
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ. . 2562

องค ารบริ าร นตาบ มืองนอย

อา ภอ ันทรารมย   จัง ัด รี ะ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,431,474 บาท

งบบุคลากร รวม 7,006,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
งิน ดือนนาย /รองนาย จาน น 514,080 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แ   นาย  อบต. มืองนอย/รองนาย  อบ
ต. มืองนอย            

งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย จาน น 42,120 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประจาตาแ นงใ แ  นาย /รอง
นาย  อบต. 

งินคาตอบแทนพิ นาย /รองนาย จาน น 42,120 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพิ นาย /รองนาย อบต.
งินคาตอบแทน ขานุ าร/ที่ปรึ านาย ท มนตรี นาย องค าร
บริ าร นตาบ

จาน น 86,400 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ขานุ ารนาย  อบต.
งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง นทองถิ่น จาน น 1,886,400 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประธาน ภาองค ารบริ าร น
ตาบ ฯ/รองประธาน ภาฯ/ ขานุ าร ภาฯ/ มาชิ ภาองค าร
บริ าร นตาบ มืองนอย

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 4,435,680 บาท
งิน ดือนพนั งาน จาน น 2,806,440 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน   งินปรับปรุง  งิน ดือนประจาปใ แ
พนั งาน นตาบ
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งินประจาตาแ นง จาน น 306,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน งินประจาตาแ นง  ตาแ นง ป ัด
องค ารบริ าร นตาบ  ตาแ นง  รองป ัดองค ารบริ าร น
ตาบ   ตาแ นง   ั นา านั ป ัด   แ ะ งิน พิ่ม า รับ
ตาแ นงที่มี ตุพิ  ตาแ นง นิติ ร(พต .)

คาจาง จางประจา จาน น 266,760 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาจาง จางประจาแ ะ งินปรับปรุงคาจาง
ประจาใ แ    จางประจา   

คาตอบแทนพนั งานจาง จาน น 1,015,680 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง  แ ะ งินปรับปรุงคาตอบ
แทนราย ดือนใ ับ  พนั งานจางตามภาร ิจ   พนั งานจางทั่
ไป     

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง จาน น 40,800 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ ครา  ใ ับ  พนั งานจาง
ตามภาร ิจ  พนั งานจางทั่ ไป

งบดาเนินงาน รวม 2,068,774 บาท
ค่าตอบแทน รวม 598,774 บาท
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง น
ทองถิ่น

จาน น 350,740 บาท

1.ประ ภทคาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน 
 แ องค รป ครอง นทองถิ่น  จาน น  350,740  บาท 
1.1  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ  จาน น  340,740
  บาท
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ( งินราง ั
ประจาป) ใ ับพนั งาน นตาบ   พนั งานจาง   ซึ่งมี ิทธิได
รับตามระ บียบ ฎ มาย า นด  
 1.2  งินตอบแทนผปฏิบัติงานอัน ป็นประโยชนแ   อบต.   
จาน น  10,000  บาท
  พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนผปฏิบัติงานอัน ป็นประโยชนแ  อบ
ต. 
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คา ชาบาน จาน น 180,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบาน(ผอนชาระ งิน พื่อป รางบาน) ของ
พนั งาน นตาบ   แ ะผมี ิทธิ บิ งิน ตามระ บียบ   ฎ มาย
า นด  

งินช ย ือ าร ึ าบุตร จาน น 68,034 บาท

พื่อจาย ป็น งินช ย ือ าร ึ าบุตรของพนั งาน น
ตาบ , จางประจา  แ ะผมี ิทธิ บิ งินช ย ือ าร ึ าบุตร
ตามระ บียบ   ฎ มาย า นด

ค่าใช้สอย รวม 964,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจัดทาประ ันภัยรถยนต  รถจั รยานยนต จาน น 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดทาประ ันภัยรถยนต  รถจั รยานยนต 
จาน น   10,000  บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 47 าดับที่ 20

