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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค ารบริ าร วนตําบลบาน ลาง
อํา ภอ มืองนครพนม จัง วัดนครพนม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,432,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

13,870,960 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,806,060 บาท

รวม

3,089,520 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย

จํานวน

514,080 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แ นาย /รองนาย
งินคาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจําตําแ นง นาย /รองนาย
งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

86,400 บาท

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

จํานวน

2,073,600 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน มาชิ ภา 2,073,600 บาท
งินคาตอบแทนอื่น

จํานวน

331,200 บาท

รวม

5,716,540 บาท

จํานวน

3,641,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษ นาย /รองนาย
งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค ารบริ าร วน
ตําบล

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประธาน ภา 134,640 บาท
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนรองประธาน ภา 110,160 บาท
- 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

จํานวน

79,740 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราวและ งินปรับ พิ่มตามวุฒิใ แ
พนั งาน จํานวน 15,900 บาท
- พื่อจาย ป็น งิน ํา รับตําแ นงที่มี ตุพิ ศษตําแ นงนิติ ร
(พ.ต. .)จํานวน 54,000 บาท
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร รบ (พ ร.) จํานวน 9,840 บาท
งินประจําตําแ นง

จํานวน

252,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงปลัด อบต. รองปลัด อบต.และ ัว นา ํานั
ปลัด อบต.
คาตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

1,592,000 บาท

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

จํานวน

151,800 บาท

รวม

3,393,000 บาท

รวม

330,000 บาท

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น

จํานวน

260,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผชวยปฏิบัติราช าร และคาตอบแทนรางวัลตามพ
รบ.จราจร จํานวน 10,000 บาท
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ํา รับพนั งาน วนตําบลและ
พนั งานจาง ป็น รณีพิ ศษ จํานวน 250,000 บาท
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ พนั งาน วน
ตําบล ล จางประจําและพนั งานจางที่มาปฏิบัติงานนอ นอ วลาราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จํานวน

55,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนั งานจางใน นวยงาน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน ล จางประจํา ผซึ่งมี
ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
ค่าใช้สอย

รวม

1,770,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว รือคาจาง มาอื่นๆ
จาย ป็นคาจาง มาบริ ารซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลง ตอ
ติม ครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ราง
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จํานวน

160,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารทําแนว ขตพื้นที่ าธารณะประโยชน
จํานวน

40,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 45 ลําดับที่ 8)
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารปล ป่า ฉลิมพระ ียรติฯ
จํานวน

10,000 บาท

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด งาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 46 ลําดับที่ 2)
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง าร มบาน ะอาดตาม ลั 3ช (3Rs)
จํานวน

20,000 บาท

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 44 ลําดับที่ 7)
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ารโครง าร อบต. ัญจร คลื่อนที่พบประชาชน จํานวน

20,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารรับ ด็จ จํานวน 100,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล จํานวน 35,000
บาท
- พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภา อบต. จํานวน 25,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง าร ฉลิมพระ ียรติตามแนวพระราชดําริฯ

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดทําแผนพัฒนาของ
องค ร ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒาทองถิ่น พ.ศ.2561-256 นาที่ 49 ลําดับที่ 21)
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- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ารโครง ารพัฒนาศั ยภาพของบุคลา รใน
นวยงาน

จํานวน

250,000 บาท

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป ราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แ ไข พิ่มถึง(ฉบับที4่ ) พ.ศ.2561)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 68 ลําดับที่ 12)
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้งผบริ ารทองถิ่น/ มาชิ ภาทองถิ่น จํานวน

700,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
- พื่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร คาลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา

จํานวน

200,000 บาท

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป ราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แ ไข พิ่มถึง(ฉบับที4่ ) พ.ศ.2561)
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

100,000 บาท

รวม

850,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใชตางๆ ชน ระดาษ แฟ้ม มึ
โร นียว ระดาษไข ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

20,000 บาท

วั ดุงานบานงานครัว

จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ิ่งของ ครื่องใชตางๆ ชน แปรง ไม วาด ขง แ วน้ํา ถวย
ชาม บ ผงซั ฟอ ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดซื้อถังขยะไวบริ ารทิ้งขยะใน มบานในพื้นที่
ตําบลบาน ลาง จํานวน 100,000 บาท
วั ดุยานพา นะและขน ง

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น คาบํารุงรั ษาซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรั ษาซอมแซมทรัพย ิน
อื่นๆ พื่อใ ใชงานไดตามป ติ
ค่าวัสดุ

