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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตําบลบอนอ
อํา ภอ มืองประจวบ ีรี ันธ จัง วัดประจวบ ีรี ันธ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,594,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

15,645,840 บาท

งบบุคลากร

รวม

11,624,640 บาท

รวม

2,963,160 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย

จํานวน

532,080 บาท

พื่อจาย ปน า งิน ดือน ํา รับผบริ าร ประ อบดวย
(1) นาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(2) รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
งิน าตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย

จํานวน

45,600 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนประจําตํา นง ํา รับผบริ าร ประ อบ
ดวย
(1) นาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(2) รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
จํานวน

45,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพิ ศษ ํา รับผบริ าร ประ อบดวย
(1) นาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(2) รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
งิน าตอบ ทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตําบล
พื่อจาย ปน า งิน ดือน ํา รับ ล านุ ารนาย อง ารบริ าร
วนตําบล จํานวน 1 อัตรา

จํานวน

90,720 บาท
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งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถิ่น

จํานวน

2,249,160 บาท

รวม

8,661,480 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จํานวน

4,200,000 บาท

พื่อจาย ปน า งิน ดือนใ พนั งาน วนตําบล
(1) ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(2) ัง ัด ํานั งานปลัด จํานวน 9 อัตรา
(3) ัง ัด อง ลัง จํานวน 8 อัตรา
ํานวณตามอัตราตาม ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จํานวน

62,460 บาท

พื่อจาย ปน า งิน า รองชีพชั่ว ราวใ พนั งาน วนตําบล
(1) ัง ัด ํานั งานปลัด จํานวน 1 อัตรา
(2) ัง ัด อง ลัง จํานวน 3 อัตรา
ํานวณตามอัตราตาม ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
งินประจําตํา นง

จํานวน

168,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนราย งิน
(1) ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(2) รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(3) มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 21 อัตรา
(4) ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ปน า งินประจําตํา นง ํา รับพนั งาน วนตําบล
ระดับผอํานวย ารทองถิ่น ึ้นไป ดังนี้
(1) ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(2) ัว นา ํานั ปลัด จํานวน 1 อัตรา
(3) ผอํานวย าร อง ลัง จํานวน 1 อัตรา
ํานวณตามอัตราตาม ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
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าตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

3,841,800 บาท

พื่อจาย ปน า งิน ดือนใ พนั งานจางอง ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ
(1) ัง ัด ํานั งานปลัด จํานวน 25 อัตรา
(2) ัง ัด อง ลัง จํานวน 4 อัตรา
ํานวณตามอัตราตาม ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จํานวน

305,220 บาท

พื่อจาย ปน า งิน า รองชีพชั่ว ราวใ พนั งานจางอง าร
บริ าร วนตําบลบอนอ
(1) ัง ัด ํานั งานปลัด จํานวน 20 อัตรา
(2) ัง ัด อง ลัง จํานวน 3 อัตรา
ํานวณตามอัตราตาม ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
งินอื่นๆ
จํานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนราย ดือน ํา รับพนั งาน วนตําบล
ระดับผบริ าร (ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล) จํานวน 1
อัตรา
งบดาเนินงาน

รวม

3,823,000 บาท

รวม

958,000 บาท

จํานวน

800,000 บาท

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

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ
พนั งาน วนตําบล พนั งานจาง ที่ไดปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร วัน ยุดราช าร
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า ชาบาน

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

1,490,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ
ได ตามระ บียบฯ ได
า ชาบาน า ชาซือ้ บาน รือชําระ งิน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ปน า งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ
ตําบล ผบริ าร
ค่าใช้สอย

พนั งาน วน

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจาง มาบริ ารตางๆ ดังนี้
- าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ าซั
ฟอ า ําจัด ิ่งปฏิ ล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน า
โฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา ละ
ผย พร าว ารทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน นัง ือพิมพ
ตางๆ)
- าธรรม นียมตางๆ
- า บี้ยประ ัน
- าใชจายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา
- าจาง มาบริ าร พื่อใ ผรับจางทํา ารอยาง นึ่งอยางใด ซึ่ง
มิใช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รุภัณฑ รือ ิ่ง อ ราง
อยางใด ละอยใน วามรับผิดชอบ องผรับจาง ชน าจาง
มา บน้ํา าจาง มา าม ัมภาระ าบริ าร ําจัดปลว รือ
มลง าซอม ซมทรัพย ิน าจาง มาประ มิน วามพึงพอใจ
องประชาชน ฯลฯ
- าติดตั้งไฟฟ้า ชน าปั าพาด ายภายนอ ถานที่
ราช าร พื่อใ ราช ารไดใชบริ ารไฟฟ้า รวมถึง าติดตั้ง มอ
ปลง รื่องวัด ละอุป รณไฟฟ้าซึ่ง ปน รรม ิทธิ์ อง ารไฟฟ้า
- าติดตั้งประปา ชน าวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร
- าติดตั้งโทรศัพท าใชจายตางๆใน ารติดตั้งโทรศัพท าติด
ตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย ปนรายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร ดังนี้
(1) ารับรอง
พื่อจาย ปน ารับรองบุ ลที่มานิ ทศงานตรวจ ยี่ยม รือ ยี่ยม
ชม ิจ าร รือทัศนศึ ษาดงาน ององ ารบริ าร วน
ตําบล ละ จา นาที่ที่ ี่ยว องตองรวม ันตอนรับบุ ล รือ
ณะบุ ล ตลอดจนผ ารวมโ รง าร ตามโ รง ารที่ นวย
ราช ารอื่น ลุมอาชีพ มลนิธิจัดใ มี ึ้น ับอง ารบริ าร วน
ตําบล รือใน มบาน ตพื้นที่รับผิดชอบ ององ ารบริ าร วน
ตําบล ชน โ รง าร าชาด ยี่ยม มบาน โ รง ารจัง วัด
ลื่อนที่ โ รง ารประ วด ิจ รรมตางๆใน มบาน ฯลฯ
(2) า ลี้ยงรับรอง
พื่อจาย ปน า ลี้ยงรับรอง ารประชุม ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล รือ ณะ รรม าร รือ ณะอนุ รรม ารที่ไดรับ าร ตง
ตั้งตาม ฎ มาย รือระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวง
ม าดไทย รือ ององ ารบริ าร วนตําบล ในโอ า
ตางๆ ารประชุมระ วางอง รป รอง วนทองถิ่น ับอง ร
ป รอง วนทองถิ่น รือรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน ฯลฯ
(3) าใชจายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดงานพิธี ารตางๆ ององ าร
บริ าร วนตําบล จัดงานวัน ํา ัญทางศา นา ละ ปนวัน ํา ัญ
ทางราช าร งานรัฐพิธี
(4) าพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวงมาลา
พื่อจาย ปน าพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม ละพวง
มาลา ํา รับพิธี ารวัน ํา ัญตางๆตามวาระ ละโอ า ที่ มาะ
ม
- ปนไปตาม
(1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 ุมภาพันธ 2563
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562

จํานวน

20,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ํา รับ บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั า
ลงทะ บียน ละ าใชจายอื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รือไป
อบรม ัมมนา ํา รับพนั งาน วนตําบล พนั งานจาง
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
าใชจายใน าร ลือ ตั้ง
จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ลือ ตั้งทั่วไป ลือ ตั้งซอม รือ
ลือ ตั้ง รณีตั้ง มบานใ ม องผบริ าร/ มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตําบล รือ นับ นุน าร ลือ ตั้ง ภา มาชิ ภาผ
ทนราษฎร มาชิ วุฒิ ภา มาชิ ภา ผบริ ารอง าร
บริ าร วนจัง วัด
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0818.2
/ว 4289 ลงวันที่ 22 ร ฎา ม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 115
ลําดับที่ 1
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โ รง ารประชุม ัมมนา ชิงปฏิบัติ าร พื่อใ วามร ี่ยว ับ รื่อง
จํานวน
วินัย ละ ารรั ษาวินัย ารดํา นิน ารทางวินัย ารใ ออ
จา ราช าร ิทธิ ารอุทธรณ ละ ารรองทุ ิทธิ ละ นาที่ตาม
ฎ มายที่ ี่ยว อง ํา รับพนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง อง
อง ารบริ าร วนตําบลบอนอ

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายโ รง ารประชุม ัมมนา ชิงปฏิบัติ าร พื่อ
ใ วามร ี่ยว ับ รื่อง วินัย ละ ารรั ษาวินัย ารดํา นิน าร
ทางวินัย ารใ ออ จา ราช าร ิทธิ ารอุทธรณ ละ ารรอง
ทุ ิทธิ ละ นาที่ตาม ฎ มายที่ ี่ยว อง ํา รับพนั งาน วน
ตําบล ละพนั งานจาง ององ ารบริ าร วนตําบล
บอนอ ชน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา ารพรอมน้ํา
ดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ า มนา ุณวิทยา ร าวั ดุอุป รณ
ใน ารจัดทําโ รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ละที่ ไ พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 16 ลําดับที่ 1
โ รง ารฝึ อบรม ละทัศนศึ ษาดงาน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ าร
บริ ารงาน ละ ารปฏิบัติงานดานตางๆ
พื่อจาย ปน าใชจายโ รง ารฝึ อบรม ละทัศนศึ ษาดงาน พื่อ
พิ่มประ ิทธิภาพ ารบริ ารงาน ละ ารปฏิบัติงานดาน
ตางๆ ชน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา ารพรอมน้ํา
ดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ า มนา ุณวิทยา ร าวั ดุอุป รณ
ํา รับจัดทําโ รง าร าจาง มาพา นะ า อง มนา ุณ า
ชาที่พั
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 56
ลําดับที่ 7

จํานวน

280,000 บาท

นา : 8/82
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โ รง าร ง ริม ระบวน าร รียนรที่ ราง วามผ พันในอง ร ละ จํานวน
ราง รงจงใจใน ารทํางาน
พื่อจาย ปน าใชจายโ รง าร ง ริม ระบวน าร รียนรที่ ราง
วามผ พันในอง ร ละ ราง รงจงใจใน ารทํางาน ชน า
อา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา ารพรอมน้ําดื่ม าป้ายประชา
ัมพันธ า มนา ุณวิทยา ร าวั ดุอุป รณ ํา รับจัดทํา
โ รง าร าจาง มาพา นะ า ชาที่พั
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 56
ลําดับที่ 11
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
จํานวน
พื่อจาย ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ใชงาน
ไดตามป ติ
ค่าวัสดุ

180,000 บาท

400,000 บาท

รวม

1,090,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุตางๆ ใน ํานั งาน ละ
ารจัดพิธีตางๆ องราช าร ฯลฯ
วั ดุงานบานงาน รัว
จํานวน

50,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ํานั
งาน ชน ระดาษ ฟ้ม มุด ปา า ดิน อ ยางลบ
ียน ละ บบพิมพตางๆ ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

รื่อง

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

จํานวน

5,000 บาท

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

จํานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้ออะไ ล รถจั รยานยนต รถยนต วน
ลาง รถน้ําอ น ประ ง ององ ารบริ าร วนตําบล รถ
ชีพ ฯลฯ

นา : 9/82
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วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จํานวน

500,000 บาท

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

จํานวน

5,000 บาท

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

จํานวน

150,000 บาท

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

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ํารวจ ชน บันไดอลมิ นียม ฯลฯ
วั ดุอื่น

