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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตาบลบาน ลาง
อา ภอ มืองนครพนม จัง วัดนครพนม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,885,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,968,260 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,994,660 บาท

รวม

3,089,520 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย

จานวน

514,080 บาท

> พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แ นาย /รองนาย
งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

> พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจาตาแ นง นาย /รองนาย
งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

86,400 บาท

> พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ลขานุ ารนาย
งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน

2,073,600 บาท

> พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน มาชิ ภา อบต.บาน ลาง
งินคาตอบแทนอื่น

จานวน

331,200 บาท

รวม

5,905,140 บาท

จานวน

3,830,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

> พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษ นาย /รองนาย
งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
บริ าร วนตาบล

(1) พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประธาน ภา 134,640 บาท
(2) พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนรองประธาน ภา 110,160 บาท
(3) พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ลขานุ าร ภา 86,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
> พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งานใน นวยงาน
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

69,840 บาท

(1) พื่อจาย ป็น งิน า รับตาแ นงที่มี ตุพิ ศษตาแ นงนิติ ร
(พ.ต. .) 54,000บาท
(2) พื่อจาย ป็น งิน พิ่มพิ ศษ า รับ าร ูรบ
(พ ร.)15,840 บาท
งินประจาตาแ นง

จานวน

252,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงปลัดอบต.รองปลัด อบต.
ัว นา านั ปลัดอบต. และ ัว นาฝ่าย
คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

1,630,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาจางใ แ พนั งานจางใน นวยงาน
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

123,300 บาท

รวม

3,277,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ
พนั งาน วนตาบล ลู จางประจาและพนั งานจางที่มาปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

55,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนั งานจางใน นวยงาน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
> พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูชวยปฏิบัติราช าร และคาตอบแทน
รางวัล ตามพรบ.จราจร
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

> พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน ลู จาง
ประจาผูซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
ค่าใช้สอย

รวม

1,770,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว รือคาจาง มา
อื่นๆ
> พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว รือคาจาง มา
อื่นๆซึ่งมิใช ารประ อบดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ราง
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

นา : 3/46

จานวน

160,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
จัด งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม(ฉบับที่3)
พ.ศ.2563 นาที่ 13 ลาดับที่ 21)
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารทาแนว ขตพื้นที่ าธารณะประโยชน จานวน

20,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ. 2552)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 45 ลาดับที่ 8)
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง าร มูบาน ะอาดตาม ลั 3ช (3Rs)

20,000 บาท

(1) พื่อ ป็นคาใชจายใน ารรับ ด็จ จานวน 100,000 บาท
(2) พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล
จานวน 35,000 บาท
(3) พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาอบต.บาน ลาง
จานวน 25,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง าร ฉลิมพระ ียรติตามแนวพระราช
ดาริฯ

จานวน

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม าร
แขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 44 ลาดับที่ 7)
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารโครง าร อบต. ัญจร คลื่อน จานวน
ที่พบประชาชน
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดทาแผนพัฒนาของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 แ ไข พิ่ม ติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ .2561)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม าร
แขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 49 ลาดับที่ 21)

30,000 บาท
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- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารโครง ารพัฒนาศั ยภาพของ
บุคลา รใน นวยงาน

นา : 4/46

จานวน

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แ ไข พิ่มถึง
(ฉบับที่4) พ.ศ .2561)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 68 ลาดับที่ 12)
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นิน าร ลือ ตั้งผูบริ ารทองถิ่น/ มาชิ จานวน
ภาทองถิ่น
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่6 พ.ศ. 2552)
- พื่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร คาลงทะ บียนฝึ อบรม จานวน
ัมมนา

250,000 บาท

700,000 บาท

200,000 บาท

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แ ไข พิ่มถึง
(ฉบับที่4) พ.ศ .2561)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

100,000 บาท

> พื่อจาย ป็น คาบารุงรั ษาซอมแซมครุภัณฑ คาบารุงรั ษาซอม
แซมทรัพย ินอื่นๆ พื่อใ ใชงานไดตามป ติ
ค่าวัสดุ

รวม

950,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

250,000 บาท

(1) พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใชตางๆ ชน
ระดาษ แฟ้ม มึ โร นียว ระดาษไข ฯลฯ
จานวน 100,000 บาท
(2) พื่อจาย ป็นคาวั ดุผามาน องประชุมอบต.บาน ลาง
จานวน 150,000 บาท
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

20,000 บาท

วั ดุงานบานงานครัว

จานวน

150,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคา ิ่งของ ครื่องใชตางๆ ชน แปรง
ไม วาด ขง แ วน้า ถวยชาม บู ผงซั ฟอ ฯลฯ
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วั ดุยานพา นะและขน ง

จานวน

100,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่
ยางใน ยางนอ ัว ทียน ัญญาณไฟ ระพริบ
ัญญาณไฟฉุ ฉิน แผง ั้น รวย จราจร ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

350,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน
น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

30,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน
แปรง พู ัน ไมอัด ี ป้าย มมโมรี่ ารด แถบบันทึ ียง รือภาพ
ลน ลอง แบต ตอรี่ แทนชารตแบต ตอรี่ ฯลฯ
วั ดุอื่น
จานวน

50,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่นๆ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

482,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

350,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าของ านั งาน
คาบริ ารโทรศัพท

จานวน

120,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทของ นวยงานที่ใชติดตอราช าร
คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

2,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ อา รณแ ตมป์ คา
ธรรม นียม าร โอน งิน(ระบบ GFMIS)
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

10,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาใชจาย ารใชบริ ารระบบอิน ตอร น็ต
และ ว็บไซตของ นวยงาน
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งบลงทุน

นา : 6/46

รวม

666,600 บาท

รวม

666,600 บาท

-จัดซื้อ าอี้ทางาน

จานวน

35,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ าอี้นั่งทางาน
จานวน10 ตัวๆละ3,500 บาท
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
พิ่ม ติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่22 ลาดับที8่ )
-จัดซื้อ าอี้พั คอย

จานวน

18,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ าอี้พั คอย จานวน 4 ชุดๆละ4,500 บาท
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่23ลาดับที1่ 3)
-จัดซื้อ ครื่องดูดฝุ่น
จานวน

15,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องดูดฝุ่นขนาดไมนอย วา15ลิตร
จานวน 1 ครื่อง
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่26 ลาดับที2่ 4)
-จัดซื้อ ครื่องปรับอา าศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)