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่ ยางใน ยางนอ
ทียน ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน แผง ั้น รวยจราจร ฯลฯ

ัว
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

350,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามัน
ครื่อง ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน แปรง พ ัน ไมอัด ี ป้าย ม
มโมรี่ ารด แถบบันทึ ียง รือภาพ ลน ลอง แบต ตอรี่ แทนชารต
แบต ตอรี่ ฯลฯ
วั ดุอื่น

จํานวน

50,000 บาท

รวม

443,000 บาท

คาไฟฟ้า

จํานวน

350,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าของ ํานั งาน
คาบริ ารโทรศัพท

จํานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทที่ใชติดตอราช าร
คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ อา รณแ ตมป์ คาธรรม นียม ารโอน
งิน(ระบบ GFMIS)
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จํานวน

10,000 บาท

รวม

1,641,900 บาท

รวม

1,641,900 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จัดซื้อซุม ฉลิมพระ ียรติฯ จํานวน 2 ซุม
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 70 ลําดับที่ 9)
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโซฟาชุดรับแข จํานวน ๑ ชุด
จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่นๆ
ค่าสาธารณูปโภค

- พื่อจาย ป็นคาใชจาย ารใชบริ ารระบบอิน ตอร น็ต ว็บไซตของ นวยงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อซุม ฉลิมพระ ียรติฯ

(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 69 ลําดับที่ 8)
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ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุ ฉิน (รถ ระบะ) ปริมาตร ระบอ บ ไมต่ํา จํานวน
ว่ํา 2,400 ซีซี รือ ําลัง ครื่องยนต ง ุด ไมต่ํา วา 110 ิโลวัตต จํานวน 1 คัน

1,000,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 70 ลําดับที่ 10)
ครุภัณฑ าร ษตร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพน มอ ควัน จํานวน 3 ครื่อง ราคา ครื่องละ
59,000 บาท

จํานวน

177,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

54,400 บาท

(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 69 ลําดับที่ 6)
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน 1 ชุด พรอมติดตั้ง
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 69 ลําดับที่ 1)
ครุภัณฑโฆษณาและ ผยแพร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร ระดับ XGA ขนาด 4,500
ANSI Lumens จํานวน 1 ครื่อง

(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 69 ลําดับที่ 5)
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม จํานวน
นอย วา 55 นิ้ว จํานวน 1 ครื่อง

17,500 บาท

(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 69 ลําดับที่ 7)
ครุภัณฑงานบานงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต ย็น

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จัดซื้อต ย็น ขนาด 9 คิวบิ ฟุต จํานวน 1 ครื่อง
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 69 ลําดับที่ 2)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟ จํานวน 8 ครื่อง
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 69 ลําดับที่ 4)

นา : 7/30

วันที่พิมพ : 7/10/2562 09:28:19

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล จํานวน 4
ครื่อง ราคา ครื่องละ 22,000 บาท

จํานวน

88,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

3,084,100 บาท

รวม

2,319,100 บาท

รวม

2,319,100 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จํานวน

1,546,200 บาท

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

จํานวน

159,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราวและ งินปรับ พิ่มตามวุฒิใ แ พนั งานใน
นวยงาน
งินประจําตําแ นง
จํานวน

42,000 บาท

(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 69 ลําดับที่ 3)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่น
อุด นุนองค ารบริ าร วนตําบลนาทราย อํา ภอ มือง จัง วัดนครพนม
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน"โครง ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนขององค รป ครอง วนทองถิ่น อํา ภอ มือง จัง วัด
นครพนม ประจําปงบประมาณ 2563"
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ารป ครอง วน
ทอง ถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชน ตามอํานาจ 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 ลือประชาชน ของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 นาที่ 50 ลําดับที่ 13)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงผอํานวย าร องคลัง
คาจางล จางประจํา
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แ ล จางประจําใน นวยงาน

จํานวน

250,900 บาท

นา : 8/30

วันที่พิมพ : 7/10/2562 09:28:19

คาตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

280,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจางใ แ พนั งานจางใน นวยงาน
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จํานวน

41,000 บาท

รวม

765,000 บาท

รวม

330,000 บาท

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น

จํานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ํา รับพนั งาน วนตําบลและ
พนั งานจาง ป็น รณีพิ ศษ จํานวน 150,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้ง ตามพระราช บัญญัติ
ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จํานวน 100,000
บาท
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ พนั งาน ล จาง
ประจําและพนั งานจางที่มาปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จํานวน