จํานวน

5,000 บาท

รวม

285,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปน า ระ ไฟฟ้า ํา รับที่ทํา ารอง ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ ละที่ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ลอง า
าน้ําประปา าน้ําบาดาล
จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุที่ไม าประ ภท องวั ดุที่จัดประ ภทตั้ง
ไว ชน มิ ตอรน้ํา มิ ตอรไฟฟ้า ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

พื่อจาย ปน าน้ําประปา ํา รับที่ทํา ารอง ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ ละที่ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ลอง า
าบริ ารโทรศัพท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าโทรศัพท ํา รับที่ทํา ารอง ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ ละที่ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ลอง า
าบริ ารไปรษณีย

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าไปรษณีย าธนาณัติ าดวงตรา
ไปรษณียา ร าธรรม นียม ารโอน งินในระบบบริ าร าร งิน
าร ลังภา รัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS) ฯลฯ

นา : 10/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม
พื่อจาย ปน าโทรภาพ (โทร าร) า ท ล ซ าวิทยุติดตาม
ตัว าวิทยุ ื่อ าร า ื่อ ารผานดาว ทียม าใชจาย ี่ยว ับ
ารใชระบบอิน ทอร น็ต รวมถึงอิน ทอร น็ต ารด ละ า ื่อ
ารตางๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
ละใ มาย วามรวมถึง าใชจาย พื่อใ ไดบริ ารดัง ลาว ละ
าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จํานวน

70,000 บาท

รวม

168,200 บาท

รวม

168,200 บาท

จํานวน

27,500 บาท

รุภัณฑ ํานั งาน
จัดซื้อ าอี้พนั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ าอี้พนั งาน จํานวน 11 ตัวๆละ 2,500
บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน าอี้ ํานั งานชนิด าอี้ นัง มีพนั
พิง ละที่ ทา น มุนไดรอบตัว
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 19 ลําดับที่ 4

นา : 11/82
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จัดซื้อโต๊ะวาง อมพิว ตอร

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อโต๊ะวาง อมพิว ตอร จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 3,500 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
(1) ปนโต๊ะไม นาด 120 x 60 x 75 ซนติ มตร
(2) มีลิ้นชั อยางนอย 2 ลิ้นชั พรอม ุญ จ ละมือจับ
(3) มีถาดวาง ป้น ียบอรด พรอมราง ลื่อน
(4) มีที่วาง CPU ติด ับโต๊ะ
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 19 ลําดับที่ 3
รุภัณฑยานพา นะ ละ น ง
จัดซื้อชุด ลองบันทึ

ตุ ารณติดรถยนต

พื่อจาย ปน าจัดซื้อชุด ลองบันทึ ตุ ารณติดรถ
ยนต จํานวน 4 ชุดๆละ 5,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
(1) ปนชุด ลองบันทึ ตุ ารณติดรถยนต ามารถมอง ลาง ืน
ได
(2) ารด วามจํา 32 GB
(3) วาม มชัดระบบ FULL HD
(4) มีระบบบันทึ บบวน Loop
(5) พรอมอุป รณติดตั้ง
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 19 ลําดับที่ 5
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รุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ
จัดซื้อ รื่องบันทึ ียง

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องบันทึ ียง จํานวน 1 รื่องๆ
ละ 5,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
(1) น้ํา นั บา ะดว ใน ารพ พา
(2) มีระบบตัด ียงรบ วนรอบ าง
(3) มีชอง ชื่อมตอ USB
(4) ามารถ พิ่ม นวย วามจําดวย micro SD
(5) มีจอ ดงผลที่ใ วามชัด จน
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 20 ลําดับที่ 9
จัดซื้อชุด รื่อง ียง ลื่อนที่
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อชุด รื่อง ียง ลื่อนที่จํานวน 1 ชุดๆ
ละ 30,000 บาท
- โดยประ อบดวย
(1) ลําโพง นาด 10 นิ้ว จํานวนไมนอย วา 1
(2) พา วอรมิ ซอร มีชอง ียบไม ไมนอย วา 2 ชอง
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 19 ลําดับที่ 7
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รุภัณฑงานบานงาน รัว
จัดซื้อ รื่อง รองน้ํา

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง รองน้ําพรอมติดตั้ง จํานวน 2
รื่องๆละ 15,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
(1) ปน รื่อง รองน้ําระบบ RO
(2) ามารถ รองตะ อน นาด ล็ 0.0001 ไม รอน
(3) ยับยั้ง าร จริญ ติบโต อง ชื้อโร ละ บ ที รีย ชวยปรับร
ชาติ องน้ํา อนดื่มใ ดียิ่ง ึ้น
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
จัดซื้อรถ ็น

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อรถ ็น จํานวน 1 ันๆละ 5,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนรถ ็น 2 ลอ มีดามจับ ามารถพวง
ทายมอ ตอรไซ ได
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 20 ลําดับที่ 8
รุภัณฑ อมพิว ตอร
จัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโนตบุ๊ ํา รับงาน
ประมวลผล * จํานวน 1 รื่องๆละรา า 22,000 บาท
โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น
ลั (4 core) จํานวน 1 นวย โดยมี ุณลั ษณะ
อยางใดอยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1. ใน รณีที่มี นวย วามจํา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมนอย วา 4 MB ตองมี วาม ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 2.3 GHz ละมี นวย
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ประมวลผลดาน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมนอย
วา 10 น รือ
2. ใน รณีที่มี นวย วามจํา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมนอย วา 6 MB ตองมี วาม ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 1.8 GHz ละมี ท โนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช วาม ามารถใน าร
ประมวลผล ง
(2) มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไม
นอย วา 8 GB
(3) มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไม
นอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจุไม
นอย วา 250 GB จํานวน 1 นวย
(4) มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมนอย
วา 1,366 x 768 Pixel ละมี นาดไมนอย วา 12 นิ้ว
(5) มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
(6) มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จํานวนไมนอย วา 1
ชอง
(7) มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1
ชอง
(8) ามารถใชงานไดไมนอย วา WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) ละ Bluetooth
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 19 ลําดับที่ 1
จัดซื้อ รื่องพิมพ บบฉีด มึ (Ink Tank Printer)

จํานวน

4,300 บาท
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พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 รื่องๆละ 4,300 บาท
โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) ปน รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผลิต
(2) มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
(3) มี วาม ร็วใน ารพิมพราง าวดํา ํา รับ ระดาษ นาด A4 ไม
นอย วา 19 นาตอนาที (ppm) รือ
8.8 ภาพตอนาที
(4) มี วาม ร็วใน ารพิมพราง ี ํา รับ ระดาษ นาด A4 ไมนอย
วา 15 นาตอนาที(ppm) รือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
(5) มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จํานวน
ไมนอย วา 1 ชอง
(6) มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 50 ผน
(7) ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 123
ลําดับที่ 3
จัดซื้อ รื่อง ํารองไฟฟ้า
จํานวน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง ํารองไฟฟ้า นาด 1 kVA จํานวน 3
รื่องๆละรา า 5,800 บาท
โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) มี ําลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 1 kVA (600 Watts)
(2) ามารถ ํารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 19 ลําดับที่ 2
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

งานบริหารงานคลัง

รวม

1,468,700 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,207,000 บาท

รวม

546,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ใ
(1) ณะ รรม ารตรวจ ารจาง ณะ รรม าร ํา นดราง อบ
ต ณะ รรม าร ํา นดรา า ลาง ผุ วบ ุมงาน ละ ณะ
รรมอื่นที่ไดรับ าร ตงตั้งใ มี นาที่ใน ารดํา นิน าร ี่ยว ับ
ารจัดซื้อจัดจาง ละบริ ารพั ดุ ตามระ บียบ
(2) งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี)
ฯลฯ
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ
พนั งาน วนตําบล พนั งานจาง ที่ไดปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร วัน ยุดราช าร
า ชาบาน

จํานวน

96,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจายอื่น
าจางที่ปรึ ษา พื่อศึ ษาวิจัย ละประ มินผล รือพัฒนาระบบ
ตางๆ
พื่อจาย ปน าจายที่ปรึ ษา พื่อศึ ษาวิจัย ละประ มินผล รือ
พัฒนาระบบตางๆ รวมทั้ง าจาง มาประ มิน วามพึงพอใจ อง
อง ร ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือปรับปรุง รุภัณฑ
ที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ
ได ตามระ บียบฯ ได
า ชาบาน า ชาซือ้ บาน รือชําระ งิน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ปน า งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ
ตําบล

พนั งาน วน
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ค่าใช้สอย

รวม

466,000 บาท

จํานวน

216,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารตามโ รง ารปรับปรุง
ระบบ อมล ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ินใน ตตําบล
บอนอ ประ อบดวย าจาง มาบริ ารบุ ลใน ารดํา นินงาน
ตามโ รง าร
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 นาที่ 16 ลําดับที่ 3
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จํานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โ รง ารปรับปรุงระบบ อมล ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ินใน
ตตําบลบอนอ

พื่อจาย ปน
- าธรรม นียมตางๆ
- าจาง มาจัดทําป้ายประชา ัมพันธ
- าจาง มาบริ ารตางๆ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ํา รับ บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั า
ลงทะ บียน ละ าใชจายอื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รือไป
อบรม ัมมนา ํา รับพนั งาน วนตําบล พนั งานจาง
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ใชงานได
ตามป ติ
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ํานั
งาน ชน ระดาษ ฟ้ม มุด ปา า ดิน อ รื่อง ียน บบ
พิมพ ฯลฯ

รวม

195,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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วั ดุงานบานงาน รัว

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุงานบานงาน รัว ชน ไม วาด ว
น้ํา น้ํายาลางจาน ฯลฯ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ชน มมโมรี่ ารด
ฟิลม ฯลฯ
วั ดุ อมพิว ตอร
จํานวน

130,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน มึ รื่อง
พิมพ โปร รมที่ ี่ยว อง บั อมพิว ตอร ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

261,700 บาท

รวม

261,700 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รุภัณฑ ํานั งาน
จัดซื้อ าอี้พนั งาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ าอี้พนั งาน จํานวน 4 ตัวๆละ 2,500 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน าอี้ ํานั งานชนิด าอี้ นัง มีพนั
พิง ละที่ ทา น มุนไดรอบตัว
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 129
ลําดับที่ 59
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จัดซื้อ รื่องพิมพ ช็

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ ช็ จํานวน 1 ตัวๆละ 50,000
บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
(1) ระบบ ารพิมพ ัวพิมพ ามารถปรับระ ับ วาม นา/บาง
(2) มุด ฝา อยางอัตโนมัติ (Automatic Gap AdjustmentX
(3) วาม ร็วใน ารพิมพ มี วาม ร็วใน ารพิมพ ง ุด 580 ตัว
อั ษร/วินาที
(4) ระบบ าร Setup รื่องพิมพ าร Setup printer Sp40
ปน บบ Optical Mark Reading
(5) วามละ อียดใน ารพิมพ Graphic 360x360 dpi
(6) ระบบตอ
ชื่อม (มาตรฐาน) RS232 serial, IEEE1284 parallel, USB 2.0
ในตัว รื่อง
(7) วาม นา อง ระดาษ ง ุดถึง 2.0 มิลลิ มตร
(8) อายุผา มึ 10 ลานตัวอั ษร
(9) นวย วามจํา 128 Kb
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 20 ลําดับที่ 11
จัดซื้อโต๊ะทํางาน
จํานวน