72,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน

> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไมนอย วา 12,000 บีทียู
จานวน 3 ครื่อง ราคา ครื่องละ 24,200 บาท
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่26ลาดับที2่ 2)

จานวน
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-จัดซื้อตูควบคุมโทรศัพท

จานวน

30,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตูควบคุมโทรศัพท จานวน 1 ตู
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่23 ลาดับที1่ 2)
-จัดซื้อตูทาน้า ย็น

จานวน

5,500 บาท

> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตูทาน้า ย็น จานวน 1 ตู
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่23 ลาดับที1่ 4)
-จัดซื้อตูใ ผลิตภัณฑ ินคา O-TOP

จานวน

24,000 บาท

>จัดซื้อตูใ ผลิตภัณฑ ินคา O-TOP จานวน 2 ตู
ราคาตูละ12,000 บาท
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่ 23 ลาดับที1่ 1 )
-จัดซื้อตูใ อ าร

จานวน

19,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู ล็ ใ อ าร จานวน 2 ตู
ราคาตูละ9,500 บาท
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่23 ลาดับที9่ )
-จัดซื้อโต๊ะ คา ตอรประชา ัมพันธ

จานวน

20,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะ คา ตอรประชา ัมพันธ จานวน 1 ชุด
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่25 ลาดับที1่ 7)
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-จัดซื้อโต๊ะประชุมชุด ล็

จานวน

25,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะประชุมชุด ล็ จานวน 1 ชุด
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่25 ลาดับที1่ 9)
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทางาน

จานวน

62,500 บาท

-จัดซื้อชุด ครื่อง ียงติดตั้งบนรถยนต

จานวน

30,000 บาท

>จัดซื้อชุด ครื่อง ียงและลาโพงติดตั้งบนรถยนต พื่อประชา
ัมพันธ
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่26 ลาดับที2่ 1)
-จัดซื้อชุด ครื่อง ียงพรอมไมโครโฟน

จานวน

150,000 บาท

>ซื้อโต๊ะทางาน ขนาด5ฟุต จานวน5ตัวๆละ6,700บาท
> ซื้อโต๊ะทางาน ขนาด4ฟุต จานวน5ตัวๆละ5,500บาท
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่22 ลาดับที7่ )
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชุด ครื่อง ียงพรอมไมโครโฟน ติดตั้งภาย
ใน องประชุมของ นวยงาน
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่25 ลาดับที2่ 0)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว
-จัดซื้อตู ย็น

จานวน

13,000 บาท

จานวน

51,500 บาท

จานวน

88,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู ย็นขนาด5คิวบิ ฟุต
จานวน 2 ครื่อง ราคา ครื่องละ 6,500 บาท
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่22 ลาดับที4่ )
ครุภัณฑ ครื่องดับ พลิง
-จัดซื้ออุป รณ ครื่องดับ พลิง
> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออุป รณ ครื่องดับ พลิง ประ อบดวย
(1) ัวฉีดดับ พลิงแบบพนฝอย ลา และมานน้า
(2) าย งน้าดับ พลิงชนิดยาง 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว พรอมขอตอ
ทอง ลืองแบบ วม ร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว ไมนอย วา 20 มตร
(3) าย งน้าดับ พลิงชนิดยาง 3 ชั้น ขนาด 2.5 นิ้ว พรอมขอตอ
ทอง ลืองแบบ วม ร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ยาวไมนอย วา 20 มตร
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่24 ลาดับที1่ 5)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
-จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโน๊ตบุ๊ า รับงานประมวลผล
> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโน๊ตบุ๊ า รับงาน
ประมวลผล จานวน 4 ครื่อง ราคา ครื่องละ 22,000 บาท โดยมี
คุณลั ษณะดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 แ น
ลั (4 core) จานวน 1 นวย โดยมีคุณลั ษณะ
อยางใดอยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ใน รณีที่มี นวยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
นอย วา 4 MB ตองมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 2.3 GHz และมี นวย
ประมวลผลดาน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมนอย
วา 10 แ น รือ
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2) ใน รณีที่มี นวยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
นอย วา 6 MB ตองมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 1.8 GHz และมี ทคโนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใชความ ามารถใน าร
ประมวลผล ูง
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา ขนาดไม
นอย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บขอมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
นอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอย วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมนอย วา 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไมนอย วา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จานวนไมนอย วา 1ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่21 ลาดับที1่ )
-จัดซื้อ ครื่องพิมพMultifunction แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer)

จานวน

7,500 บาท
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> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพMultifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 1
ครื่อง คุณลั ษณะ ดังนี้
- ป็นอุป รณที่มีความ ามารถ ป็น Printer, Copier , Scanner
และ Fax ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผูผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดา า รับ ระดาษ A4
ไมนอย วา 27 นาตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 15
นาตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- ามารถ แ น อ าร ขนาด A4 (ขาวดา- ี) ได
- มีความละ อียดใน าร แ น ูง ุดไมนอย วา 1,200 x 600
รือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อ ารไดทั้ง ีและขาวดา
- ามารถทา า นาได ูง ุดไมนอย วา 99 า นา
- ามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย
วา 1 ชอง รือ ามารถใชงานผาน ครือขายไร าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 100 แผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่25 ลาดับที1่ 8)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

-อุด นุนองค ารบริ าร วนตาบล ุรุคุ อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม จานวน

30,000 บาท

งินอุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่น
> พื่อจาย ป็น งินอุด นุน“โครง ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน าร
ชวย ลือประชาชนขององค รป ครอง วนทองถิ่น อา ภอ มือง
นครพนม จัง วัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ 2564”
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชน ตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2560)
(ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท0810.7/ว6768
ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560 รื่องแนวทางปฏิบัติใน ารชวย
ลือประชาชนขององค รป ครอง วนทองถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 พิ่ม ติม (ฉบับที่3)
พ.ศ.2563 นาที่14 ลาดับที2่ 3)
งานบริหารงานคลัง

รวม

3,206,800 บาท

รวม

2,273,800 บาท

รวม

2,273,800 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

1,610,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งานใน นวยงาน
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

31,800 บาท

> พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราวและ งินปรับ พิ่มตามวุฒิใ
แ พนั งานใน นวยงาน
งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงผูอานวย าร องคลัง
และ ัว นาฝ่าย
คาจางลู จางประจา

จานวน

264,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แ ลู จางประจาใน นวยงาน
คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

295,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาจางใ แ พนั งานจางใน นวยงาน
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

31,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

> พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนั งานจางใน นวยงาน
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งบดาเนินงาน