60,000 บาท

รวม

330,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- พิ่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร คาลงทะ บียน ฝึ อบรม ัมมนา

จํานวน

100,000 บาท

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป ราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แ ไข พิ่มถึง(ฉบับที4่ ) พ.ศ.2561)
- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัดทําระบบทะ บียนทรัพย ินและแผนที่ภาษี

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนั งานจางใน นวยงาน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งานล จางประจํา ผซึ่งมี
ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว รือคาจาง มาอื่นๆ
จาย ป็นคาจาง มาบริ ารซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลง ตอ
ติม ครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ราง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 นาที่ 48 ลําดับที่ 10)

นา : 9/30

วันที่พิมพ : 7/10/2562 09:28:19

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

600,000 บาท

รวม

600,000 บาท

รวม

600,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท

รวม

1,268,000 บาท

รวม

833,000 บาท

รวม

833,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จํานวน

791,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งานใน นวยงาน
งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น คาบํารุงรั ษาซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรั ษาซอมแซมทรัพย ิน
อื่นๆ 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 คาธรรม นียม ารโอน
งิน(ระบบ GFMIS)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผผาน ารอบรม อปพร.และ ชีพ พื่อมาปฏิบัติงาน
ศนย อปพร.อบต.บาน ลาง และงาน ชีพ ภัย
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงผอํานวย าร อง ารศึ ษา ศา นาและ
วัฒนธรรม

นา : 10/30

วันที่พิมพ : 7/10/2562 09:28:19

งบดาเนินงาน

รวม

435,000 บาท

รวม

125,000 บาท

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น

จํานวน

110,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารตรวจประ มินผลงานของพนั งานครและ
บุคลา รทาง ารศึ ษา จํานวน 10,000 บาท
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ํา รับพนั งาน วนตําบลและ
พนั งานจาง ป็น รณีพิ ศษ จํานวน 100,000 บาท
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ พนั งาน วน
ตําบล ล จางประจําและพนั งานจางที่มาปฏิบัติงานนอ นอ วลาราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จํานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน ล จางประจํา ผซึ่งมี
ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว รือคาจาง มาอื่นๆ
จาย ป็นคาจาง มาบริ ารซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลง ตอ
ติม ครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ราง
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- พื่อ ป็นคาใชจาย นื่องในวัน ฉลิมพระชนมพรรษาฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
- พื่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารคาลงทะ บียน อบรม ัมมนา
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป ราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แ ไข พิ่มถึง(ฉบับที4่ ) พ.ศ.2561)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใชตางๆ ชน ระดาษ แฟ้ม มึ
โร นียว ระดาษไข ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

3,259,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,019,200 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

1,019,200 บาท

จํานวน

1,019,200 บาท

รวม

2,240,000 บาท

รวม

2,240,000 บาท

จํานวน

1,920,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินงานตามโครง ารอา าร ลางวัน ํา รับนั
รียน โรง รียน ัง ัด ํานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ
.) อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559)
(2) อุด นุน ิจ าร ง ริม ารศึ ษาใ แ โรง รียนบาน ลางบาน นาด
จํานวน

80,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ารตามโครง ารจัด าวิทยา รภายนอ
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 56 ลําดับที่ 6)
(3) อุด นุน ิจ าร ง ริม ารศึ ษาใ แ โรง รียนบาน ลางนอย
จํานวน

80,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ารตามโครง ารจัด าวิทยา รภายนอ
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 56 ลําดับที่ 7)
(4) อุด นุน ิจ าร ง ริม ารศึ ษาใ แ โรง รียนบานดงยอ
จํานวน

80,000 บาท

คาอา าร ริม (นม)
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม(นม)ใ ับ ด็ นั รียนโรง รียนประถม
ศึ ษา ัง ัดคณะ รรม าร ถานศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ตั้งแต ด็
อนุบาล ถึงประถมศึ ษาปที่ 6 อัตราคน
ละ 8 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 52 ัปดา ๆละ 5 วัน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร
(1) อุด นุน ิจ าร ง ริม ารศึ ษาใ แ โรง รียนประถมศึ ษา

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ารตามโครง ารจัด าวิทยา รภายนอ
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 56 ลําดับที่ 8)
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(5) อุด นุน ิจ าร ง ริม ารศึ ษาใ แ โรง รียนบานดงติ้ว