26,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อโต๊ะทํางาน พรอม ระจ จํานวน 4 ตัวๆ
ละ 6,500 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนโต๊ะทํางาน ชนิดโต๊ะ
ล็ นาด 1,219 x 660 x 759 มม. พรอม ระจ
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 129
ลําดับที่ 57
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จัดซื้อโต๊ะวาง อมพิว ตอร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อโต๊ะวาง อมพิว ตอร จํานวน 3 ตัวๆ
ละ 3,500 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
(1) ปนโต๊ะไม นาด 120 x 60 x 75 ซนติ มตร
(2) มีลิ้นชั อยางนอย 2 ลิ้นชั พรอม ุญ จ ละมือจับ
(3) มีถาดวาง ป้น ียบอรด พรอมราง ลื่อน
(4) มีที่วาง CPU ติด ับโต๊ะ
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ไมมีใน ผนพัฒนาทองถิ่น นื่องจา ไมไดใชใน ารบริ าร
าธารณะ

จํานวน

10,500 บาท
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รุภัณฑโฆษณา ละ ผย พร
จัดซื้อ จอ Smart TV
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ จอ Smart TV นาด 65 นิ้ว จํานวน 1
รื่องๆละ 36,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
ระดับ วามละ อียดจอภาพ 3840 x 2160 พิ ซล
(1) ระดับ วามละ อียด ปน วามละ อียด องจอ
ภาพ (Resolution) (พิ ซล)
(3) นาดที่ ํา นด ปน นาดจอภาพ (นิ้ว)
(3) ดงภาพดวย ลอดภาพ บบ LED Backlight
(4) ามารถ ชื่อมตอ อิน ตอร น็ตได (Smart TV)
(5) ชองตอ HDMI ไมนอย วา 2 ชอง พื่อ าร ชื่อมตอ ัญญาณ
ภาพ ละ ียง
(6) ชองตอ USB ไมนอย วา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ พลง ละ
ภาพยนตร
(7) มีตัวรับ ัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- จัดซื้อตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 20 ลําดับที่ 12

จํานวน

36,000 บาท
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รุภัณฑ อมพิว ตอร
รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ี
ชนิด Network บบที่ 1 (18 นา/นาที) จํานวน 4 รื่องๆ
ละ 10,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
(1) มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi
(2) มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 18 นาตอนาที (ppm)
(3) มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18
นาตอนาที (ppm)
(4) ามารถพิมพ อ าร ลับ นาอัตโนมัติได
(5) มี นวย วามจํา (Memory) นาดไมนอย วา 128 MB
(6) มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จํานวน
ไมนอย วา 1 ชอง
(7) มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1
ชอง รือ ามารถใชงานผาน รือ ายไร าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได
(8) มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 150 ผน
(9) ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ไมมีใน ผนพัฒนาทองถิ่น นื่องจา ไมไดใชใน ารบริ าร
าธารณะ

จํานวน

40,000 บาท
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รื่อง ํารองไฟ

จํานวน

23,200 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง ํารองไฟฟ้า นาด 1 kVA จํานวน 4
รื่องๆละรา า 5,800 บาท
โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) มี ําลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 1 kVA (600 Watts)
(2) ามารถ ํารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 129
ลําดับที่ 63
จัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล บบที่ 1*
จํานวน

66,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงานประมวล
ผล บบที่ 1* (จอ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จํานวน 3
รื่องๆละรา า 22,000 บาท
โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 น
ลั (6 core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 3.0 GHz ละมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่
ตองใช วาม ามารถใน ารประมวลผล ง จํานวน 1 นวย
(2) นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจํา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
นอย วา 9 MB
(3) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ โดยมี ุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
- ปน ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวย
วามจํา นาดไมนอย วา 2 GB รือ
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวยประมวล
ผล ลาง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช นวย
วามจํา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB รือ
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช
นวย วามจํา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB
(4) มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาด
ไมนอย วา 4 GB
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(5) มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วามจุไม
นอย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมนอย
วา 250 GB จํานวน 1 นวย
(6) มีDVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย
(7) มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1
ชอง
(8) มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
(9) มี ป้นพิมพ ละ มา
(10) มีจอ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ไมมีใน ผนพัฒนาทองถิ่น นื่องจา ไมไดใชใน ารบริ าร
าธารณะ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน าปวย ารชด ชย ารทํางาน รือ วลาที่ ียไปใน าร
ปฏิบัติ นาที่ใน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย องอา า
มั รป้อง ันฝายพล รือน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย
ใ อา า มั รป้อง ันฝายพล รือน ององ รป รองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560

รวม

90,000 บาท

รวม

90,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล ํา ัญ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารป้อง ัน ละลด
อุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล ํา ัญ ได ทศ าลปีใ ม ทศ
าร ง รานต โดยมี าใชจายประ อบดวย าจาง มาทําป้าย
ประชา ัมพันธโ รง าร าจาง มาติดตั้ง ต็นท าจาง มาติด
ตั้งไฟ อง วาง
- ปนไปตาม
(1) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2561
(3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
(4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 113
ลําดับที่ 2
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

375,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

345,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

305,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารป้อง ัน ด็ จมน้ํา
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารป้อง ัน ด็ จม
น้ํา ได าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา ารพรอมน้ําดื่ม า
ป้ายประชา ัมพันธ า มมนา ุณวิทยา ร าวั ดุ ํา รับจัดทํา
โ รง าร
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ละที่ ไ พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 114
ลําดับที่ 7
โ รง ารป้อง ัน ละลด วาม ี่ยง าร ิดอั ีภัย
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารป้อง ัน ละลด
วาม ี่ยง าร ิดอั ีภัย ได าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
อา ารพรอมน้ําดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ า มมนา ุณ
วิทยา ร าวั ดุ ํา รับจัดทําโ รง าร
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ละที่ ไ พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 114
ลําดับที่ 6
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โ รง ารฝึ อบรม/ฝึ อบรมทบทวนอา า มั รป้อง ันภัยฝาย
พล รือน

จํานวน

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารฝึ อบรม/ฝึ
อบรมทบทวนอา า มั รป้อง ันภัยฝายพล รือน ได าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม าอา ารพรอมน้ําดื่ม าป้ายประชา
ัมพันธ า มมนา ุณวิทยา ร าชุด อพปร. าวั ดุ ํา รับจัด
ทําโ รง าร
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ละที่ ไ พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 114
ลําดับที่ 3
โ รง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจําอง าร
จํานวน
บริ าร วนตําบลบอนอ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารฝึ อบรมชุด
ปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจําอง ารบริ าร วนตําบล
บอนอ ได าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา ารพรอมน้ํา
ดื่ม า มมนา ุณวิทยา ร าวั ดุ ํา รับจัดทําโ รง าร
ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0229/ว 7367
ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2562
(3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวัน
ที่ 26 ธันวา ม 2562
(4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 ุมภาพันธ 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 1/2563 นาที่ 3 ลําดับที่ 1

150,000 บาท

100,000 บาท

นา : 28/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

ค่าวัสดุ

รวม

40,000 บาท

วั ดุยานพา นะ ละ น ง

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละ น ง ชน รวย
จราจร ผง ั้นจราจร ป้าย าม ลี่ยม ยุดตรวจ ฯลฯ
วั ดุ รื่องดับ พลิง

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ รื่องดับ พลิง ชน ถังดับ พลิง ล บอล
ดัง พลิง ฯลฯ
วั ดุอื่น
จํานวน

5,000 บาท

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

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รุภัณฑ รื่องดับ พลิง
จัดซื้อ ทนปนพรอม ัวฉีดน้ําดับ พลิงรป ัวใจ
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ทนปนพรอม ัวฉีดน้ําดับ พลิงรป
ัวใจ จํานวน 1 ชุดๆละ 30,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน ทนรป ัวใจ ทําดวย ล็ ลอ
พรอม ัวฉีดปรับฝอยยางดําพรอมดาม นาด 2.5" x 30" ตัวดาม
อลมิ นียม ปลาย ัวฉีดทอง ลืองชุปโ ร มียม
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 21 ลําดับที่ 19

นา : 29/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

800,100 บาท

รวม

380,000 บาท

รวม

380,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จํานวน

260,000 บาท

พื่อจาย ปน า งิน ดือน ใ
รผด ล
ด็ จํานวน 1 อัตรา ํานวณตามอัตราตาม ผนอัตรา
ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วนตําบลบอนอ
าตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปน า งิน ดือนใ พนั งานจางอง ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ ตํา นงผด ล ด็ จํานวน 1 อัตรา
ํานวณตามอัตราตาม ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จํานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ปน า งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ พนั งานจาง
อง ารบริ าร วนตําบลบอนอ ตํา นงผด ล ด็ จํานวน 1
อัตรา
ํานวณตามอัตราตาม ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
งบดาเนินงาน

รวม

269,100 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน าตอบ ทน งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณี
พิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ปน า งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ
ตําบล ตํา นง รผด ล ด็

พนั งาน วน

นา : 30/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

ค่าใช้สอย

รวม

229,100 บาท

จํานวน

40,600 บาท

พื่อจาย ปน าจาง มาติดตั้งมุงลวดอา ารศนยพัฒนา ด็ ล็
บาน ลอง า จํานวน 27 ชุด ประ อบดวย
(1) มุงลวด นาด 175x206.5 ซนติ มตร จํานวน 3 ชุด ปน
งิน 15,000 บาท
(2) มุงลวด นาด 111x150 ซนติ มตร จํานวน 18 ชุด ปน
งิน 21,600 บาท
(3) มุงลวด นาด 80x111 ซนติ มตร จํานวน 4 ชุด ปน
งิน 2,400 บาท
(4) มุงลวด นาด 90x201 ซนติ มตร จํานวน 2 ชุด ปน
งิน 1,600 บาท
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 14 ลําดับที่ 2
จาง มาบริ ารทํา วาม ะอาดศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ลอง า
จํานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปน าจาง มาบริ ารทํา วาม ะอาดศนยพัฒนา ด็ ล็
บาน ลอง า จํานวน 1 อัตรา
- ปนไปตาม
(1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2563
(2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
จาง มาปพื้นยาง ัง ราะ ัน ระ ท
จํานวน

25,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จาง มาติดมุงลวด

พื่อจาย ปน าจาง มาปพื้นยาง ัง ราะ ัน
ระ ท จํานวน 12 ตาราง มตร บริ วณ นาม ด็ ล็ ในรม อง
ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ลอง า
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 14 ลําดับที่ 3