นา : 13/46

รวม

642,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาตอบแทน รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้งตาม
พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ แ พนั งาน ลู จางประจาและพนั งานจางที่มาปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

30,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

> พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
ลู จางประจา ผูซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว รือคาจาง มา
อื่นๆ
> พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว รือ
คาจาง มาอื่นๆซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม ครุภัณฑ
รือ ิ่ง อ ราง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดทาระบบทะ บียนทรัพย ินและแผนที่
ภาษี
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 นาที่ 48 ลาดับที่ 10)
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นา : 14/46

- พื่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร คาลงทะ บียน ฝึ อบรม จานวน
ัมมนา
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรม
ของ จา นาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แ ไข พิ่มถึง
(ฉบับที่4) พ.ศ .2561)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน
> พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาซอมแซมครุภัณฑ คาบารุงรั ษา
ซอมแซมทรัพย ินอื่นๆ พื่อใ ใชงานไดตามป ติ
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
> พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใชตางๆ ชน
ระดาษ แฟ้ม มึ โร นียว ระดาษไขฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปรษณีย
> พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ อา รณแ ตมป์ คา
ธรรม นียม าร โอน งิน(ระบบ GFMIS
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

100,000 บาท

50,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

2,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

รวม

291,000 บาท

รวม

111,000 บาท

จานวน

111,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
-จัดซื้อตู ล็ ราง ลื่อนแบบพวงมาลัย(มือ มุน)
> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู ล็ ราง ลื่อนแบบพวงมาลัย
(แบบมือ มุน ชนิด9ชอง) จานวน1ตู
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นา : 15/46

รวม

180,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

รวม

600,000 บาท

รวม

600,000 บาท

รวม

600,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

รวม

1,205,000 บาท

รวม

875,000 บาท

รวม

875,000 บาท

จานวน

833,000 บาท

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ราง
-โครง ารปรับปรุง องทางาน( องคลัง)อาคาร ลังใ ม
องค ารบริ าร วนตาบลบาน ลาง
> พื่อจาย ป็นคาปรับปรุง องทางาน( องคลัง)อาคาร ลัง
ใ ม องค ารบริ าร วนตาบลบาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัด
นครพนม ตามรายละ อียดที่ อบต.บาน ลาง า นด
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่ 14 ลาดับที่ 23)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
> พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูผาน ารอบรม อปพร.และ ูชีพ พื่อ
มาปฏิบัติงานศูนยอปพร.อบต.บาน ลาง และงาน ูชีพ ูภัย
(ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใ แ อา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2560)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
> พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งานใน นวยงาน
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งินประจาตาแ นง

นา : 16/46

จานวน

42,000 บาท

รวม

330,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ
พนั งาน วนตาบล ลู จางประจาและพนั งานจางที่มาปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

10,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงผูอานวย าร อง ารศึ ษา
ศา นาและวัฒนธรรม และ ัว นาฝ่าย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

> พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
ลู จางประจาผูซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
ค่าใช้สอย

รวม

215,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว รือคาจาง มา
อื่นๆ
> พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว
รือคาจาง มาอื่นๆซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลง
ตอ ติม ครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ราง
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
(1) พื่อ ป็นคาใชจาย นื่องในวัน ฉลิมพระชนมพรรษาฯ
จานวน 10,000 บาท
(2) พื่อ ป็นคาใชจายใน ารตอนรับบุคคล
รือคณะบุคคล จานวน 5,000 บาท
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นา : 17/46

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
- พื่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารคาลงทะ บียน อบรม
ัมมนา

จานวน

150,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

3,481,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,081,600 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

1,081,600 บาท

จานวน

1,081,600 บาท

รวม

2,400,000 บาท

รวม

2,400,000 บาท

จานวน

2,080,000 บาท

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แ ไข พิ่มถึง
(ฉบับที่4) พ.ศ .2561
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
> พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใชตางๆ ชน
ระดาษ แฟ้ม มึ โร นียว ระดาษไข ฯลฯ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาอา าร ริม (นม)
> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม(นม)ใ ับ ด็ นั รียนโรง รียน
ประถมศึ ษา ัง ัดคณะ รรม าร ถานศึ ษาขั้นพื้นฐาน
( พฐ.)ตั้งแต ด็ อนุบาล ถึงประถมศึ ษาปีที่ 6
อัตราคนละ8บาท จานวน260วัน จานวน52 ัปดา ๆละ5วัน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร
(1) อุด นุน ิจ าร ง ริม ารศึ ษาใ แ โรง รียนประถมศึ ษา
> พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานตามโครง ารอา าร ลางวัน
า รับนั รียนโรง รียน ัง ัด านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษา
ขั้นพื้นฐาน( พฐ.) อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200 วัน
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 56 ลาดับที่ 4)
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(2) อุด นุน ิจ าร ง ริม ารศึ ษาใ แ โรง รียนบาน ลางบาน
นาด

นา : 18/46

จานวน

80,000 บาท

> พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารตามโครง ารจัด าวิทยา ร
ภายนอ
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค ร ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่ 18 ลาดับที่ 39)
(3) อุด นุน ิจ าร ง ริม ารศึ ษาใ แ โรง รียนบาน ลางนอย จานวน

80,000 บาท

> พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารตามโครง ารจัด าวิทยา ร
ภายนอ
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค ร ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่18 ลาดับที4่ 0)
(4) อุด นุน ิจ าร ง ริม ารศึ ษาใ แ โรง รียนบานดงยอ
จานวน

80,000 บาท

> พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารตามโครง ารจัด าวิทยา ร
ภายนอ
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค ร ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่18ลาดับที4่ 1)
(5) อุด นุน ิจ าร ง ริม ารศึ ษาใ แ โรง รียนบานดงติ้ว
จานวน

80,000 บาท

> พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารตามโครง ารจัด าวิทยา ร
ภายนอ
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค ร ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่18 ลาดับที3่ 8)
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นา : 19/46

งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

-อุด นุน ิจ าร ง ริม ารศึ ษาใ แ โรง รียนศรีโคตรบูรณ

จานวน

100,000 บาท

> พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารตาม“โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพนั รียนและ ยาวชน ประจาปี ารศึ ษา 2563"
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค ร ป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่19 ลาดับที4่ 2)
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

7,419,600 บาท

รวม

3,873,200 บาท

รวม

3,873,200 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

1,900,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งิน ดือนขาราช ารครูใน ัง ัด
งินวิทยฐานะ