จํานวน

80,000 บาท

รวม

7,176,370 บาท

รวม

3,455,450 บาท

รวม

3,455,450 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จํานวน

1,990,650 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนขาราช ารครใน ัง ัด
งินวิทยฐานะ

จํานวน

199,500 บาท

- พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะของขาราช ารครใน ัง ัด
คาตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

1,215,300 บาท

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

จํานวน

50,000 บาท

รวม

2,934,920 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

2,168,420 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน ารตามโครง ารจัด าวิทยา รภายนอ
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 56 ลําดับที่ 5)
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนั งานใน นวยงาน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว รือคาจาง มาอื่นๆ
จาย ป็นคาจาง มาบริ ารซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลง ตอ
ติม ครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ราง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารวัน ด็ แ งชาติ ประจําป 2563
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด งาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
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- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง าร นับ นุนคาใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา

จํานวน

1,818,420 บาท

- พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวัน คาราย ัว คาจัด าร รียน าร อน คา
วั ดุ แบบ รียน คาพัฒนา ารศึ ษา คา ครื่องแบบ ฯลฯ ใ แ ศนยพัฒนา ด็
ล็ ประ อบดวย
(1) ศนยพัฒนา ด็ ล็ ตําบลบาน ลาง จํานวน 969,740 บาท
(2) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานดงติ้ว จํานวน 848,680 บาท
(ตามระ บียบระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ และวิธี ารนํา งิน
รายไดของ ถานศึ ษาไปจัด รร ป็นคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษาใน ถาน
ศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559)
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษา ซอมแซม ปรับปรุงครุภัณฑและทรัพย ิน
อื่นๆ ภายในศนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด อบต.บาน ลาง ใ ใชงานไดตามป ติ
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบานงานครัว

รวม

632,500 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

532,500 บาท

รวม

84,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ิ่งของ ครื่องใชตางๆ ใ ับศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด อบต
.บาน ลาง
คาอา าร ริม (นม)
- พื่อ ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม(นม) ํา รับ ด็ ล็ ในศนยพัฒนา ด็ ล็ อัตรา
คนละ 8 บาท จํานวน 260 วัน
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าของศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด อบต.บาน ลาง
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

786,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

706,000 บาท

จํานวน

152,000 บาท

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโทรทัศนวงจรปด
จัดซื้อโทรทัศนวงจรปด จํานวน 2 ชุด พรอมอุป รณและติดตั้ง พื่อติดตั้ง
ประจําศนยพัฒนา ด็ ล็ ตําบลบาน ลาง และศนยพัฒนา ด็ ล็ บานดง
ติ้ว แ งละ 1 ชุด
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 71 ลําดับที่ 15)
ครุภัณฑงานบานงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต ย็น
จัดซื้อต ย็น ขนาด 9 คิวบิ ฟุต จํานวน 2 ครื่อง ราคา ครื่องละ 15,000 บาท
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 71 ลําดับที่ 16)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณป าร
(1)โครง าร อ รางรั้วรอบอาคารศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.บาน ลาง
- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง าร อ รางรั้วรอบอาคารศนยพัฒนา ด็
ล็ อบต.บาน ลาง โดยมีรายละ อียดดังนี้
ขนาดความยาว 75 มตร ตามรายละ อียดที่ อบต.บาน ลาง ํา นด พรอมติด
ตั้งป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 57 ลําดับที่ 13)
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(2) โครง ารตอ ติมอาคารศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.บาน ลาง

จํานวน

277,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารตอ ติมอาคารศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต
.บาน ลาง โดยมีรายละ อียดดังนี้
ขนาด วาง 4 มตร ยาว 20 มตร ตามรายละ อียดที่ อบต.บาน ลาง
ํา นด พรอมติดตั้งป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 57 ลําดับที่ 15)
(3) โครง ารตอ ติมอาคารศนยพัฒนา ด็ ล็ บานดงติ้ว
จํานวน

277,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารตอ ติมอาคารศนยพัฒนา ด็ ล็ บานดงติ้ว
โดยมีรายละ อียดดังนี้
ขนาด วาง 4 มตร ยาว 20 มตร ตามรายละ อียดที่ อบต.บาน ลาง
ํา นด พรอมติดตั้งป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 57 ลําดับที่ 16)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนอา า มัครบริบาลทองถิ่นที่ไดรับคํา ั่งจา ผบริ าร
ทองถิ่น ใ ชวย นับ นุน ารปฏิบัติ นาที่ใน ารดแลผ งอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