นา : 31/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนรายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร ดังนี้
(1) ารับรอง
พื่อจาย ปน ารับรองบุ ลที่มานิ ทศงานตรวจ ยี่ยม รือ ยี่ยม
ชม ิจ าร รือทัศนศึ ษาดงาน องศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ลอง
า ละ จา นาที่ที่ ี่ยว องตองรวม ันตอนรับบุ ล รือ ณะ
บุ ล ตลอดจนผ ารวมโ รง าร
(2) า ลี้ยงรับรอง
พื่อจาย ปน า ลี้ยงรับรอง ารประชุม
ณะ รรม าร รือ ณะอนุ รรม าร ถานศึ ษา ละ าร
ประชุม ารจัด ิจ รรม โ รง ารตางๆ ฯลฯ
- ปนไปตาม
(1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 ุมภาพันธ 2563
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปน าใชจาย ํา รับ บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั า
ลงทะ บียน ละ าใชจายอื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รือไป
อบรม ัมมนา ํา รับ รผด ล ด็ ละผด ล ด็
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

นา : 32/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

โ รง ารศนยพัฒนา ด็ ล็ วยดวยภมิทัศน

จํานวน

15,500 บาท

รวม

151,000 บาท

รวม

151,000 บาท

จํานวน

51,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายโ รง ารศนยพัฒนา ด็ ล็ วยดวยภมิ
ทัศน โดยมี าใชจายประ อบดวย าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร (ป้ายไวนิล) าดินดํา าจาง
มารถไถปรับดิน ายางรดน้ํา าตนไม ดอ ไม ํา รับจัดทํา
โ รง าร
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 105
ลําดับที่ 9
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑงานบานงาน รัว
จัดซื้อผามาน
พื่อจาย ปน าจัดซื้อผามาน พรอมติดตั้งอา ารศนยพัฒนา ด็
ล็ บาน ลอง า จํานวน 22 ชุด ประ อบดวย
(1) ผามาน นาดไมนอย วา 1.20x2.80 มตร จํานวน 18 ชุดๆ
ละ 2,500 บาท ปน งิน 45,00 บาท
(2) ผามาน นาดไมนอย วา 1.20x1.60 มตร จํานวน 4 ชุดๆ
ละ 1,500 บาท ปน งิน 6,000 บาท
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 21 ลําดับที่ 22

นา : 33/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

รุภัณฑ ีฬา
จัดซื้อ ผน ัน ระ ท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

4,264,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,544,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

344,600 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ผน ัน ระ ท บบไมอัด รุฟอง บริ วณ
นาม ด็ ล็ ในรม องศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ลอง า โดยมี
นาดไมนอย วา 100x100 ซนติ มตร นา 3 ซนติ ตร
จํานวน 33 ตาราง มตร
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 14 ลําดับที่ 4
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

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

งชาติ

พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารจัดงานวัน ด็ งชาติ โดยมี
าใชจายประ อบดวย าจาง มาติดตั้ง วที าจาง มาติดตั้ง
ต็นทโดม า ชา ต็นทผาใบ า ชา าอี้พลา ติ าป้ายไว
นิล าจาง มา บล โปง าผา พร าอา ารพรอมน้ําดื่ม า
องรางวัล า ชาโต๊ะ ลม าวั ดุอุป รณ ํา รับจัดทําโ รง าร
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 105
ลําดับที่ 5

นา : 34/82
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โ รง ารพัฒนาจิต พื่อชีวิตอัน ดใ (ระดับประถมศึ ษา)

จํานวน

พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารพัฒนาจิต พื่อชีวิตอัน ด
ใ (ระดับประถมศึ ษา) โดยมี าใชจายประ อบดวย าป้ายไว
นิล าอา ารพรอมน้ําดื่ม าวั ดุอุป รณ ํา รับจัดทําโ รง าร
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ละที่ ไ พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 106
ลําดับที่ 16
โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนยพัฒนา ด็
จํานวน
ล็
พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษาศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน ลอง า ดังนี้
(1) พื่อ ปน า นับ นุนอา าร ลางวันใ ับ ด็ ศนยพัฒนา ด็
ล็ นละ 20 บาท/ น/วัน จํานวน 245 วัน
(2) พื่อจาย ปน า นับ นุน ารจัด าร รียน องศนยพัฒนา ด็
ล็ อัตรา นละ 1,700.00 บาท/ น/ปี
(3) พื่อจาย ปน า นับ นุน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษาศนย
พัฒนา ด็ ล็ บาน ลอง า ประ อบดวย
1. า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี
2. าอุป รณ าร รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี
3. า รื่อง บบนั รียน อัตรา นละ 300 บาท/ปี
4. า ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตรา นละ 430 บาท/ปี
ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
2070 ลงวันที่ 14 ร รฏา ม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 106
ลําดับที่ 21

90,000 บาท

154,600 บาท

นา : 35/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

ค่าวัสดุ
าอา าร ริม (นม)
พื่อจาย ปน
1. าอา าร ริม (นม) ํา รับ ด็ ศนยพัฒนา ด็ ล็
พื่อจาย ปน าจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ด็ ศนยพัฒนา ด็
ล็ บาน ลอง า จํานวน 260 วัน
- ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
(1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
2070 ลงวันที่ 14 ร รฏา ม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 105
ลําดับที่ 4
2. าอา าร ริม (นม) ํา รับโรง รียนใน ตพื้นที่ อบต.บอนอ
พื่อจาย ปน าจัดซื้ออา าร ริม (นม) ํา รับโรง รียนใน ต
พื้นที่อง ารบริ าร วนตําบลบอนอ ที่ ัง ัด ํานั งาน ณะ
รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ด็ ล็ ด็ อนุบาล ละ
ด็ ป.1 - ป.6 จํานวน 260 วัน อัตรา นละ 7.37 บาท ดังนี้
(1) โรง รียนวัดปา ลอง ลียว
(2) โรง รียนบานทาฝาง
(3) โรง รียนวัดบอนอ (ทองวิทยา)
(4) โรง รียนบาน อ ชาง
(5) โรง รียนบาน ลองชายธง
(6) โรง รียนยุว มา มประจวบ ีรี ันธ
(7) โรง รียนบาน นองปุ ล
(8) โรง รียนบานยุบพริ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 105
ลําดับที่ 2

รวม

1,200,000 บาท

จํานวน

1,200,000 บาท

นา : 36/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

300,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

รุภัณฑ ีฬา
จัดซื้อ รื่อง ลน นาม ลาง จง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง ลน นาม ลาง จงพรอม ทพื้น
อน รีต ละปพื้นยาง ัง ราะ ัน ระ ท ประ อบดวย
(1) รื่อง ลน นาม ลาง จงชุด นอนผจญภัย นาดไมนอย
วา 250x520x320 ซนติ มตร
(2) ยาง ัน ระ ท นาด 50x50 ซนติ มตร นา 25
มิลลิ มตร จํานวน 4 ผนตอ 1 ตาราง มตร พรอม ทพื้น
อน รีต นา 10 ซนติ มตร
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 14 ลําดับที่ 5

นา : 37/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,420,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,420,000 บาท

จํานวน

2,420,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน วนราช าร
พื่อจาย ปน งินอุด นุนอา าร ลางวัน ใ โรง รียนใน ตพื้นที่
อง ารบริ าร วนตําบลบอนอ ที่ ัง ัด ํานั งาน ณะ
รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ด็ ล็ ด็ อนุบาล ละ
ด็ ป.1 - ป.6 จํานวน 200 วัน อัตรา นละ 20 บาทตอ
น จํานวน 8 โรง รียน ดังนี้
(1) โรง รียนวัดปา ลอง ลียว
(2) โรง รียนบานทาฝาง
(3) โรง รียนวัดบอนอ (ทองวิทยา)
(4) โรง รียนบาน อ ชาง
(5) โรง รียนบาน ลองชายธง
(6) โรง รียนยุว มา มประจวบ ีรี ันธ
(7) โรง รียนบาน นองปุ ล
(8) โรง รียนบานยุบพริ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 105
ลําดับที่ 1

นา : 38/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

224,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง าร ัด ย ยะใน นวยงาน ละชุมชน
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง าร ัด ย ยะใน
นวยงาน ละชุมชน ได าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม า
อา ารพรอมน้ําดื่ม าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร าตอบ ทน
วิทยา ร าวั ดุ ํา รับจัดทําโ รง าร
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาด ละ วาม ปนระ บียบ รียบ
รอย องบาน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(2) ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมลฝอย พ.
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2560
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนา ม 2561
(4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ 2562
(5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 ุมภาพันธ 2562
(6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนา ม 2562
(7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12 มีนา ม 2563
(8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 มษายน 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 111
ลําดับที่ 6

นา : 39/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

194,000 บาท

รวม

194,000 บาท

จํานวน

194,000 บาท

รวม

1,218,200 บาท

รุภัณฑ ีฬา
โ รง ารจัดซื้อ รื่องออ ําลัง าย มที่ 4 บานละลอง
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องออ ําลัง าย พรอมฐานปน พรอมติด
ตั้ง ประ อบดวย
(1) รื่องบริ าร อ า ละ ลาม นื้อ า บบจั รยาน อนปั่น
ม ลย รา า 27,500 บาท จํานวน 1 ชุด
(2) รื่องออ ําลัง อ า ละออ ําลัง น รา า 26,500
บาท จํานวน 1 ชุด
(3) จั รยานผี ื้อบริ าร นาอ รา า 24,500 บาท จํานวน 1
ชุด
(4) ไว ิ้ง 2 ที่นั่ง รา า 34,500 บาท จํานวน 1 ชุด
(5) ลวิ่ง รา า 31,000 บาท จํานวน 1 ชุด
(6) รื่องโย บริ าร นาทอง น ละ า รา า 25,500
บาท จํานวน 1 ชุด
(7) รื่องบริ าร ลาม นื้อ า ละ อพับ บบย ล ลอ
ถวง รา า 24,500 บาท จํานวน 1 ชุด
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 นาที่ 14 ลําดับที่ 1
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

นา : 40/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

งบดาเนินงาน

รวม

706,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

406,000 บาท

โ รง าร ํารวจ อมลจํานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตวตามโ รง าร จํานวน
ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ ุนั บาตามปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วาง วัฒนวร ัตติยราชนารี

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร ํารวจ อมลจํานวน ัตว ละ
ึ้นทะ บียน ัตวตามโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร
พิษ ุนั บา ตามปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง
ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วาง
วัฒนวร ัตติยราชนารี ชน า ํารวจ อมลจํานวน ัตว
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561
(4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
4052 ลงวันที่ 14 ธันวา ม 2561
(5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนา ม 2562
(6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2562
(7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0819.3/235
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2563
(8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนา ม 2563
(9) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภา ม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 112
ลําดับที่ 11

นา : 41/82
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง าร าร พทยฉุ ฉินอง ารบริ าร วนตําบลบอนอ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง าร าร พทยฉุ ฉิน
อง ารบริ าร วนตําบลบอนอ ได าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม าอา ารพรอมน้ําดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ าตอบ ทน
วิทยา ร าวั ดุ ํา รับจัดทําโ รง าร
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ละที่ ไ พิ่ม ติม
(3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที่ 17 ันยายน 2553
(4) ประ าศ ณะ รรม าร าร พทยฉุ ฉินฯ ลงวันที่ 16
ตุลา ม 2560 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 113
ลําดับที่ 23

จํานวน

43,000 บาท

นา : 42/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

โ รง าร วบ ุมจํานวน ุนั ละ มว
พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร วบ ุมจํานวน ุนั ละ
มว ชน าจาง มาผาตัดทํา มัน ุนั ละ มว าป้ายประชา
ัมพันธโ รง าร าวั ดุอุป รณใน ารจัดทําโ รง าร
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561
(4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
4052 ลงวันที่ 14 ธันวา ม 2561
(5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนา ม 2562
(6) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2562
(7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0819.3/235
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2563
(8) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนา ม 2563
(9) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภา ม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 111
ลําดับที่ 9