จานวน

403,200 บาท

> พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะของขาราช ารครูใน ัง ัด
คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

1,486,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินคาจางแ พนั งานจางใน ัง ัด นวยงาน
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

84,000 บาท

รวม

2,976,400 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

> พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนั งานจางใน นวยงาน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
> พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของขาราข ารครูู
ใน ัง ัดผูซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
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ค่าใช้สอย

นา : 20/46

รวม

2,316,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว รือคาจาง มา
อื่นๆ
>จาย ป็นคาธรรม นียมคาจาง มาชั่วคราว รือคาจาง มาอื่นๆ
ซึ่งมิใช ารประ อบดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ราง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารวัน ด็ แ งชาติ ประจาปี 2564

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม าร
แขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 นาที่ 55 ลาดับที่ 2)
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง าร นับ นุนคาใชจายใน ารบริ าร
จานวน
ถานศึ ษา
> พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวัน คาราย ัว คาจัด าร รียน
าร อน คาวั ดุแบบ รียน คาพัฒนา ารศึ ษา คา ครื่องแบบฯลฯ
ใ แ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ประ อบดวย
(1) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานดงติ้ว จานวน 694,850 บาท
(2) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบลบาน ลาง จานวน 871,150 บาท
(ตามระ บียบระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ
.2562)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน
> พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา ซอมแซม ปรับปรุงครุภัณฑ
และทรัพย ินอื่นๆภายในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด
อบต.บาน ลาง ใ ใชงานไดตามป ติ
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบานงานครัว
> พื่อจาย ป็นคา ิ่งของ ครื่องใชตางๆ ใ ับศูนยพัฒนา ด็ ล็
ใน ัง ัด อบต.บาน ลาง

1,566,000 บาท

50,000 บาท

รวม

526,400 บาท

จานวน

100,000 บาท
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คาอา าร ริม (นม)
> พื่อ ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม(นม) า รับ ด็ ล็ ในศูนย
พัฒนา ด็ ล็ อัตราคนละ8บาท จานวน260วัน
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
> พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด
อบต.บาน ลาง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

นา : 21/46

จานวน

426,400 บาท

รวม

84,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

รวม

570,000 บาท

รวม

24,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

รวม

546,000 บาท

จานวน

189,000 บาท

ครุภัณฑงานบานงานครัว
-จัดซื้อ ครื่องซั ผาถังคูฝาบน
> พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องซั ผาถังคูฝาบน
ขนาดถังซั ไมนอย วา 13 ิโล รัม
พื่อใชในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด อบต.บาน ลาง
จานวน 2 ครื่อง ราคา ครื่องละ 12,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณูป าร
(1)โครง าร อ ราง องน้าศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานดงติ้ว
> พื่อจาย ป็นคา อ ราง องน้าศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานดง
ติ้ว ตาบลบาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีราย
ละ อียดดังนี้
-ทา าร อ รางอาคาร องน้า ขนาด วาง3.00 ม.ยาว3.50 ม.
ตามรายละ อียดที่อบต.บาน ลาง า นด
-ทา ารติดตั้งป้ายโครง าร จานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่ 20 ลาดับที่ 44)
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(2)โครง าร อ ราง องน้าศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบลบาน ลาง

นา : 22/46

จานวน

189,000 บาท

จานวน

168,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคา อ ราง องน้าศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล
บาน ลาง ตาบลบาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมี
รายละ อียดดังนี้
-ทา าร อ รางอาคาร องน้าขนาด วาง3.00 ม.ยาว3.50 ม.
ตามรายละ อียดที่ อบต.บาน ลาง า นด
-ทา ารติดตั้งป้ายโครง าร จานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่ 20 ลาดับที่ 45)
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ราง
(1)โครง ารปรับปรุง ลังคาศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานดงติ้ว
> พื่อจาย ป็นคาปรับปรุง ลังคาศูนยพัฒนา ด็ ล็ บานดง
ติ้ว ตาบลบาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีราย
ละ อียดดังนี้
-ทา ารรื้อ ลังคา ดิมและทา ารติดตั้ง ลังคาใ ม ตามราย
ละ อียดที่อบต.บาน ลาง า นด
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่ 19 ลาดับที่ 43)
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นา : 23/46

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

566,000 บาท

รวม

306,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

286,000 บาท

จานวน

286,000 บาท

รวม

260,000 บาท

รวม

260,000 บาท

-อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน บาน ลาง มู10

จานวน

20,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม "โครง าร
พระราชดาริดาน าธารณ ุข" จานวน 20,000 บาท
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม (ฉบับที่3)
พ.ศ.2563 นาที่ 17 ลาดับที3่ 4)
-อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน บาน ลาง มู13

จานวน

20,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
> พื่อจาย ป็นคาตอบแทนอา า มัครบริบาลทองถิ่นที่ไดรับคา ั่ง
จา ผูบริ ารทองถิ่นใ ชวย นับ นุน ารปฏิบัติ นาที่ใน ารดูแล
ผู ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
(1) คาจัดซื้อน้ายาพน มอ ควัน า รับ าจัดยุงลายป้อง ัน
โรคไข ลือดออ จานวน 100,000บาท
(2) คาจัดซื้อทรายที่มีฟอ า รับ าจัดยุงลายป้อง ันโรค
ไข ลือดออ จานวน 150,000บาท
(3) คาจัดซื้อวัคซีนป้อง ันโรคพิษ ุนัขบา จานวน36,000บาท
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน

> พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม "โครง าร
พระราชดาริดาน าธารณ ุข" จานวน 20,000 บาท
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม (ฉบับที่3)
พ.ศ.2563 นาที่ 17 ลาดับที3่ 7)
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นา : 24/46

-อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน บาน ลาง มู3

จานวน

20,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม "โครง าร
พระราชดาริดาน าธารณ ุข" จานวน 20,000 บาท
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม (ฉบับที่3)
พ.ศ.2563 นาที่ 15 ลาดับที2่ 7)
-อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน บาน ลาง มู4

จานวน

20,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม "โครง าร
พระราชดาริดาน าธารณ ุข" จานวน 20,000 บาท
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม (ฉบับที่3)
พ.ศ.2563 นาที่15 ลาดับที2่ 8)
-อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน บาน ลางนอย มู7

จานวน

20,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม "โครง าร
พระราชดาริดาน าธารณ ุข" จานวน 20,000 บาท
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม (ฉบับที่3)
พ.ศ.2563 นาที่16 ลาดับที3่ 1)
-อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน บานดงติ้ว มู12