รวม

516,000 บาท

รวม

256,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

236,000 บาท

จํานวน

236,000 บาท

รวม

260,000 บาท

รวม

260,000 บาท

จํานวน

260,000 บาท

รวม

1,082,000 บาท

รวม

792,000 บาท

รวม

792,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จํานวน

565,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งานใน นวยงาน
งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงผอํานวย าร อง วั ดิ าร ังคม
คาตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

185,000 บาท

รวม

290,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
(1) คาจัดซื้อน้ํายา คมีพน มอ ควัน ํา รับ ําจัดยุงลายป้อง ันโรคไข ลือด
ออ จํานวน 100,000 บาท
(2) คาจัดซื้อทรายที่มีฟอ ํา รับ ําจัดยุงลายป้อง ันโรคไข ลือด
ออ จํานวน 100,000 บาท
(3) คาจัดซื้อวัคซีนป้อง ันโรคพิษ ุนัขบา จํานวน 36,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
(1)อุด นุนคณะ รรม าร มบาน
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ํา รับ ารดํา นินงานตาม "โครง ารพระราชดําริ
ดาน าธารณ ุข" ใน ขตพื้นที่ตําบลบาน ลาง 13 มบานๆละ 20,000 บาท
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 44 ลําดับที่ 3)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งินคาจางของพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ํา รับพนั งาน วนตําบลและ
พนั งานจาง ป็น รณีพิ ศษ
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด งาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 นาที่ 52 ลําดับที่ 5)
- พื่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร คาลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา
จํานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ พนั งาน วน
ตําบล ล จางประจําและพนั งานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว รือคาจาง มาอื่นๆ
จาย ป็นคาจาง มาบริ ารซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลง ตอ
ติม ครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ราง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารคาย ด็ และ ยาวชนคนดี ป 3

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป ราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แ ไข พิ่มถึง(ฉบับที4่ ) พ.ศ.2561)
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษา ซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรั ษาซอม
แซม ทรัพย ินอื่นๆ พื่อใ ใชงานไดตามป ติ
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช
ตางๆ ชน ระดาษ แฟ้ม มึ ดิน อ ปา า ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

3,968,900 บาท

รวม

2,388,900 บาท

รวม

2,388,900 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จํานวน

1,408,000 บาท

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

จํานวน

15,900 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราวและ งินปรับ พิ่มตามวุฒิใ แ พนั งาน
งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงผอํานวย าร องชาง
คาตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

855,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจางใ แ พนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จํานวน

68,000 บาท

รวม

1,230,000 บาท

รวม

140,000 บาท

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนทองถิ่น

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ํา รับพนั งาน วนตําบลและ
พนั งานจาง ป็น รณีพิ ศษ
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จํานวน

40,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
(1) พื่อจาย ป็นคา ง คราะ ชวย ลือผดอยโอ า
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชน ตามอํานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ.ศ.2561-2565 นาที่ 54 ลําดับที่ 1)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนั งานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล ล จาง ประ
จํา ผซึ่งมี ิทธิ์ บิ ไดตามระ บียบ
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ค่าใช้สอย

รวม

190,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร คาลงทะ บียน ฝึ อบรม ัมมนา

จํานวน

60,000 บาท

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร
ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป ราช าร
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แ ไข พิ่มถึง(ฉบับที4่ ) พ.ศ.2561)
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

100,000 บาท

รวม

450,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช
ตางๆ ชน ระดาษ แฟ้ม มึ ดิน อ ปา า ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นค่าวั ดุ ทํา ิ่งของงานไฟฟ้า
วั ดุ อ ราง

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ทํา ิ่งของงาน อ ราง ชน ทอระบายนํ้า ฯลฯ
วั ดุอื่น

จํานวน

100,000 บาท

รวม

450,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาจาง มาชั่วคราว รือคาจาง มาอื่นๆ
จาย ป็นคาจาง มาบริ ารซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลง ตอ
ติม ครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ราง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษา ซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรั ษาซอม
แซม ทรัพย ินอื่นๆ พื่อใ ใชงานไดตามป ติ
ค่าวัสดุ

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่นๆ
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า ถานี บนํ้าดวยไฟฟ้า และคาไฟฟ้า
ิจ าร ประปา
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งบลงทุน