จํานวน

100,000 บาท

นา : 43/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

โ รง ารป้อง ัน ละ วบ ุมโร ไ ลือดออ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารป้อง ัน ละ วบ
ุมโร ไ ลือดออ ชน าจัดซื้อทราย ําจัดล น้ํายุงลาย น้ํายา
พน มอ วัน าน้ํามัน าจาง มาพน าร มี
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
ลงวันที่ 9 มษายน 2563
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2563
(4) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภา ม 2563
(5) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภา ม 2563
(6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ละที่ ไ พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 110
ลําดับที่ 3

จํานวน

200,000 บาท

นา : 44/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

โ รง ารรณรง ป้อง ัน ละ วบ ุมโร อด
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารณรง ป้อง ัน
ละ วบ ุมโร อด ชน าตอบ ทนวิทยา ร าป้ายประชา
ัมพันธ าอา ารพรอมน้ําดื่ม าอา าร ลางวัน ละ รื่อง
ดื่ม าวั ดุใน ารฝึ อบรม
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ละที่ ไ พิ่ม ติม
(3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
ลงวันที่ 9 มษายน 2563
(4) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2563
(5) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภา ม 2563
(6) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภา ม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 110
ลําดับที่ 1

จํานวน

33,000 บาท

นา : 45/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ปน า
(1) จัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย ชน น้ํายา
ตางๆ อล อฮอล วชภัณฑ ําลี ฯลฯ
(2) โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ ุนั บาตาม
ปณิธาณศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วาง วัฒนวร ัตติย
ราชนารี
- พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย
จา โร พิษ ุนั บาตามปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จา
นองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระ
ศรี วาง วัฒนวร ัตติยราชนารี ชน าวั ซีนป้อง ันโร พิษ ุนั
บา
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561

รวม

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

นา : 46/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

232,200 บาท

รวม

232,200 บาท

จํานวน

118,000 บาท

รุภัณฑ าร ษตร
จัดซื้อ รื่องพน มอ วัน
พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องพน มอ วัน จํานวน 2 รื่องๆ
ละ 59,000 บาท
โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
(1) ปริมาณ ารพนน้ํายาไมนอย วา 40 ลิตรตอชั่วโมง
(2) ถังบรรจุน้ํายาไมนอย วา 6 ลิตร
(3) ําลัง รื่องไมนอย วา 25 รงมา
- จัดซื้อตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 131
ลําดับที่ 73

นา : 47/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

รุภัณฑวิทยาศา ตร รือ าร พทย
จัดซื้อ รื่อง ระตุ ัวใจ
พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่อง ระตุ ัวใจ จํานวน 1 รื่องๆ
ละ 85,000 บาท
โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
(1) ปน รื่อง ระตุ ัวใจ นาด ะทัดรัด มี ิ้วในตัว ลื่อน
ยายได ะดว รวด ร็ว น้ํา นั บา
(2) ามารถใชไดทั้ง ด็ ละผใ ญ
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 130
ลําดับที่ 70

จํานวน

85,000 บาท

นา : 48/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

จัดซื้อ รื่องวัดน้ําตาลใน ลือด

จํานวน

6,000 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อ รื่องวัดน้ําตาลใน ลือด จํานวน 2 รื่องๆ
ละ 3,000 บาท
โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
(1) ปน รื่องตรวจน้ําตาล ลโ ใชงานงาย ะดว รวด ร็ว
(2) ามารถอานระดับน้ําตาลไดในชวง 20 – 600 mg/dl รือดี
วานี้
(3) จอภาพ ดงผล ปนตัว ล ามารถมอง ็นระดับน้ําตาลได
ชัด จน
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 20 ลําดับที่ 16
จัดซื้อชุด ฝอ ดามผปวย
จํานวน

23,200 บาท

พื่อ ปน าจัดซื้อชุด ฝอ ดามผปวย จํานวน 1 ชุดๆละ 23,200
บาท ประ อบดวย
(1) ชุด ฝอ ดาม ะโพ - ลัง จํานวน 1 ชุด
(2) ชุด ฝอ ดาม น - า จํานวน 1 ชุด
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 20 ลําดับที่ 17

นา : 49/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

งบเงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

จํานวน

280,000 บาท

รวม

108,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

108,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

108,000 บาท

จาง มา รงงานบุ ลด ลศนยฟ้นฟ มรรถภาพ นพิ ารในชุมชน จํานวน

108,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน
อุด นุน ณะ รรม ารชุมชน/ มบาน
พื่อจาย ปน าโ รง ารตาม นวทางพระราชดําริดาน าธารณ
ุ ใ
ณะ รรม ารชุมชน/ มบาน จํานวน 14 มบานๆ
ละ 20,000 บาท
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ละ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 111
ลําดับที่ 8
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าใชจาง มา รงงานบุ ลด ลศนยฟ้นฟ
มรรถภาพ นพิ ารในชุมชน จํานวน 1 น
- ปนไปตาม
(1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2563
(2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

นา : 50/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

110,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จํานวน

110,000 บาท

รวม

2,257,320 บาท

รวม

1,348,420 บาท

รวม

1,348,420 บาท

จํานวน

700,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารจัดงาน ืบ านประ พณีวัน ง รานต ละวันผ งอายุ อง
ตําบลบอนอ
พื่อจาย ปน าใชจายโ รง ารจัดงาน ืบ านประ พณีวัน
ง รานต ละวันผ งอายุ องตําบลบอนอ โดยมี าใชจาย
ประ อบดวย าจาง มาติดตั้ง วที/ รื่อง ียง า ชา ต็นทผา
ใบ า ชา ต็นทโดม า ชา าอี้พลา ติ า ชาโต๊ะรับประทาน
อา าร(โต๊ะจีน) พรอม าอี้ าจาง มาจัดทําป้ายไวนิล า
อา ารพรอมน้ําดื่ม าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าจัดซื้อ อง
รางวัล าจาง มานวด ผนไทย าวั ดุ ํา รับนวด ผนไทย า
วั ดุอุป รณใน ารจัดทําโ รง าร
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 109
ลําดับที่ 4
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน า งิน ดือนใ พนั งาน วนตําบล ัง ัด อง
ลัง จํานวน 5 อัตรา ํานวณตามอัตราตาม ผนอัตรา
ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วนตําบลบอนอ
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จํานวน

15,900 บาท

พื่อจาย ปน า งิน พิ่ม า รองชีพใ พนั งาน วนตําบล ัง ัด
อง ลัง จํานวน 2 อัตรา ํานวณตามอัตราตาม ผนอัตรา
ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วนตําบลบอนอ
งินประจําตํา นง
จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน า งินประจําตํา นงใ พนั งาน วนตําบล ัง ัด
อง ลัง (ผอํานวย าร อง ลัง) จํานวน 1 อัตรา ํานวณตาม
อัตราตาม ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร วนตําบลบอน
อ
าตอบ ทนพนั งานจาง
จํานวน

564,480 บาท

พื่อจาย ปน า งิน ดือนใ พนั งานจางอง ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ ัง ัด องชาง จํานวน 4 อัตรา
ํานวณตามอัตราตาม ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จํานวน

26,040 บาท

พื่อจาย ปน า งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ พนั งานจาง
อง ารบริ าร วนตําบลบอนอ ัง ัด องชาง จํานวน 3
อัตรา
ํานวณตามอัตราตาม ผนอัตรา ําลัง 3 ปี ององ ารบริ าร
วนตําบลบอนอ
งบดาเนินงาน

รวม

865,000 บาท

รวม

260,000 บาท

จํานวน

162,000 บาท

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

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ปน งิน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ
พนั งาน วนตําบล พนั งานจาง ที่ไดปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร วัน ยุดราช าร

นา : 52/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

า ชาบาน

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ
ได ตามระ บียบฯ ได
า ชาบาน า ชาซือ้ บาน รือชําระ งิน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ปน า งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ
ตําบล
ค่าใช้สอย

พนั งาน วน

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจาง มาบริ ารตางๆ ดังนี้
(1) าถาย อ าร า ย็บ นัง ือ าป นัง ือ าซั ฟอ า
ําจัด ิ่งปฏิ ล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน าโฆษณา ละ
ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มาโฆษณา ละ ผย พร าว
ารทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน นัง ือพิมพตางๆ)
(2) าธรรม นียมตางๆ
(3) า บี้ยประ ัน
(4) าใชจายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา
(5) าจาง มาบริ าร พื่อใ ผรับจางทํา ารอยางใดอยาง นึ่ง ซึ่ง
มิใช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รุภัณฑ รือ ิ่ง อ ราง
อยางใดอยาง นึ่ง ละอยใน วามรับผิดชอบ องผรับจาง ชน า
จาง มา บน้ํา าจาง มา าม ัมภาระ าบริ าร ําจัดปลว
รือ มลง าซอม ซมทรัพย ิน ฯลฯ
(6) าติดตั้งไฟฟ้า ชน าปั าพาด ายภายนอ ถานที่
ราช าร พื่อใ ราช ารไดใชบริ ารไฟฟ้า รวมถึง าติดตั้ง มอ
ปลง รื่องวัด ละอุป รณไฟฟ้าซึ่ง ปน รรม ิทธิ์ อง ารไฟฟ้า
(7) าติดตั้งประปา ชน าวางทอประปาภายนอ ถานที่
ราช าร
(8) าติดตั้งโทรศัพท าใชจายตางๆใน ารติดตั้งโทรศัพท าติด
ตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจาย ํา รับ บี้ย ลี้ยง าพา นะ า ชาที่พั า
ลงทะ บียน ละ าใชจายอื่นๆใน าร ดินทางไปราช าร รือไป
อบรม ัมมนา ํา รับพนั งาน วนตําบล พนั งานจาง
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าบํารุง ละซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ใชงานไดตาม
ป ติ
ค่าวัสดุ

รวม

495,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ํานั
งาน ชน ระดาษ ฟ้ม มุด ปา า ดิน อ รื่อง ียน บบ
พิมพ ฯลฯ
วั ดุ อ ราง

จํานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อ รางตางๆ ชน ยางมะตอย ฯลฯ
วั ดุ อมพิว ตอร

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน มึ รื่อง
พิมพ โปร รมที่ ี่ยว อง บั อมพิว ตอร ฯลฯ
วั ดุ ํารวจ

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุ ํารวจ
วั ดุอื่น

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุที่ไม าประ อบ องวั ดุที่จัดจํา น
ประ ภทตางๆๆว ชน มิ ตอรน้ํา มิ ตอรไฟ ฯลฯ
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งบลงทุน

รวม

43,900 บาท

รวม

43,900 บาท

จํานวน

9,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ลอง ํา รับ ็บอุป รณ จํานวน 3 ลองๆ
ละ 3,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน ลองมี นาดไมนอย
วา 38x144x40 ซนติ มตร
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ไมมีใน ผนพัฒนาทองถิ่น นื่องจา ไมใชใน ารบริ าร
าธารณะ
จัดซื้อ าอี้นั่ง อย
จํานวน