จานวน

20,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม "โครง าร
พระราชดาริดาน าธารณ ุข" จานวน 20,000 บาท
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม (ฉบับที่3)
พ.ศ.2563 นาที่17 ลาดับที3่ 6)
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นา : 25/46

-อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน บานดงติ้ว มู5

จานวน

20,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม "โครง าร
พระราชดาริดาน าธารณ ุข" จานวน 20,000 บาท
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม (ฉบับที่3)
พ.ศ.2563 นาที่16 ลาดับที2่ 9)
-อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน บานดงติ้ว มู6

จานวน

20,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม "โครง าร
พระราชดาริดาน าธารณ ุข" จานวน 20,000 บาท
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม (ฉบับที่3)
พ.ศ.2563 นาที่16 ลาดับที3่ 0)
-อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน บานดงติ้ว มู9

จานวน

20,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม "โครง าร
พระราชดาริดาน าธารณ ุข" จานวน 20,000 บาท
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม (ฉบับที่3)
พ.ศ.2563 นาที่17 ลาดับที3่ 3)
-อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน บานดงยอ มู8

จานวน

20,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม "โครง าร
พระราชดาริดาน าธารณ ุข" จานวน 20,000 บาท
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม (ฉบับที่3)
พ.ศ.2563 นาที่16 ลาดับที3่ 2)
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-อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน บาน นาด มู1

จานวน

20,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม "โครง าร
พระราชดาริดาน าธารณ ุข" จานวน 20,000 บาท
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม (ฉบับที่3)
พ.ศ.2563 นาที่15 ลาดับที2่ 5)
-อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน บาน นาด มู11

จานวน

20,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม "โครง าร
พระราชดาริดาน าธารณ ุข" จานวน 20,000 บาท
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม (ฉบับที่3)
พ.ศ.2563 นาที่17 ลาดับที3่ 5)
-อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน บาน นาด มู2

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,085,500 บาท

รวม

831,000 บาท

รวม

831,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

594,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งานใน นวยงาน
งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงผูอานวย าร อง วั ดิ าร ังคม
และ ัว นาฝ่าย
คาตอบแทนพนั งานจาง
จานวน

195,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตาม "โครง าร
พระราชดาริดาน าธารณ ุข" จานวน 20,000 บาท
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม (ฉบับที่3)
พ.ศ.2563 นาที่15 ลาดับที2่ 6)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

> พื่อจาย ป็น งินคาจางของพนั งานจาง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
> พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ
พนั งาน วนตาบล ลู จางประจาและพนั งานจางที่มาปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร
ค่าใช้สอย

นา : 27/46

รวม

225,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว รือคาจาง มา
อื่นๆ
> พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว รือคาจาง มา
อื่นๆซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ราง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารคาย ด็ และ ยาวชนคนดี ปี 4

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 นาที่ 52 ลาดับที่ 5)
- พื่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร คาลงทะ บียนฝึ อบรม จานวน
ัมมนา
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แ ไข พิ่มถึง
(ฉบับที่4) พ.ศ.2561)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน
> พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา ซอมแซมครุภัณฑ คาบารุงรั ษา
ซอมแซมทรัพย ินอื่นๆ พื่อใ ใชงานไดตามป ติ

50,000 บาท

10,000 บาท
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ค่าวัสดุ

นา : 28/46

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

9,500 บาท

รวม

9,500 บาท

จานวน

9,500 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

วั ดุ านั งาน
> พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใชตางๆ ชน
ระดาษ แฟ้ม มึ ดิน อ ปา า ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
-จัดซื้อตู ล็
> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู ล็ ใ อ าร จานวน 1 ตู
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
-อุด นุน ลุมอาชีพจั านบาน นาด มู 2
> พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ลุมอาชีพจั าน บาน นาด มู 2
ตาบลบาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค ร ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่ 9 ลาดับที่ 12)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
(1) พื่อจาย ป็นคา ง คราะ ชวย ลือผูดอยโอ า
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชน ตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2560 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่54ลาดับที1่ )

หน้าที่ 103

วันที่พิมพ : 26/8/2563 11:00:27

นา : 29/46

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

4,151,900 บาท

รวม

2,459,800 บาท

รวม

2,459,800 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

1,465,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งานใน นวยงาน
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

15,900 บาท

> พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราวและ งินปรับ พิ่มตามวุฒิใ
แ พนั งานใน นวยงาน
งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงผูอานวย าร องชาง
และ ัว นาฝ่าย
คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

884,000 บาท

> พื่อจาย ป็น งินคาจางใ แ พนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

52,900 บาท

รวม

1,230,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

190,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

> พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
> พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
ลู จางประจาผูซึ่งมี ิทธิ์ บิ ไดตามระ บียบ
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว รือคาจาง มา
อื่นๆ
>จาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว รือคาจาง มาอื่นๆ
ซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ราง
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นา : 30/46

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
- พื่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร คาลงทะ บียน ฝึ อบรม จานวน
ัมมนา

60,000 บาท

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แ ไข พิ่มถึง
(ฉบับที่4) พ.ศ.2561)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

100,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาซอมแซมครุภัณฑ คาบารุงรั ษา
ซอมแซมทรัพย ินอื่นๆ พื่อใ ใชงานไดตามป ติ
ค่าวัสดุ

รวม

450,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

50,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาซื้อ ่งิ ของ ครื่องใชตางๆ
ชน ระดาษ แฟ้ม มึ ดิน อ ปา า ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

200,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาวั ดุทา ิ่งของงานไฟฟ้า
วั ดุ อ ราง

จานวน

100,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาวั ดุทา ิ่งของงาน อ ราง ชนทอระบายน้าฯลฯ
วั ดุอื่น
จานวน

100,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่นๆ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

550,000 บาท

จานวน

550,000 บาท

คาไฟฟ้า
> พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า ถานี ูบน้าดวยไฟฟ้า และคาไฟฟ้า
ิจ ารประปา
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