รวม

350,000 บาท

รวม

350,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

650,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

650,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

650,000 บาท

จํานวน

650,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ราง
- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษา ซอมแซม ปรับปรุง ิ่ง อ ราง โครง รางครุภัณฑ
ขนาดใ ญ ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง
คาออ แบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ อ ชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอ พื่อใ
ไดมาซึ่ง ิ่ง อ ราง
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาออ แบบ คาควบคุมงาน พื่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง อ ราง
งานไฟฟ้าถนน

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุน ํานั งาน ารไฟฟ้า วนภมิภาคจัง วัดนครพนม
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารขยาย ขตไฟฟ้า บาน นาด ม1 จํานวน
งิน 130,000 บาท
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารขยาย ขตไฟฟ้า บาน ลาง ม3 จํานวน
งิน 130,000 บาท
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารขยาย ขตไฟฟ้า บาน ลาง ม4 จํานวน
งิน 130,000 บาท
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารขยาย ขตไฟฟ้า บานดงยอ ม8 จํานวน
งิน 130,000 บาท
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารขยาย ขตไฟฟ้า บาน ลาง ม10 จํานวน
งิน 130,000 บาท
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 40-43 ลําดับ
ที่ 1,9,12,20,24)
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

1,150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

350,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

350,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

รวม

800,000 บาท

รวม

800,000 บาท

จํานวน

800,000 บาท

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม ารทิ้งขยะและ ําจัดขยะ
จาย ป็นคาธรรม นียม ารทิ้งขยะและ ําจัดขยะ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงรถบรรทุ ขยะ อบต.บาน ลาง
ปรับปรุงถังบรรทุ ขยะ พรอมระบบไฮดริลิคและอุป รณ วนควบอื่นๆ
(ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ .2560)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 50 ลําดับที่ 24)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
(1)โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติด
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติด
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่51 ลําดับที2่ )
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชุดตรวจ าร พติดในปั าวะ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

250,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

215,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

155,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

155,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด งาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง าร ืบ านประ พณีลอย ระทง
จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
-โครง ารแขงขัน ีฬาตานยา พติด อบต.บาน ลาง ประจําป 2563
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด งาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 60 ลําดับที่ 4)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา
- พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุ ีฬา ํา รับ ด็ ยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตําบล
บาน ลาง
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
- พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง ารงด ลา ขาพรรษา

- พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นินงานตามโครง าร ืบ านประ พณีแ ทียน
พรรษา
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด งาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 นาที่ 60 ลําดับที่ 1)

จํานวน

100,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม

2,008,000 บาท

รวม

2,008,000 บาท

รวม

2,008,000 บาท

จํานวน

95,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
(1)อุด นุน ภาวัฒนธรรมอํา ภอ มืองนครพนม จัง วัดนครพนม
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนตามโครง ารจัดทํา รือไฟงานประ พณีไ ล รือไฟ
จัง วัดนครพนม
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 61 ลําดับที่ 7)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค
(1) โครง าร อ รางถนนล รัง บาน ลางนอย ม 7
- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนล รัง บาน ลางนอย มที่ 7 ตําบล
บาน ลาง อํา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
ทํา าร รุยทาง ถางป่า ขนาด วาง 4.00 ม. ยาว 280.00 ม.
ทํา ารถมดิน ขนาด วาง 4.00 ม. ยาว 280.00 ม. นา ฉลี่ย 0.40 ม. รือ
ปริมาณดินถมไมนอย วา 448.00 ลบ.ม.
ทํา ารลงล รังใ ไดขนาดผิวจราจร วาง 4.00 ม. ยาว 280.00 ม. นา
ฉลี่ย 0.20 ม. รือปริมาณดินล รังไมนอย วา 224.00 ลบ.ม . พรอมปรับ
ลี่ยผิวจราจรใ รียบรอยจน ามารถ ัญจรไปมาไดอยาง ะดว
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 29 ลําดับที่ 21)
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(2) โครง าร อ รางรางระบายน้ํา (ค ล.) พรอมฝาปด บาน นาด ม 11

จํานวน

117,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางรางระบายน้ํา (ค ล.) พรอมฝาปด บาน นาด ม 11
ตําบลบาน ลาง อํา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
อ รางรางระบายน้ํา ขนาดปา ราง วาง 0.30 ม. ยาว 94.50 ม. ลึ 0.30 ม
. พรอมฝาปด ตามรายละ อียดที่ อบต.บาน ลาง ํา นด ทํา ารติดตั้งป้าย
โครง าร จํานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 36 ลําดับที่ 9)
(3) โครง าร อ รางถนน ค ล. บาน นาด ม 2
จํานวน