7,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั งาน
จัดซื้อ ลอง ํา รับ ็บอุป รณ

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ าอี้นั่ง อย จํานวน 1 ชุดๆละ 7,900 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปน าอี้นั่ง อย 3 ที่นั่ง มีพนั พิง ละ
บาะ นัง
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 21 ลําดับที่ 21
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จัดซื้อต ํา รับจัด ็บ อ าร
พื่อจาย ปน าจัดซื้อต ํา รับ ็บ อ าร จํานวน 2 ตๆละ 6,000
บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้ ปนต ล็ ดานบน ปนบาน ปิด ระจ
ง ดานลางบานปิดทับ พรอม ผนชั้นวาง อ าร ลื่อนปรับได
- จัดซื้อตามรา าทองถิ่น จัง วัดประจวบ ีรี ันธ นื่องจา ไม
ปรา ฎตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 132
ลําดับที่ 82

จํานวน

12,000 บาท
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รุภัณฑ อมพิว ตอร
จัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction ล ซอร รือ LED
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction ล ซอร
รือ LED ี จํานวน 1 รื่องๆละ 15,000 บาท
- โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
(1) ปนอุป รณที่มี วาม ามารถ ปน Printer, Copier
ละ Scanner ภายใน รื่อง ดียว ัน
(2) มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi
(3) มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 18 นาตอนาที(ppm)
(4) มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18
นาตอนาที (ppm)
(5) มี นวย วามจํา (Memory) นาดไมนอย วา 256 MB
(6) ามารถ น อ าร นาด A4 ( าวดํา ละ ี) ได
(7) มี วามละ อียดใน าร น ง ุด ไมนอย
วา 1,200x1,200 dpi
(8) มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
(9) ามารถถาย ํา นา อ ารไดทั้ง ี ละ าวดํา
(10) ามารถทํา ํา นาได ง ุดไมนอย วา 99 ํา นา
(11) ามารถยอ ละ ยายได 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
(12) มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี
วา จํานวนไมนอย วา 1 ชอง
(13) มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1
ชอง รือ ามารถใชงานผาน รือ ายไร าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได
(14) มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 150 ผน
(15) ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- จัดซื้อตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 21 ลําดับที่ 20

จํานวน

15,000 บาท

นา : 57/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

อุด นุน งินใ ารประปา วนภมิภา ุยบุรี ยาย ตจายน้ําประปา จํานวน
วนภมิภา ายบานนาง ผิน มที่ 5

100,000 บาท

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวั ดุตางๆ ํา รับซอม ซม
ไฟฟ้า าธารณะใน มบานที่ชํารุด ีย าย ละติดตั้งไฟฟ้า
าธารณะ พิ่ม ึ้นใน มบาน พื่อ ริม ราง วามปลอดภัยตอชีวิต
ละทรัพย ิน องประชาชนในพื้นที่
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร

พื่อจาย ปน าใชจายโ รง าร ยาย ตประปาภมิภา บริ วณ
ซอยบานนาง ผิน ใ
ารประปา วนภมิภา า าอํา ภอ ุย
บุรี
- ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ละ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
(2) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 10 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

อุด นุน งินใ ารประปา วนภมิภา ุยบุรี ยาย ตจายน้ําประปา จํานวน
วนภมิภา มที่ 3

นา : 58/82

495,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายโ รง าร ยาย ตประปาภมิภา บริ วณ
าย ลังโรง รียน ใ
ารประปา วนภมิภา า าอํา ภอ ุย
บุรี
- ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ละ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
(2) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 89
ลําดับที่ 5
อุด นุน งินใ ารประปา วนภมิภา ุยบุรี ยาย ตจายน้ําประปา จํานวน
วนภมิภา มที่ 5
พื่อจาย ปน าใชจายโ รง าร ยาย ตประปาภมิภา บริ วณ
ซอยบานยาย อย ใ
ารประปา วนภมิภา า าอํา ภอ ุย
บุรี
- ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ละ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
(2) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 90
ลําดับที่ 13

280,000 บาท

นา : 59/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

อุด นุน งินใ ารไฟฟ้า วนภมิภา า าอํา ภอ ุยบุรี ยาย ต
ไฟฟ้า มที่ 2

จํานวน

125,000 บาท

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารจัดทําป้าย ละ
ปั า พื่อด ลที่ าธารณประโยชน ชน าจาง มาจัดทําป้าย
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) นัง ือ ํา ัญ ํา รับที่ ลวงตําบลบอนอ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 60
ลําดับที่ 14
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายโ รง าร ยาย ตไฟฟ้า รงต่ํา ม 2
- ม4ใ
ารไฟฟ้า วนภมิภา า าอํา ภอ ุยบุรี
- ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ละ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
(2) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 89
ลําดับที่ 3
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โ รง ารจัดทําป้าย ละปั า พื่อด ลที่ าธารณประโยชน

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารซอม ซม อ ระจาย าว/ ียงตาม
ายประจํา มบาน พื่อประชา ัมพันธ อมล าว ารใ ับ
ประชาชน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

นา : 60/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

1,785,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

587,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

587,000 บาท

จํานวน

32,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง าร าย รอบ รัว ัมพันธ " ายใย รอบ รัวไทย ม ็ง"
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง าร าย รอบ รัว
ัมพันธ " ายใย รอบ รัวไทย ม ็ง" ได าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม าอา ารพรอมน้ําดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ า
มนา ุณวิทยา ร าวั ดุ ํา รับจัดทําโ รง าร
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร ง ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 115
ลําดับที่ 2
โ รง ารจัด วทีประชา ม มบาน/ตําบล
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารจัด วทีประชา ม
มบาน/ตําบล ชน าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร าอา าร
วาง ละ รื่องดื่ม าวั ดุอุป รณตางๆใน ารจัดทําโ รง าร
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2562
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภา ม 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 115
ลําดับที่ 1

นา : 61/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

โ รง ารป้อง ัน ละ ไ ปัญ ายา พติด
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารป้อง ัน ละ ไ
ปัญ ายา พติด ชน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร ลาง
วันพรอมน้ําดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร าวั ดุอุป รณ ํา รับจัดทําโ รง าร
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2560
(4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
1463 ลงวันที่ 18 พฤษภา ม 2561
(5) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
3334 ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2561
(6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภา ม 2562
(7) นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
1331 ลงวันที่ 1 พฤษภา ม 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 115
ลําดับที่ 3

จํานวน

20,000 บาท

นา : 62/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

โ รง ารฝึ อบรมอาชีพตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารฝึ อบรมอาชีพ
ตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง ได าอา ารวาง ละ
รื่องดื่ม าอา ารพรอมน้ําดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ า
มนา ุณวิทยา ร าวั ดุ ํา รับจัดทําโ รง าร
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ละที่ ไ พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 104
ลําดับที่ 3
โ รง ารฝึ อบรมอาชีพ พื่อนําไป ารประ อบอาชีพ
จํานวน

75,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารฝึ อบรมอาชีพ
พื่อนําไป ารประ อบอาชีพ ได าอา ารวาง ละ รื่อง
ดื่ม าอา ารพรอมน้ําดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ า มนา ุณ
วิทยา ร าวั ดุ ํา รับจัดทําโ รง าร
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ละที่ ไ พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 นาที่ 13 ลําดับที่ 1

นา : 63/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

โ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ตรีตําบลบอนอ

จํานวน

350,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายโ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ตรีตําบล
บอนอ ชน าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา ารพรอมน้ํา
ดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ า มนา ุณวิทยา ร าวั ดุอุป รณ
ํา รับจัดทําโ รง าร าจาง มาพา นะ า อง มนา ุณ า
ชาที่พั
- ปนไปตาม
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร ง ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 นาที่ 13 ลําดับที่ 2
โ รง าร ง ริม าร รียนรภมิปัญญาทองถิ่น
จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง าร ง ริม าร รียน
รภมิปัญญาทองถิ่น ได าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา าร
พรอมน้ําดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ า มนา ุณวิทยา ร า
วั ดุ ํา รับจัดทําโ รง าร
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ละที่ ไ พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 108
ลําดับที่ 5

นา : 64/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

โ รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จ
พระ นิษฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม
ราช ุมารี (อพ. ธ.)
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน ารโ รง ารอนุรั ษพันธุ
รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช
จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี (อพ
. ธ.) ได าอา ารวาง ละ รื่องดื่ม าอา ารพรอมน้ํา
ดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ า มนา ุณวิทยา ร าวั ดุ ํา รับ
จัดทําโ รง าร
ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ละที่ ไ พิ่ม ติม
(3) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
1470 ลงวันที่ 24 ร ฎา ม 2560
(4) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 61
ลําดับที่ 1

จํานวน

30,000 บาท

นา : 65/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,198,200 บาท

รวม

1,198,200 บาท

จํานวน

198,200 บาท

รุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ
โ รง ารติดตั้ง ียงตาม ายบานละลอง ม 4
พื่อจาย ปน าจาง มาติดตั้งระบบ ียงตาม ายพรอม
อุป รณ จํานวน 1 ชุด ประ อบดวย
(1) รื่อง ยาย ียงมอ ฟท นาด 100 วัตต จํานวน 1 รื่อง
(2) ายลําโพง บบดรอปวายด นาด 2x0.9 mm. ยาว 2,600
มตร
(3) ลําโพงฮอรน นาด 15 นิ้ว พรอมยนิต 150 วัตต จํานวน 30
ตัว
(4) รื่อง ลนดีวีดี จํานวน 1 รื่อง
(5) รื่องรับวิทยุ AM-FM จํานวน 1 รื่อง
(6) ไม โ รโฟนพรอม าตั้งโต๊ะ จํานวน 1 ชุด
(7) ไม ระบบประ าศ จํานวน 1 ตัว
(8) ต ร็ ํา รับ ็บอุป รณ นาด 13 U จํานวน 1 ต
(9) ดรอปวายด ล็ม พรมน็อต นาด 3/8 ํา รับติดตั้ง
าย จํานวน 100 ชุด
(10) ทง ราวดพรอม าย ํา รับติดตั้ง ายดิน จํานวน 10 ชุด
รายละ อียดปรา ฏตาม บบที่ อบต. บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 17 ลําดับที่ 2

นา : 66/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

โ รง ารติดตั้ง ียงตาม าย บบไร ายบาน ลองชายธง ม 7
พื่อจาย ปน าจาง มาติดตั้งระบบ ียงตาม าย บบไร
าย พรอมอุป รณ จํานวน 1 ชุด ประ อบดวย
(1) รื่อง งไร าย ําลัง ง 1-5 w ปรับได UHF 420.200 MHz
จํานวน 1 รื่อง
(2) มิ ซอร นาด 8 ชอง ัญญาณ จํานวน 1 รื่อง
(3) รื่อง ลน ผน ดีวีดี จํานวน 1 รื่อง
(4) รื่องรับวิทยุ AM-FM จํานวน 1 รื่อง
(5) ลําโพงมอนิ ตอร จํานวน 1 ต
(6) ไม โ รโฟนพรอม าตั้งโต๊ะ จํานวน 1 ชุด
(7) ไม ระบบประ าศ จํานวน 1 ชุด
(8) ผงอา าศไดโพน 420.20 MHz พรอม ายนํา
ัญญาณ จํานวน 1 ชุด
(9) ต ร็ ํา รับ ็บอุป รณ นาด 13 U จํานวน 1 ต
(10) รื่องรับ ัญญาณไร าน UHF 420.200 MHz จํานวน 7
ชุด
(11) ผงรับ ัญญาณ นาด 3E พรอม าย จํานวน 7 ชุด
(12) ลําโพง 15 นิ้ว 60 w ชุดละ 4 ตัว จํานวน 7 ชุด
(13) ชุดป้อง ันไฟฟ้ารัดวงจรพรอม ลอง ันน้ํา จํานวน 7 ชุด
(14) มิ ตอรไฟฟ้า นาด 5 อมป จํานวน 7 ตัว
(15) าไฟฟ้า นาด 9 มตร พรอมอุป รณ จํานวน 7 ตน
(16) า รงติดตั้ง
รายละ อียดปรา ฏตาม บบที่ อบต. บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 17 ลําดับที่ 4