นา : 31/46

รวม

462,100 บาท

รวม

162,100 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

126,800 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
-จัดซื้อตู ล็ ใ อ าร
> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู ล็ ใ อ าร จานวน3ตู
ราคาตูละ4,000 บาท
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่22 ลาดับที5่ )
ครุภัณฑ าร ษตร
-จัดซื้อ ครื่อง ูบน้า แบบ อยโขง ชนิด ครื่องยนตดี ซล
> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ูบน้า แบบ อยโขง ชนิด ครื่องยนต
ดี ซล จานวน 2 ครื่อง ราคา ครื่องละ 63,400 บาท คุณลั ษณะ
- ูบน้าได 1,750 ลิตรตอนาที
-ขนาดทอ งไมนอย วา 4 นิ้ว (100 มิลลิ มตร)
- ูบน้าไดไมนอย วาตามปริมาณที่ า นด
- งน้าได ูงไมนอย วา13.50 มตร รือประมาณ 45 ฟุต
-อุป รณประ อบของ ครื่อง ูบน้าและของ ครื่องยนต
มีครบชุด พรอมใชงานได
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่21 ลาดับที3่ )
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
-จัดซื้อ ครื่อง า นิดไฟฟ้า

จานวน

23,300 บาท

รวม

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา ซอมแซม ปรับปรุง ิ่ง อ ราง โครง ราง จานวน
ครุภัณฑขนาดใ ญ ไมรวมถึงคาซอมบารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง

300,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง า นิดไฟฟ้าขนาด 3 ิโลวัตต
ครื่องยนต บนซิน จานวน 1 ครื่อง มีคุณลั ษณะทาง ทคนิคทั่ว
ไปดังนี้
-ไฟ AC 220 โวลต ชนิดย ดียว 50 ฮิรตซ
-มี ครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ(Automatic Voltage Regulation Control)
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3)พ.ศ.2563 นาที่22 ลาดับที6่ )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ราง

งานไฟฟ้าถนน

รวม

380,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

380,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

380,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
(1)อุด นุน านั งาน ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัดนครพนม
> พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารขยาย ขตไฟฟ้า
บาน ลางนอย มู7
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค ร ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่11ลาดับที1่ 6)
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(2)อุด นุน านั งาน ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัดนครพนม

จานวน

130,000 บาท

> พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารติดตั้งไฟฟ้า อง วางริมทาง
บานดงยอ มู8
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค ร ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่12ลาดับที1่ 9)
(3)อุด นุน านั งาน ารไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัดนครพนม

จานวน

120,000 บาท

> พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารติดตั้งระบบไฟฟ้า อง วาง
ริมทาง บาน ลางนอย มู7
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค ร ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่12ลาดับที1่ 8)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

350,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

350,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

350,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม ารทิ้งขยะและ าจัดขยะ
>จาย ป็นคาธรรม นียม ารทิ้งขยะและ าจัดขยะ ใ แ ทศบาล
มืองนครพนม

หน้าที่ 108
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

300,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

-โครง ารแขงขัน ีฬาตานยา พติด อบต.บาน ลาง ประจาปี 2564 จานวน

150,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
(1)โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติด
> พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พ
ติด
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขง
ขัน ีฬา ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่51 ลาดับที2่ )
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
> พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชุดตรวจ าร พติดในปั าวะ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 นาที่60 ลาดับที4่ )
ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา
> พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุ ีฬา า รับ ด็ ยาวชนและประชาชนใน
พื้นที่ตาบลบาน ลาง

รวม

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

นา : 35/46

รวม

280,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง าร ืบ านประ พณีลอย ระทง
ประจาปี 2564

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 นาที่61 ลาดับที8่ )
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานตามโครง าร ืบ านประ พณี จานวน
แ ทียนพรรษา
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 นาที่60 ลาดับที1่ )
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

100,000 บาท

รวม

80,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
(1)อุด นุน ภาวัฒนธรรมอา ภอ มืองนครพนม จัง วัดนครพนม
> พื่อจาย ป็น งินอุด นุนตามโครง ารจัดทา รือไฟงานประ พณี
ไ ล รือไฟจัง วัดนครพนม
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 นาที่ 61 ลาดับที่ 7)

วันที่พิมพ : 26/8/2563 11:00:27

หน้าที่ 110

นา : 36/46

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

2,337,600 บาท

รวม

2,337,600 บาท

รวม

2,337,600 บาท

จานวน

53,800 บาท

> พื่อจาย ป็นคาขุดลอ รองน้า บาน นาด มูที่ 1 ตาบล
บาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
-ขุดลอ รองน้า ขนาด วาง ฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 370.00 ม.ลึ
ฉลี่ย 2.00 ม. รือปริมาณดินขุดไมนอย วา 740.00 ลบ.ม.
-ทา ารวางทอระบายน้าค ล.ขนาด นผาศูนย ลาง 1.00ม.
จานวน 18 ทอน
ตามรายละ อียดที่อบต.บาน ลาง า นด
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่10 ลาดับที1่ 2)
(2)โครง าร อ รางถนน ค ล. บาน นาด มูที่ 2
จานวน

127,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณูปโภค
(1)โครง ารขุดลอ รองน้า บาน นาด มูที่ 1

> พื่อจาย ป็นคา อ รางถนน ค ล.บาน นาด มูที่ 2 ตาบล
บาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
-ขนาดผิวจราจร วาง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. นา 0.15 ม. รือ
คิด ป็นผิวจราจรไมนอย วา 240.00 ตร.ม. พรอมลงลู รังไ ล
ทางขางละ 0.25 ม. ตามรายละ อียดที่อบต.บาน ลาง า นด
-ทา ารติดตั้งป้ายโครง ารจานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่26 ลาดับที4่ )
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(3)โครง าร อ รางถนนลู รัง บาน ลาง มูที่ 3

นา : 37/46

จานวน

158,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนลู รัง บาน ลาง มูที่ 3 ตาบล
บาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
-ทา าร รุยทางถางป่า ขนาด วาง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม.
-ทา ารถมดิน ขนาด วาง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. นา
ฉลี่ย 0.30 ม. รือปริมาณดินถมไมนอย วา 600.00 ลบ.ม.
-ทา ารลงลู รังใ ไดขนาดผิวจราจร วาง 4.00 ม.
ยาว 500.00 ม. นา ฉลี่ย 0.20 ม. รือปริมาณดินลู รังไมนอย
วา 400.00 ลบ.ม. พรอมปรับ ลี่ยผิวจราจรใ รียบรอยจน
ามารถ ัญจรไปมาไดอยาง ะดว
-ทา ารวางทอระบายน้า ค ล. นผาศูนย ลางขนาด0.40 ม.
จานวน 12 ทอน
-ทา ารติดตั้งป้ายโครง ารจานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่27 ลาดับที7่ )
(4)โครง าร อ รางถนน ค ล. บาน ลาง มูที่ 4
จานวน

