รอ พื้นทา 2 ้า ว้า
้า ละ 0.50 มตร นา 0.40 มตร ยาว 109.00 มตร รือมี
ปริมาณ านล รั ไม่น้อย วา 43.60 ล บา ศ มตร
และทํา ารฝั ทอระบายน้ํา . .ล. มอ ชั้น 3 ้นผานศนย
ลา 0.60 มตร ํานวน 6 ทอ รายละ อียดปรา ฎตามตามแบบ
ที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 9 ลําดับ 75
โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ซอย ้แ มที่ 10

ํานวน

469,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ้า มา อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ซอย ้
แ มที่ 10 โดยทํา าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ นาด
ผิว รา ร ว้า 4.00 มตร ยาว 185.00 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมน้อย วา 740.00 ตารา
มตร พร้อมไ ลทา ิน ลุ ้า ละ 0.25 มตร รายละ อียดปรา
ฎตามแบบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้
ที่2/2563 น้าที่ 7 ลําดับที่ 53
โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ซอยบ้านยาย อย มที่ 5

ํานวน

482,000 บาท

ํานวน

493,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ้า มา อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ซอย
บ้านยาย อย มที่ 5 โดยทํา าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม
ล็ นาดผิว รา ร ว้า 3.00 มตร ยาว 270.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมน้อย
วา 810 ตารา มตร รายละ อียดปรา ฎตามแบบที่ อบต
.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้
ที่ 2/2563 น้าที่ 5 ลําดับที่ 25
โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ าย รพช. ้าซอยแมแพร
มที่ 11

น้า : 78/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:13

โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ าย ัน ลอ ชลประทาน ถนน พชร ษม มที่ 7

ํานวน

พื่อ าย ป็น า ้า มา อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ าย ัน
ลอ ชลประทาน-ถนน พชร ษม มที่ 7
โดยทํา าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ นาดผิว
รา ร ว้า 4.00 มตร ยาว 150.00 มตร นา 0.15 มตร รือ
มีพื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมน้อย วา 600.00 ตารา มตร พร้อม
ไ ลทา ิน ลุ ้า ละ 0.50 มตร รายละ อียดตามแบบที่ อบต
. ํา นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้
ที่2/2563 น้าที่ 119 ลําดับที่ 5
โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ายทุ ศรษฐี- นอ โ น
ํานวน
มที่ 2
พื่อ าย ป็น า ้า มา อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ายทุ
ศรษฐี - นอ โ น มที่ 2 โดยทํา าร อ ร้า ถนน อน รีต
ริม ล็ นาดผิว รา ร ว้า 4.00 มตร. ยาว 105.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมน้อย
วา 420.00 ตารา มตร พร้อมไ ลทา ิน ลุ ้า ละ 0.50
มตร รายละ อียดปรา ฎตามแบบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้
ที่2/2563 น้าที่ 4 ลําดับที่ 7
โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ายบ้านนายประ พ มที่
13
พื่อ าย ป็น า ้า มา อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ าย
บ้านนายประ พ มที่ 13 โดยทํา าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม
ล็ นาดผิว รา ร ว้า 3.00 มตร ยาว 102.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมน้อย
วา 360.00 ตารา มตร ละ อียดปรา ฎตามแบบที่ อบต
.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้
ที่2/2563 น้าที่ 9 ลําดับที่ 71

ํานวน

364,000 บาท

248,000 บาท

185,000 บาท

น้า : 79/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:13

โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ายบ้านนาย มบรณ
ร้อยทอ มที่ 1
พื่อ าย ป็น า ้า มา อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ าย
บ้าน นาย มบรณ ร้อยทอ มที่ 1 โดยทํา าร อ ร้า ถนน
อน รีต ริม ล็ นาดผิว รา ร ว้า 4.00 มตร. ยาว 40.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมน้อย
วา 160.00 ตารา มตร รายละ อียดปรา ฎตามแบบที่ อบต
.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้
ที่2/2563 น้าที่ 3 ลําดับที่ 4
โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ายบ้านผ้ชวย นีย มที่
3
พื่อ าย ป็น า ้า มา อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ายบ้าน
ผ้ชวย นีย มที่ 3 โดยทํา าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม
ล็ นาดผิว รา ร ว้า 3.00 มตร. ยาว 94.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมน้อย
วา 282.00 ตารา มตร พร้อมไ ลทา ิน ลุ ้า ละ 0.50
มตร รายละ อียดปรา ฎตามแบบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้
ที่2/2563 น้าที่ 4 ลําดับที่ 11
โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ายพระอาทิตย มที่ 9
พื่อ าย ป็น า ้า มา อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ ายพระ
อาทิตย มที่ 9 โดยทํา าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม
ล็ นาดผิว รา ร ว้า 5.00 มตร ยาว 170.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมน้อย
วา 850.00 ตารา มตร พร้อมไ ลทา ิน ลุ ้า ละ 0.50
มตร ละ อียดปรา ฎตามแบบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้
ที่2/2563 น้าที่ 7 ลําดับที่ 50