จํานวน

500,000 บาท

นา : 67/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

โ รง ารติดตั้ง ียงตาม าย บบไร ายบานบอนอ

ม6

พื่อจาย ปน าจาง มาติดตั้งระบบ ียงตาม าย บบไร
าย พรอมอุป รณ จํานวน 1 ชุด ประ อบดวย
(1) รื่อง งไร าย ําลัง ง 1-5 w ปรับได UHF 420.200 MHz
จํานวน 1 รื่อง
(2) มิ ซอร นาด 8 ชอง ัญญาณ จํานวน 1 รื่อง
(3) รื่อง ลน ผน ดีวีดี จํานวน 1 รื่อง
(4) รื่องรับวิทยุ AM-FM จํานวน 1 รื่อง
(5) ลําโพงมอนิ ตอร จํานวน 1 ต
(6) ไม โ รโฟนพรอม าตั้งโต๊ะ จํานวน 1 ชุด
(7) ไม ระบบประ าศ จํานวน 1 ชุด
(8) ผงอา าศไดโพน 420.20 MHz พรอม ายนํา
ัญญาณ จํานวน 1 ชุด
(9) ต ร็ ํา รับ ็บอุป รณ นาด 13 U จํานวน 1 ต
(10) รื่องรับ ัญญาณไร าน UHF 420.200 MHz จํานวน 7
ชุด
(11) ผงรับ ัญญาณ นาด 3E พรอม าย จํานวน 7 ชุด
(12) ลําโพง 15 นิ้ว 60 w ชุดละ 4 ตัว จํานวน 7 ชุด
(13) ชุดป้อง ันไฟฟ้ารัดวงจรพรอม ลอง ันน้ํา จํานวน 7 ชุด
(14) มิ ตอรไฟฟ้า นาด 5 อมป จํานวน 7 ตัว
(15) าไฟฟ้า นาด 9 มตร พรอมอุป รณ จํานวน 7 ตน
(16) า รงติดตั้ง
รายละ อียดปรา ฏตาม บบที่ อบต. บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 17 ลําดับที่ 3

จํานวน

500,000 บาท

นา : 68/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

350,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

350,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

350,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

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

ม

พื่อจาย ปน าใชจายโ รง ารจัดงาน ง ัน ีฬาตําบล อบต
.บอนอ ม โดยมี าใชจายประ อบดวย าอา ารพรอมน้ํา
ดื่ม าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร (ป้ายไวนิล) าป้าย
โ รง าร าจาง มา ต็นท าจาง มา าอี้พลา ติ าวั ดุ
อุป รณ ํา รับจัดทําโ รง าร าจัดซื้อชุด ีฬา/ ื้อ ีฬา าตอบ
ทน รรม ารตัด ิน ีฬา า งินรางวัล าบํารุง นาม า ชา
รื่อง ียง
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 107
ลําดับที่ 2

นา : 69/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

110,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง าร ิจ รรมวันลอย ระทง
พื่อจาย ปน าใชจายโ รง าร ิจ รรมวันลอย ระทง โดยมี าใช
จายประ อบดวย าจาง มาติดตั้ง วที าป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร (ป้ายไวนิล) าจาง มาติดตั้ง ต็นทโดม าจาง มาติด
ตั้ง ต็นทผาใบ าจาง มา รื่องปั่นไฟ าจาง มาติดตั้งไฟ อง
วาง าจัดซื้อถวยรางวัล า งินรางวัล าจัดซื้อ าย ะพาย า
วั ดุอุป รณ ํา รับจัดทําโ รง าร
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 107
ลําดับที่ 1

นา : 70/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

108,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

108,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

108,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

งินอุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประโยชน
อุด นุน งินใ วัดปา ลอง ลียว
พื่อจาย ปน าโ รง ารบรรพชา าม ณรภา ฤดรอน ใ วัด
ปา ลอง ลียว
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ละ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่2) พ
.ศ. 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 108
ลําดับที่ 7
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จาง มา รงงานบุ ลด ล วาม ะอาดชาย าด วา าว
พื่อจาย ปน าใชจาง มา รงงานบุ ลด ล วาม ะอาดชาย
าด วา าว จํานวน 1 น
- ปนไปตาม
(1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2563
(2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

นา : 71/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

5,007,094 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

219,894 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

219,894 บาท

จํานวน

219,894 บาท

รวม

4,787,200 บาท

รวม

4,787,200 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

72,100 บาท

าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อใ ปน าบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ใชงานได
ตามป ติ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณป าร
าชด ชย ัญญา บบปรับรา าได (k)
พื่อจาย ปน าชด ชย ัญญา บบปรับรา าได (k)
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ ( วจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนา ม 2561
า อ ราง ิ่ง าธารณปโภ
โ รง าร อ ราง ยายผิวจราจรถนน อน รีต ริม ล็ ายบาน
นาง ผิน มที่ 5
พื่อจาย ปน าจาง มา อ ราง ยายผิวจราจรถนน . .ล. โดย
ทํา าร อ ราง ยายผิวจราจรถนน . .ล. วาง 1.50
มตร ระยะทางยาว 77.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมนอย วา 115.50 ตาราง มตร ไ ลทางปรับ
ลี่ยตาม ภาพพื้นที่ รายละ อียดปรา ฎตาม บบที่ อบต
.บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 นาที่ 5 ลําดับที่ 19

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายทุงโ ซอย 4 ายบาน จํานวน
ตา บง มที่ 8
พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางถนน อน รีต ริม ล็ โดยทํา
าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ นาดผิวจราจร วาง 7.00
มตร ระยะทางยาว 49.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
อน รีต ริม ล็ ไมนอย วา 196.00 ตาราง มตร รายละ อียด
ปรา ฎตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 67
ลําดับที่ 38
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายบาน ็ด า ชวง ม.ที่ จํานวน
3+800 - ม.ที่ 3+970 มที่ 12
พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางถนน อน รีต ริม ล็ โดยทํา
าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ นาดผิวจราจร วาง 5.00
มตร ระยะทางยาว 170.00 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมนอย วา 850.00 ตาราง มตร รายละ
อียดปรา ฎตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 70
ลําดับที่ 79
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายบานนาง ุภาพ มที่ จํานวน
8
พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางถนน อน รีต ริม ล็ โดยทํา
าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ นาดผิวจราจร วาง 3.00
มตร ระยะทางยาว 149.00 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมนอย วา 447.00 ตาราง มตร รายละ
อียดปรา ฎตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 นาที่ 6 ลําดับที่ 32

นา : 72/82

111,700 บาท

474,800 บาท

254,800 บาท

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายบานนาย งัด มที่ 13 จํานวน
พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางถนน อน รีต ริม ล็ โดยทํา
าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ นาดผิวจราจร วาง 5.00
มตร ระยะทางยาว 130.00 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมนอย วา 650.00 ตาราง มตร รายละ
อียดปรา ฎตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 นาที่ 8 ลําดับที่ 66
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายบานนาย ํา ริง - มน้ํา จํานวน
ุย มที่ 2
พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางถนน อน รีต ริม ล็ โดยทํา
าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ นาดผิวจราจร วาง 3.00
มตร ระยะทางยาว 130.00 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ อน รีต ริม ล็ ไมนอย วา 390.00 ตาราง มตร รายละ
อียดปรา ฎตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 นาที่ 3 ลําดับที่ 4
โ รง าร อ รางโรงจอดรถ อง ารบริ าร วนตําบลบอนอ
จํานวน
พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางโรงจอดรถ อง ารบริ าร วน
ตําบลบอนอ ํา รับจอดรถ 8 ัน รายละ อียดปรา ฎตาม บบ
ที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 นาที่ 17 ลําดับที่ 10

นา : 73/82

414,000 บาท

222,400 บาท

205,000 บาท

นา : 74/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

โ รง าร อ รางลาน อน รีต ริม ล็ อา าร อน ประ ง บาน
ปา ลอง ลียว
มที่ 1

จํานวน

พื่อจาย ปน าจาง มา อ รางลาน อน รีต ริม ล็ อา าร
อน ประ ง โดยทํา าร อ รางลาน อน รีต ริม
ล็ นา 0.10 มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมนอย
วา 1,210.00 ตาราง มตร รายละ อียดปรา ฎตาม บบที่ อบต
.บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 นาที่ 3 ลําดับที่ 1
โ รง ารซอม ซมถนน ิน ลุ ถนน าย ย ทาง ลวงชนบท - อาง จํานวน
็บน้ํา มที่ 9
พื่อจาย ปน าจาง มาซอม ซมถนน ิน ลุ โดยทํา ารซอม
ซมถนน ิน ลุ นาดผิวจราจร วาง 4.00 มตร ระยะทาง
ยาว 570.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีปริมาณงาน ิน ลุ
ไมนอย วา 342.00 ล บาศ มตร รายละ อียดปรา ฎตาม บบ
ที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 นาที่ 6 ลําดับที่ 42
โ รง ารตอ ติม อง ํานั งานปลัด อง ารบริ าร วนตําบลบอน จํานวน
อ
พื่อจาย ปน าจาง มาตอ ติม อง ํานั งานปลัด อง ารบริ าร
วนตําบลบอนอ นาด วาง 6 มตร ยาว 8 มตร รายละ อียด
ปรา ฎตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 นาที่ 17 ลําดับที่ 8

450,000 บาท

338,900 บาท

490,000 บาท

นา : 75/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

โ รง ารปรับปรุงป้าย ฉลิมพระ ียรติบานยุบพริ บริ วณทาง า
มบาน มที่ 11

จํานวน

พื่อจาย ปน าจาง มาปรับปรุงป้าย ฉลิมพระ ียรติพรอมติดตั้ง
รปพระบรมฉายาลั ษณ รายละ อียดปรา ฎตาม บบที่ อบต
.บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 นาที่ 17 ลําดับที่ 5
โ รง ารปรับปรุงผิวจราจร ิน ลุ ถนน าย ัน ลอง 64 ซาย มที่ จํานวน
14
พื่อจาย ปน าจาง มาปรับปรุงผิวจราจร ิน ลุ โดยทํา าร
ปรับปรุง นาดผิวจราจร วาง 5.00 มตร ระยะทางยาว 550.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีปริมาณ ิน ลุ ไมนอย
วา 495.00 ล บาศ มตร (บดอัด นน) รายละ อียดปรา
ฎตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 นาที่ 9 ลําดับที่ 71
โ รง ารปรับปรุงผิวจราจร อ ฟัลตติ อน รีต ซอยดาว รือง ชวง จํานวน
ม.ที่ 0+750 - ม.ที่ 1+045 มที่ 10
พื่อจาย ปน าจาง มาซอม ซมผิวจราจร อน รีต โดยทํา าร
ซอม ซมผิวจราจร อน รีต นาดผิวจราจร วาง 5.00
มตร ระยะทางยาว 295.00 มตร นา 0.05 มตร รือมี
พื้นที่ อ ฟัลตติ อน รีตไมนอย วา 1,475.00 ตาราง
มตร รายละ อียดปรา ฎตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 นาที่ 7 ลําดับที่ 48