136,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนน ค ล. บาน นาด ม 2 ตําบลบาน ลาง อํา ภอ
มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
ขนาดผิวจราจร วาง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. นา 0.15 ม. รือคิด ป็นผิว
จราจรไมนอย วา 250.00 ตรม. พรอมลงล รังไ ลทางขางละ 0.25 ม. ตาม
รายละ อียดที่ อบต.บาน ลาง ํา นด ทํา ารติดตั้งป้ายโครง าร จํานวน 1
ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 26 ลําดับที่ 4)
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(4) โครง าร อ รางถนน ค ล. บานดงติ้ว ม 5

จํานวน

221,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนน ค ล. บานดงติ้ว ม 5 ตําบลบาน ลาง อํา ภอ
มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
ชวงที่1 ขนาดผิวจราจร วาง 4.00 ม. ยาว 48.00 ม. นา 0.15 ม. รือคิด
ป็นผิวจราจรไมนอย วา 192.00 ตรม. พรอมลงล รังไ ลทางขางละ 0.25 ม
.
ชวงที่2 ขนาดผิวจราจร วาง 3.00 ม. ยาว 69.00 ม. นา 0.15 ม. รือคิด
ป็นผิวจราจรไมนอย วา 207.00 ตรม. ตามรายละ อียดที่ อบต.บาน ลาง
ํา นด ทํา ารติดตั้งป้ายโครง าร จํานวน 1ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 28 ลําดับที่ 14)
(5) โครง าร อ รางถนน ค ล. บาน ลางนอย ม 7
จํานวน

133,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนน ค ล. บาน ลางนอย ม 7 ตําบล
บาน ลาง อํา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
ขนาดผิวจราจร วาง 3.00 ม. ยาว 80.00 ม. นา 0.15 ม. รือคิด ป็นผิว
จราจรไมนอย วา 240.00 ตรม. ตามรายละ อียดที่ อบต.บาน ลาง ํา นด
ทํา ารติดตั้งป้ายโครง าร จํานวน 1ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 30 ลําดับที่ 23)
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(6) โครง าร อ รางถนน ค ล. บานดงติ้ว ม 9

จํานวน

132,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนน ค ล. บานดงติ้ว ม 9 ตําบลบาน ลาง อํา ภอ
มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
ขนาดผิวจราจร วาง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. นา 0.15 ม. รือคิด ป็นผิว
จราจรไมนอย วา 240.00 ตรม.พรอมลงล รังไ ลทางขางละ 0.25 ม. ตาม
รายละ อียดที่ อบต.บาน ลาง ํา นด ทํา ารติดตั้งป้ายโครง าร จํานวน 1
ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 30 ลําดับที่ 27)
(7) โครง าร อ รางถนน ค ล. บานดงติ้ว ม 12
จํานวน

132,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนน ค ล. บานดงติ้ว ม 12 ตําบล
บาน ลาง อํา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
ขนาดผิวจราจร วาง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. นา 0.15 ม. รือคิด ป็นผิว
จราจรไมนอย วา 240.00 ตรม.พรอมลงล รังไ ลทางขางละ 0.25 ม. ตาม
รายละ อียดที่ อบต.บาน ลาง ํา นด ทํา ารติดตั้งป้ายโครง าร จํานวน 1
ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 32 ลําดับที่ 39)
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(8) โครง าร อ รางถนน ค ล. บาน ลาง ม 13

จํานวน

132,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางถนน ค ล. บาน ลาง ม 13 ตําบล
บาน ลาง อํา ภอ มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
ขนาดผิวจราจร วาง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. นา 0.15 ม. รือคิด ป็นผิว
จราจรไมนอย วา 240.00 ตรม.พรอมลงล รังไ ลทางขางละ 0.25 ม. ตาม
รายละ อียดที่ อบต.บาน ลาง ํา นด ทํา ารติดตั้งป้ายโครง าร จํานวน 1
ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 33 ลําดับที่ 43)
(9) โครง าร อ รางจุด ติมน้ํารถบรรทุ น้ํา
จํานวน