ํานวน

86,700 บาท

ํานวน

188,000 บาท

ํานวน

499,000 บาท

น้า : 80/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:13

โ ร าร อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ าย ลั มบ้าน ็ด า ม ํานวน
ที่ 12
พื่อ าย ป็น า ้า มา อ ร้า ถนน อน รีต ริม ล็ าย
ลั มบ้าน ็ด า มที่ 12 โดยทํา าร อ ร้า ถนน อน รีต
ริม ล็ นาดผิว รา ร ว้า 5.00 มตร ยาว 170.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมน้อย
วา 850.00 ตารา มตร พร้อมไ ลทา ิน ลุ ้า ละ 0.50
มตร ละ อียดปรา ฎตามแบบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565 น้าที่ 70
ลําดับที่ 79
โ ร าร อ ร้า ถนนล รั าย ้า ไรนาย ม ิตร- ลอ ชลประทาน
มที่ 3
พื่อ าย ป็น า ้า มา อ ร้า ถนนล รั าย ้า ไร นาย ม
ิตร- ลอ ชลประทาน มที่ 3 โดยทํา าร อ ร้า ถนน
ล รั นาดผิว รา ร ว้า 3.50 มตร ยาว 330.00
มตร นา 0.30 มตร รือมีปริมาณล รั ไมน้อย วา 346.50
ล บา ศ มตร รายละ อียดปรา ฎตามแบบที่ อบต
.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้
ที่2/2563 น้าที่ 3 ลําดับที่ 6
โ ร าร อ ร้า ถนนล รั ายบ้านนา บุญ
ิ่ แ ้ว มที่ 3
พื่อ าย ป็น า ้า มา อ ร้า ถนนล รั ายบ้านนา บุญ
ิ่ แ ้ว มที่ 3 โดยทํา าร อ ร้า ถนนล รั นาดผิว รา ร
ว้า 4.00 มตร ยาว 130.00 มตร นา 0.30 มตร รือมี
ปริมาณล รั ไมน้อย วา 156.00 ล บา ศ มตร รายละ อียด
ปรา ฎตามแบบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้
ที่2/2563 น้าที่ 4 ลําดับที่ 12

499,000 บาท

ํานวน

117,000 บาท

ํานวน

51,100 บาท

น้า : 81/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:13

โ ร าร อ ร้า ถนน ิน ลุ าย ัน ลอ - นอ ตุ มที่ 8

ํานวน

476,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ้า มา อ ร้า ถนน ิน ลุ าย ัน
ลอ - นอ ตุ มที่ 8 โดยทํา าร อ ร้า ถนน ิน
ลุ นาดผิว รา ร ว้า 4.00 มตร ยาว 1,000.00 มตร นา
ฉลี่ย 0.15 มตร ปริมาณ าน ิน ลุ พื้นที่ทา ไมน้อย
วา 600.00 ล บา ศ มตร พร้อมฝั ทอระบายน้ํา . .ล. มอ
.ชั้น 3 ้นผาศนย ลา 0.60 มตร ํานวน 6 ทอน รายละ อียด
ปรา ฎตามแบบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้
ที่2/2563 น้าที่ 6 ลําดับที่ 42
โ ร ารปรับปรุ ถนนล รั ายบ้านนายชุมพล มบรณ มที่ 1

ํานวน

13,200 บาท

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

พื่อ าย ป็น า ้า มาปรับปรุ ถนนล รั ายบ้านนายชุม
พล มบรณ มที1่ โดยทํา าร อ ร้า ถนน นาดผิว รา ร
ว้า 3.50 มตร. ยาว 60.00 มตร นา 0.20 มตร รือมี
ปริมาณ านล รั ไมน้อย วา 42.00 ล บา ศ มตร รายละ อียด
ปรา ฎตามแบบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้
ที่2/2563 น้าที่ 3 ลําดับที่ 3
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