127,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคา อ รางถนน ค ล.บาน ลาง มูที่ 4 ตาบล
บาน ลางอา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
-ขนาดผิวจราจร วาง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. นา 0.15 ม. รือคิด
ป็นผิวจราจรไมนอย วา 240.00 ตร.ม. พรอมลงลู รังไ ลทาง
ขางละ 0.25 ม.ตามรายละ อียดที่อบต.บาน ลาง า นด
-ทา ารติดตั้งป้ายโครง ารจานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่27 ลาดับที9่ )
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(5)โครง าร อ รางถนน ค ล. บานดงติ้ว มูที่ 5

นา : 38/46

จานวน

172,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคา อ รางถนน ค ล. บานดงติ้ว มูที่ 5 ตาบล
บาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
-ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร วาง 2.50 ม. ยาว65.00 ม. นา0.15 ม.
รือคิด ป็นผิวจราจรไมนอย วา 162.50 ตร.ม. ตามรายละ อียด
ที่ อบต.บาน ลาง า นด
-ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร วาง 3.50 ม.ยาว 45.00 ม. นา0.15ม.
รือคิด ป็นผิวจราจรไมนอย วา 157.50 ตร.ม. พรอมลงลู รัง
ไ ลทางขางละ 0.25 ม.ตามรายละ อียดที่ อบต.บาน ลาง า นด
-ทา ารติดตั้งป้ายโครง ารจานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่28 ลาดับที1่ 4)
(6)โครง าร อ รางถนนลู รัง บาน ลาง มูที่ 10
จานวน

138,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนลู รัง บาน ลาง มูที่ 10 ตาบล
บาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
-ทา าร รุยทางถางป่า ขนาด วาง 4.00 ม. ยาว 350.00 ม.
-ทา ารถมดิน ขนาด วาง 4.00 ม.ยาว 200.00 ม. นา ฉลี่ย
1.00 ม. รือปริมาณดินถมไมนอย วา 800.00 ลบ.ม.
-ทา ารลงลู รังใ ไดขนาดผิวจราจร วาง4.00 ม.
ยาว 350.00 ม. นา ฉลี่ย 0.20 ม. รือปริมาณดินลู รังไมนอย
วา 280.00 ลบ.ม. พรอมปรับ ลี่ยผิวจราจรใ รียบรอยจน
ามารถ ัญจรไปมาไดอยาง ะดว
-ทา ารติดตั้งป้ายโครง ารจานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่5 ลาดับที3่ )
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(7)โครง าร อ รางถนน ค ล. บานดงติ้ว มูที่ 12

นา : 39/46

จานวน

> พื่อจาย ป็นคา อ รางถนน ค ล.บานดงติ้ว มูที่ 12 ตาบล
บาน ลางอา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
-ขนาดผิวจราจร วาง 4.00 ม.ยาว 60.00 ม. นา 0.15 ม. รือคิด
ป็นผิวจราจรไมนอย วา 240.00 ตร.ม. พรอมลงลู รังไ ลทาง
ขางละ 0.25 ม.ตามรายละ อียดที่ อบต.บาน ลาง า นด
-ทา ารติดตั้งป้ายโครง ารจานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่6 ลาดับที4่ )
(8)โครง าร อ รางรางระบายน้า ค ล. พรอมฝาปิด บาน ลาง มู จานวน
ที่ 13
> พื่อจาย ป็นคา อ รางรางระบายน้าค ล.พรอมฝาปิด
บาน ลาง มูที่13 ตาบลบาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัด
นครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
-ทา าร อ รางรางระบายน้า ค ล. ขนาดปา วาง 0.30 ม.
ยาว 90.00 ม.ลึ 0.30 ม.พรอมฝาปิดติดตั้งใ รียบรอย
ตามรายละ อียดที่อบต.บาน ลาง า นด
-ทา ารติดตั้งป้ายโครง ารจานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่8 ลาดับที9่ )

127,000 บาท

131,000 บาท
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นา : 40/46

(9)โครง าร อ รางรางระบายน้า ค ล.พรอมฝาปิด ที่ทา าร อบต. จานวน
บาน ลาง

109,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคา อ รางรางระบายน้า ค ล. พรอมฝาปิด
ที่ทา ารอบต.บาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม
โดยมีรายละ อียดดังนี้
-ทา าร อ รางรางระบายน้า ค ล. ขนาดปา วาง 0.30 ม.
ยาว 74.00 ม. ลึ 0.30 ม.พรอมฝาปิดติดตั้งใ รียบรอย
ตามรายละ อียดที่ อบต.บาน ลาง า นด
-ทา ารติดตั้งป้ายโครง าร จานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบลพ.ศ
.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่8 ลาดับที1่ 0)
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ราง
(1)โครง ารถมดินปรับพื้นที่ อบต.บาน ลาง
> พื่อจาย ป็นคาถมดินปรับพื้นที่ อบต.บาน ลาง
อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
-ทา ารถมดินภายในพื้นที่ที่ทา ารอบต.บาน ลางปริมาณดินถม
ไมนอย วา 1,788.00 ลบ.ม. พรอมปรับ ลี่ยใ รียบรอย
-ทา ารติดตั้งป้ายโครง ารจานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่33 ลาดับที4่ 4)

จานวน

150,000 บาท
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(2)โครง ารปรับปรุงระบบประปา านั งาน อบต.บาน ลาง

นา : 41/46

จานวน

74,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงระบบประปา านั งานอบต.บาน ลาง
อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม ตามรายละ อียดที่
อบต.บาน ลาง า นด
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบลพ.ศ
.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่13 ลาดับที1่ 6)
(3)โครง ารปรับปรุงถนน ค ล. ที่ทา าร อบต.บาน ลาง
จานวน

197,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงถนน ค ล.ที่ทา าร อบต.บาน ลาง
อ. มือง จ.นครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
-ทา ารรื้อผิวถนน ค ล. ดิม ขนาด วาง 6.00 ม.ยาว 10 ม.
-ทา าร อ รางถนน ค ล.ขนาดผิวจราจร วาง 6.00 ม.
ยาว 60.00 ม. นา 0.15 ม. รือคิด ป็นผิวจราจรไมนอย วา
360.00 ตร.ม. ตามรายละ อียดที่อบต.บาน ลาง า นด
-ทา ารติดตั้งป้ายโครง ารจานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่8 ลาดับที1่ 0)
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(4)โครง ารปรับปรุงถนน ค ล. บาน นาด มูที่ 1