77,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางจุด ติมน้ํารถบรรทุ น้ําของ อบต.บาน ลาง อํา ภอ
มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
ทํา าร อ รางแพ บน้ําและทํา ารติดตั้ง ครื่อง บน้ํา ขนาด ครื่องยนต 3HP
ทอดดและ ง ขนาด นผาศนย ลาง 3 นิ้ว พรอม ดินระบบทอจายน้ํา ติมรถ
บรรทุ น้ํา ตามรายละ อียด อบต.บาน ลาง ํา นด
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 48 ลําดับที่ 6)
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ราง
(1) โครง ารปรับปรุงถนน ค ล. บานดงติ้ว ม 6
- พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงถนน ค ล. บานดงติ้ว ม 6 ตําบลบาน ลาง อํา ภอ
มือง จัง วัดนครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
ขนาดผิวจราจร วาง 5.00 ม. ยาว 70.00 ม. นา 0.10 ม. รือคิด ป็นผิว
จราจรไมนอย วา 350.00 ตรม. ทํา ารติดตั้งป้ายโครง าร จํานวน 1ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 28 ลําดับที่ 17)

จํานวน

131,000 บาท
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(2) โครง ารถมดินปรับพื้นที่ อบต.บาน ลาง

จํานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาถมดินปรับพื้นที่ อบต.บาน ลาง อํา ภอ
มือง จัง วัด นครพนม โดยมีรายละ อียดดังนี้
ถมดินภายในพื้นที่ ที่ทํา าร อบต.บาน ลาง อ. มือง จ .นครพนม ปริมาณดิน
ถมไมนอย วา 1,793.00 ลบ.ม. พรอมปรับ ลี่ยใ รียบรอย ทํา ารติดตั้ง
ป้ายโครง ารจํานวน 1 ป้าย
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 33 ลําดับที่ 44)
(3) โครง ารปรับปรุงระบบประปา ํานั งาน อบต.บาน ลาง
จํานวน

74,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงระบบน้ําประปา ํานั งาน อบต.บาน ลาง อํา ภอ
มือง จัง วัดนครพนม รายละ อียดตามที่ อบต.บาน ลาง ํา นด
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 48 ลําดับที่ 5)
(4) โครง ารปรับปรุงฝ้า พดาน อประชุม อบต.บาน ลาง
จํานวน

263,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงฝ้า พดาน อประชุม อบต.บาน ลาง อํา ภอ
มือง จัง วัดนครพนม รายละ อียดตามที่ อบต.บาน ลาง ํา นด
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 47 ลําดับที่ 1)
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(5) โครง ารปรับปรุง องน้ํา อประชุม อบต.บาน ลาง

จํานวน

215,000 บาท

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

(1) พื่อ ป็นคาใชจายตามโครง าร ง ริม อนุรั ษ ฟื้นฟทรัพยา รธรรมชาติและ จํานวน
ิ่งแวดลอม

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาปรับปรุง องน้ํา อประชุม อบต.บาน ลาง อํา ภอ
มือง จัง วัดนครพนม รายละ อียดตามที่ อบต.บาน ลาง ํา นด
(ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ องค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นาที่ 47 ลําดับที่ 2)
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด งาน าร
จัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา ขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่46 ลําดับที่ 1)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

12,173,470 บาท

รวม

12,173,470 บาท

รวม

12,173,470 บาท

งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

จํานวน

400,000 บาท

(1) พื่อจาย มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพระดับทองถิ่น( ป ช.) จําน
วน 150,000 บาท
(2) พื่อจาย มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจางใน นวยงาน จําน
วน 250,000 บาท
งิน มทบ องทุน งินทดแทน

จํานวน

10,000 บาท

บี้ยยังชีพผ งอายุ

จํานวน

8,703,600 บาท

งบกลาง
งบกลาง

- พื่อจาย ง คราะ บี้ยยังชีพใ แ ผ งอายุในตําบลบาน ลาง
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บี้ยยังชีพคนพิ าร

จํานวน

2,112,000 บาท

- พื่อจาย ง คราะ บี้ยยังชีพผพิ ารในตําบลบาน ลาง
บี้ยยังชีพผป่วย อด

จํานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ง คราะ บี้ยยังชีพผป่วย อด ในตําบลบาน ลาง
าํ รองจาย

จํานวน

641,550 บาท

- พื่อจายบรร ทา แ ไขปัญ าความ ดือดรอนของราษฎรในพื้นที่ตําบล
บาน ลาง
งินชวยพิ ศษ

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือพิ ศษแ พนั งาน วนตําบล ขาราช ารคร ล จาง
ประจํา และพนั งานจาง รณี ียชีวิต
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
จํานวน

244,320 บาท