วั ดุ าร ษตร
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน าร ัดซื้อวั ดุ าร ษตร ชน าร
มี ป้อ ันและ ํา ัดศัตรพีชและ ัตว พันธุพืช ปุย ฯลฯ

น้า : 82/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:13

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

190,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

ํานวน

40,000 บาท

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะราย าย บราย
ายอื่น ๆ
โ ร ารปล ต้นไม้ ฉลิมพระ ียรติ
พื่อ าย ป็น าใช้ ายตามโ ร ารปล ต้นไม้ ฉลิมพระ
ียรติ โดยมี าใช้ ายประ อบด้วย าอา าร ลา วันพร้อมน้ํา
ดื่ม าป้ายประชา ัมพันธโ ร าร (ป้ายไวนิล) าป้ายโ ร าร
ป้าย (ป้าย ล็ ) าป้ายพระบรมฉายาลั ษณ า ้า มา
ต็นท า ้า มา ้าอี้พลา ติ าวั ดุอุป รณ ํา รับ ัดทํา
โ ร าร ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใช้ าย
ใน าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม
ารแ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 116
ลําดับที่ 1

น้า : 83/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:13

โ ร ารปล ป่าชาย ลน

ํานวน

40,000 บาท

ํานวน

30,000 บาท

พื่อ าย ป็น าใช้ ายตามโ ร ารปล ป่าชาย ลน โดยมี าใช้
ายประ อบด้วย าอา าร ลา วันพร้อมน้ําดื่ม าป้ายประชา
ัมพันธโ ร าร (ป้ายไวนิล) าป้ายโ ร าร (ป้าย ล็ ) า
ป้ายพระบรมฉายาลั ษณ า ้า มา ต็นท า ้า มา ้าอี้
พลา ติ าวั ดุอุป รณ ํา รับ ัดทําโ ร าร ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใช้ าย
ใน าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม
าร แ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 116
ลําดับที่ 2
โ ร ารพัฒนาอนุรั ษชายทะ ลบอนอ
พื่อ าย ป็น าใช้ ายตามโ ร ารพัฒนาอนุรั ษชายทะ ล
บอนอ โดยมี าใช้ ายประ อบด้วย าอา าร ลา วันพร้อมน้ํา
ดื่ม าป้ายประชา ัมพันธโ ร าร (ป้ายไวนิล) าป้ายโ ร าร
ป้าย (ป้าย ล็ ) าป้ายพระบรมฉายาลั ษณ า ้า มา
ต็นท า ้า มา ้าอี้พลา ติ าวั ดุอุป รณ ํา รับ ัดทํา
โ ร าร ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใช้ ายใน
าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม าร
แ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 117
ลําดับที่ 5

น้า : 84/84

วันที่พิมพ : 4/1/2565 13:23:13

โ ร ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่อ มา า พระราชดําริ ม ด็
พระ นิษฐาธิราช ้า รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม
ราช ุมารี (อพ. ธ.)
พื่อ าย ป็น าใช้ ายใน ารดํา นิน ารโ ร ารอนุรั ษ
พันธุ รรมพืชอัน นื่อ มา า พระราชดําริ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช
้า รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี (อพ
. ธ.) ได้แ าอา ารวา และ รื่อ ดื่ม าอา ารพร้อมน้ํา
ดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ า มนา ุณวิทยา ร าวั ดุ ํา รับ ัด
ทําโ ร าร ฯลฯ
- ป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พื่ม ติมถึ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2)ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย าร บิ าย าใช้ าย
ใน าร ัด าน าร ัด ารแ ัน ีฬาและ าร นั ีฬา ้ารวม
าร แ ัน ีฬา อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 61
ลําดับที่ 1
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
ินอุด นุนอ

ํานวน

30,000 บาท

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

ํานวน

50,000 บาท

รประชาชน

โ ร ารบ้านปลา (ซั้ อ)
พื่อ าย ป็น ินอุด นุนใ ้ ลุมประม ท้อ ถิ่นบ้านปา ลอ
ลียวใน ารดํา นินโ ร ารบ้านปลา (ซั้ อ)
- ป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2. ระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาด้วย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่น พ.ศ. 2559 และแ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
3. ตามแผนพัฒนาท้อ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 118 ลําดับ
ที่ 9