450,000 บาท

473,600 บาท

491,000 บาท

นา : 76/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

โ รง ารปรับปรุงผิวจราจร อ ฟัลตติ อน รีต าย นาโรง รียน - จํานวน
ลองชลประทาน ชวง ม.ที่ 0+950 - ม.ที่ 1+075 มที่ 9

238,900 บาท

พื่อจาย ปน าจาง มาปรับปรุงผิวจราจร อน รีต โดยทํา าร
ปรับปรุงผิวจราจร อน รีต นาดผิวจราจร วาง 5.00
มตร ระยะทางยาว 125.00 มตร นา 0.05 มตร รือมี
พื้นที่ อ ฟัลตติ อน รีตไมนอย วา 625.00 ตาราง มตร ราย
ละ อียดปรา ฎตาม บบที่ อบต.บอนอ ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2/2563 นาที่ 6 ลําดับที่ 41
าออ บบ า วบ ุมงานที่จายใ อ ชน นิติบุ ล รือบุ ลภาย
นอ พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อ ราง
า ํารวจ ออ บบ ียน บบ ประมาณ าร า อ ราง ฯลฯ

จํานวน

50,000 บาท

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน า ํารวจ ออ บบ ียน บบ ประมาณ าร า อ
ราง าจางที่ปรึ ษา า ํารวจทางธรณีฟิ ิ าทด อบ
ตางๆ องงานถนน รืองานอา ารอื่นๆ ฯลฯ ที่จายใ ับ อ ชน
รือบุ ลภายนอ พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อ รางใน ตอง าร
บริ าร วนตําบล
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

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

นา : 77/82

วันที่พิมพ : 11/9/2563 14:23:58

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

90,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารปล ตนไม ฉลิมพระ ียรติ
พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารปล ตนไม ฉลิมพระ
ียรติ โดยมี าใชจายประ อบดวย าอา าร ลางวันพรอมน้ํา
ดื่ม าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร (ป้ายไวนิล) าป้าย
โ รง าร าป้ายพระบรมฉายาลั ษณ าจาง มา ต็นท าจาง
มา าอี้พลา ติ าวั ดุอุป รณ ํา รับจัดทําโ รง าร
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 116
ลําดับที่ 1
โ รง ารปล ปาชาย ลน
พื่อจาย ปน าใชจายโ รง ารปล ปาชาย ลน โดยมี าใชจาย
ประ อบดวย าอา าร ลางวันพรอมน้ําดื่ม าป้ายประชา
ัมพันธโ รง าร (ป้ายไวนิล) าป้ายโ รง าร าป้ายพระบรม
ฉายาลั ษณ าจาง มา าอี้พลา ติ าวั ดุอุป รณ ํา รับจัด
ทําโ รง าร
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 116
ลําดับที่ 2
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โ รง ารพัฒนาอนุรั ษชายทะ ลบอนอ

จํานวน

30,000 บาท

รวม

15,292,246 บาท

รวม

15,292,246 บาท

รวม

15,292,246 บาท

จํานวน

245,300 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารพัฒนาอนุรั ษชายทะ ล
บอนอ โดยมี าใชจายประ อบดวย าอา าร ลางวันพรอมน้ํา
ดื่ม าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร (ป้ายไวนิล) าจาง มา
ต็นท าจาง มา าอี้พลา ติ าวั ดุอุป รณ ํา รับจัดทํา
โ รง าร
- ปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) นาที่ 117
ลําดับที่ 5
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ัง ม รณีประ บ
อันตราย รือ จ็บปวยทุพพลภาพ ตาย ละ ลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ
.ร.บ.ประ ัน ัง ม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 อง าจาง
พนั งานจาง งิน พิ่ม า รองชีพ าจางชั่ว ราว องพนั งานจาง
(1) ัง ัด ํานั งานปลัด จํานวน 25 อัตรา
(2) ัง ัด อง ลัง จํานวน 4 อัตรา
(3) ัง ัด องชาง จํานวน 4 อัตรา
(4) ผด ล ด็ จํานวน 1 อัตรา
โดยปฏิบัติตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557 ละ นัง ือ
ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 ร ฎา ม 2557 ละประ าศ ณะ รรม าร ลาง
พนั งาน รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง
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งิน มทบ องทุน งินทด ทน

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน า งิน มทบ องทุน งินทด ทน ตามพระราชบัญญัติ
งินทด ทน พ.ศ. 2537 ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 พื่อ
ใ วาม ุม รอง ล จางที่ประ บอันตราย จ็บปวย ตาย รือ
ญ ายอัน นื่องมาจา ารทํางานใ นายจาง โดย ํานวณใน
อัตรารอยละ 0.2 อง าจางทั้งปี
บี้ยยังชีพผ งอายุ
จํานวน

11,000,000 บาท

พื่อจาย ปน า
(1) รองรับ ารจัด วั ดิ ารใ ผ งอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบรณ
ึ้นไป ที่มี ุณ มบัติ รบถวน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ยยังชีพผ งอายุ ององ รป รอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2552 ละได ึ้นทะ บียบ อรับ งิน บี้ยยังชีพไว
ับอง รป รอง วนทองถิ่นไว ลว โดยจายอัตรา บี้ยยัง
ชีพราย ดือน บบ ั้นบันได วน ตใน วน อง งิน พิ่มที่อง ร
ป รอง วนทองถิ่นดํา นิน ารตาม อ 18 (2) งระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ
ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดํา นิน ารมา
อนใชฐาน อมลจํานวนผ งอายุตามประ าศบัญชีรายชื่อผมี ิทธิ
รับ งิน บี้ยยังชีพผ งอายุ โดย ํานวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม ึ้น 3
ปียอน ลัง ละ อมลจํานวนผ งอายุที่ไดบันทึ ในระบบ
าร น ทศ ารจัด ารฐาน อมล บี้ยยังชีพ ององ รป รอง
วนทองถิ่นจา ประ าศบัญชีรายชื่อฯ โดยดํา นิน ารจาย บี้ยยัง
ชีพผ งอายุ
(2) บี้ยยังชีพผ งอายุ รายนาย ุ ลาบ พวงรอย มทบ ดือน
ละ 500 บาท
- โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ
ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ งอายุ ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว อง ปน
ารดํา นิน ารตามภาร ิจถายโอนมาตรา 16 งพระราชบัญญัติ
ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
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บี้ยยังชีพ นพิ าร

จํานวน

2,496,000 บาท

พื่อจาย ปน า
(1) รองรับ ารจัด วั ดิ าร บี้ย วามพิ าร ใ
นพิ ารที่มี
ิทธิตาม ลั ณฑที่ ํา นด ที่ได ดง วามจํานงโดย าร อ ึ้น
ทะ บียน พื่อ อรับ งิน บี้ย วามพิ ารไว ับอง รป รอง วน
ทองถิ่น ลว ตามมติ ณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 25 พฤศจิ ายน 2557
วน ตใน วน อง งิน พิ่มที่อง รป รอง วนทองถิ่นดํา นิน
ารตาม อ 18 (2) งระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
จาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดํา นิน ารมา อน โดยใชฐาน อมลจํานวน
นพิ ารตามประ าศบัญชีรายชื่อผมี ิทธิรับ งิน บี้ย นพิ าร โดย
ํานวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม ึ้น 3 ปียอน ลัง ละ อมล
จํานวน นพิ ารที่ไดบันทึ ในระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐาน
อมล บี้ยยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่นจา ประ าศ
บัญชีรายชื่อฯ โดยดํา นิน ารจาย บี้ย วามพิ าร ใ
นพิ าร
(2) บี้ยยังชีพ วามพิ าร รายนายน จิบ ียงใ ญ มทบ ดือน
ละ 500 บาท
- โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ
ารจาย งิน บี้ย วามพิ าร ใ
นพิ าร ององ รป รอง
วนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
อง ปน ารดํา นิน ารตามภาร ิจถายโอนมาตรา 16 งพระ
ราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542
บี้ยยังชีพผปวย อด
จํานวน

66,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน นับ นุน าร ง ราะ บี้ยยังชีพผปวย อด
ผปวย อด ที่ พทยไดรับรอง ละทํา ารวินิจฉัย ลว ละมี วาม
ปนอยยา จน รือถ ทอดทิ้ง าดผอุป าระด ลไม ามารถ
ประ อบอาชีพ ลี้ยงตน องได โดยผปวย อด ที่มี ิทธิจะไดรับ บี้ย
ยังชีพ นละ 500 บาทตอ ดือน รบทั้ง 12 ดือน ปน ารดํา นิน
ารตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 งพระราชบัญญัติ ผน ละ
ั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 ละระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
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ํารองจาย

จํานวน

1,000,000 บาท

าใชจายใน ารจัด ารจราจร

จํานวน

10,000 บาท

พื่อ ปน าใชจายใน าร ไ ปัญ า ี่ยว ับจราจร โดยใชงบ
ประมาณจา าปรับจราจรที่ไดรับ ชน ารทา ีตี น จัดซื้อ
ัญญาณไฟจราจร ป้ายตราจร ระจ โ งจราจร ระบองไฟ
จราจร รวยจราจร ผง ั้นจราจร ผลพลา ติ ใ น้ํา ปนตน
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ

จํานวน

175,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน รณีที่ไม ามารถ าด ารณไดลวง
นา ใน รณีจํา ปน รือ พียงพอตอ าร ผชิญ ตุ าธารณภัย
ตลอดปี ละนําไปใชจาย รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รือ
บรร ทาปัญ า วาม ดือดรอน องประชาชน ปน วนรวม รือ
รณี ารป้อง ัน ละยับยั้ง อน าร ิด าธารณภัย รือ าดวาจะ
ิด าธารณภัย
ตามระ บียบ ละ นัง ือ
(1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 อ 19
(2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313.4/ว 667
ลงวันที่ 12 มีนา ม 2545
(3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที่ 15 ร ฎา ม 2559
(4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
รายจายตาม อผ พัน

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ ององ าร
บริ าร วนตําบลบอนอ อัตรารอยละ 50 องรายไดไมรวม งิน
อุด นุน ตามประ าศ ป ช. รื่อง ลั ณฑ พื่อ นับ นุน
ใ อปท. ดํา นินงาน ละบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพ
ในระดับทองถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวัน
ที่ 13 ันยายน 2561
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งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทอง
ถิ่น ( บท.) พื่อชวย ลือ พนั งาน วนตําบล รอยละ 1 อง
ประมาณ ารรายรับ (ไมรวม งินอุด นุน)

จํานวน

289,946 บาท