นา : 42/46

จานวน

74,800 บาท

> พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงถนน ค ล.บาน นาด มูที่ 1
ตาบลบาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียด
ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร วาง 5.00 ม. ยาว 35.00 ม. นา 0.12 ม.
รือคิด ป็นผิวจราจรไมนอย วา175.00 ตร.ม.ตามรายละ อียด
ที่อบต.บาน ลาง า นด
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่4 ลาดับที3่ )
(5)โครง ารปรับปรุงถนน ค ล. บานดงติ้ว มูที่ 6
จานวน

133,000 บาท

> พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงถนน ค ล.บานดงติ้ว มูที่ 6
ตาบลบาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียด
ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร วาง 5.00 ม. ยาว 70.00 ม. นา 0.10 ม.
รือคิด ป็นผิวจราจรไมนอย วา 350.00 ตร.ม. ตามรายละ อียด
ที่อบต.บาน ลาง า นด
-ทา ารติดตั้งป้ายโครง ารจานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่4 ลาดับที1่ )
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(6)โครง ารปรับปรุงถนน ค ล. บาน นาด มูที่ 11

นา : 43/46

จานวน

> พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงถนน ค ล.บาน นาด มูที่ 11
ตาบลบาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียด
ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร วาง 4.00 ม. ยาว 85.00 ม. นา 0.10 ม.
รือคิด ป็นผิวจราจรไมนอย วา 340.00 ตร.ม. ตามรายละ อียด
ที่อบต.บาน ลาง า นด
-ทา ารติดตั้งป้ายโครง ารจานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่32 ลาดับที3่ 8)
(7)โครง ารปรับปรุงคลอง งน้า พื่อ ป็นถนนลู รัง บานดงติ้ว มูที่ จานวน
9
> พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงคลอง งน้า บานดงติ้ว มูที่ 9
ตาบลบาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียด
ดังนี้
-ทา ารวางทอระบายน้าค ล. นผาศูนย ลางขนาด0.60 ม.
จานวน 81 ทอน
-ทา ารวางบอพั า ร็จรูปขนาดใช ับทอ ค ล. นผาศูนย ลาง
ขนาด 0.60 ม. พรอมฝาปิดจานวน 9 บอ
-ทา ารถมดิน ปริมาณดินถมไมนอย วา 33.00 ลบ.ม.
-ทา ารลงลู รังใ ไดขนาด วาง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม. รือ
ปริมาณลู รังไมนอย วา 72.00 ลบ.ม.พรอมปรับ ลี่ยผิวจราจร
ใ รียบรอย ามารถ ัญจรไปมาได ตามรายละ อียดที่
อบต.บาน ลาง า นด
-ทา ารติดตั้งป้ายโครง ารจานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่31 ลาดับที2่ 8)

132,000 บาท

134,000 บาท

วันที่พิมพ : 26/8/2563 11:00:27

หน้าที่ 118

(8)โครง ารรื้อถอนอาคาร านั งาน อบต.บาน ลาง ลัง ดิม ( วน
ตอ ติม)

นา : 44/46

จานวน

> พื่อจาย ป็นคารื้อถอนอาคาร านั งาน อบต.บาน ลาง ลัง
ดิม ( วนตอ ติม) รายละ อียดตามที่ อบต.บาน ลาง า นด
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่7 ลาดับที8่ )
(9)โครง ารปรับปรุง องน้า าธารณะและ องน้าบานพั อบต
จานวน
.บาน ลาง
> พื่อจาย ป็นคาปรับปรุง องน้า าธารณะและ องน้าบานพั
อบต.บาน ลาง อา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียด
ดังนี้
-ทา ารปรับปรุง องน้า าธารณะ จานวน 1 ลัง
-ทา ารปรัปปรุง องน้าบานพั จานวน 4 อง
ตามรายละ อียดที่ อบต.บาน ลาง า นด
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552)
(ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 นาที่12 ลาดับที2่ 0)

100,000 บาท

200,000 บาท

วันที่พิมพ : 26/8/2563 11:00:27

หน้าที่ 119

นา : 45/46

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

(1) พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง าร ง ริม อนุรั ษ ฟื้นฟูทรัพยา ร จานวน
ธรรมชาติและ ิ่งแวดลอม

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่46 ลาดับที่ 1)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

12,292,740 บาท

รวม

12,292,740 บาท

รวม

12,292,740 บาท

งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

จานวน

400,000 บาท

(1) พื่อจาย มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพระดับทองถิ่น
( ป ช.) จานวน 150,000 บาท
(ตามพระราชบัญญัติ ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ พ.ศ.2545)
(2) พื่อจาย มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจาง
ใน นวยงาน จานวน 250,000 บาท
(ตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2497แ ไข พิ่มถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558)
งิน มทบ องทุน งินทดแทน

จานวน

10,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง

(ตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน พ.ศ.2537 แ ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่2) พ.ศ.2561)
(ตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค0410.3/ว567
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561)

วันที่พิมพ : 26/8/2563 11:00:27

หน้าที่ 120

นา : 46/46

บี้ยยังชีพผู ูงอายุ

จานวน

8,846,400 บาท

- พื่อจาย ง คราะ บี้ยยังชีพใ แ ผู ูงอายุในตาบลบาน ลาง
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยยังชีพผู ูงอายุขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2552
แ ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที4่ ) พ.ศ.2562)
บี้ยยังชีพคนพิ าร

จานวน

2,169,600 บาท

- พื่อจาย ง คราะ บี้ยยังชีพผูพิ ารในตาบลบาน ลาง
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ย
ความพิ ารใ คนพิ ารขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553
แ ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2559)
บี้ยยังชีพผูป่วย อด
จานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ง คราะ บี้ยยังชีพผูป่วย อด ในตาบลบาน ลาง
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง คราะ
พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548)
ารองจาย

จานวน

561,890 บาท

- พื่อจายบรร ทา แ ไขปัญ าความ ดือดรอนของราษฎร
ในพื้นที่ตาบลบาน ลาง
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2541 แ ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่3) พ.ศ.2543)
งินชวยพิ ศษ

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือพิ ศษแ พนั งาน วนตาบล
ขาราช ารครู ลู จางประจาและพนั งานจาง รณี ียชีวิต
(ตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล รื่อง ลั
ณฑและ งื่อนไข ารจาย งินชวยพิ ศษ รณีพนั งาน วนตาบล
ผูรับบานาญลู จางและพนั งานจางถึงแ ความตาย พ.ศ.2560)
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
จานวน

242,850 บาท

(ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น
พ.ศ.2500 และแ ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่8) พ.ศ.2556)