คาจาง มาบริ ารจัดทา ็บไซด อบต. มืองนอย จาน น 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารจัดทา ็บไซดอบต. มืองนอย
จาน น   10,000    บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 46 าดับที่ 18

คาจาง มาบริ ารทาค าม ะอาดที่ทา าร อบต. มืองนอย จาน น 66,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารทาค าม ะอาดอาคารที่ทา าร 
อบต. มืองนอย จาน น     66,000 บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 47  าดับที่ 20
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คาจาง มาบริ ารปรับ รดพื้นที่ พื่อปรับปรุงภมิทั นใน ขตบริ ณ
านั งานองค ารบริ าร นตาบ มืองนอย

จาน น 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารปรับ รดพื้นที่ พื่อปรับปรุงภมิ
ทั นใน ขตบริ ณ านั งานองค ารบริ าร นตาบ มืองนอย
จาน น  20,000 บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป (พ. .2561 - 2564) พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ครั้งที่ 4)  นา 22  าดับที่ 2

คาจาง มาบริ ารรั าค ามป อดภัย จาน น 66,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารรั าค าม
ป อดภัย จาน น 66,000 บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 47  าดับที่ 20

คาจาง มาบริ าร าร จค ามพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริ าร
ของ อบต.

จาน น 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร าร จค ามพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใชบริ ารของ อบต.  จาน น   30,000   บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1)  นา 43  าดับที่ 2

คาจาง มาบริ ารอื่น ๆที่ ป็น ิจ ารใน นาที่ อบต. จาน น 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารอื่นๆที่ ป็น ิจ ารใน นาที่ อบต.  
จาน น  40,000   บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 47  าดับที่ 20

คา ชา ครื่องถาย อ าร จาน น 72,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชา ครื่องถาย อ าร    จาน น    72,000   บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1)  นา 47 าดับที่ 19
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คาธรรม นียมราง ัดที่ าธารณประโยชนแ ะคารัง ัดที่ดินของ อ ชน
พื่อโอน ป็นทรัพย ินของ อบต.

จาน น 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมราง ัดที่ าธารณประโยชนแ ะคารัง ัด
ที่ดินของ อ ชน พื่อโอน ป็นทรัพย ินของ อบต. จาน น 20,000
   บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 47 าดับที่ 20

คาธรรม นียมแ ะคา งทะ บียนตาง ๆ จาน น 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมแ ะคา งทะ บียนตาง ๆใน ารฝึ
อบรม   ัมมนาทาง ิชา ารของพนั งาน นตาบ    จาง
ประจา  พนั งานจาง  คณะผบริ าร   มาชิ ภา ฯ ฯ 
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561 - 2564) พิ่ม ติมแ ะ
ป ี่ยนแป ง  (ครั้งที่ 4)  นา  22  าดับที่ 3

รายจาย ี่ย ับ ารรับรองแ ะพิธี าร จาน น 30,000 บาท

-คารับรอง  จาน น     30,000            บาท
1.คา ี้ยงรับรองใน ารประชุมทองถิ่น รือคณะ รรม าร รือ
คณะอนุ รรม าร  ที่ไดรับแตงตั้งตาม ฏ มาย รือตามระ บียบ
รือ นัง ือ
ั่ง ารของ ระทร งม าดไทย รือ ารประชุมระ างองค ร

ป ครอง นทองถิ่น ับองค รป ครอง นทองถิ่น รือองค ร
ป ครอง นทองถิ่น ับรัฐ ิ า ิจ รือ อ ชนใ อยในดุ พินิจ
ของผบริ ารทองถิ่น  จาน น    20,000   บาท
2.คารับรองใน ารตอนรับบุคค รือคณะบุคค ที่มานิ ท
งาน  ตร จงาน ฯ ฯ      จาน น   10,000      บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 46  าดับที่ 17
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รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ

คาใชจายตามโครง ารจัดงาน รือ ิจ รรมรัฐพิธี จาน น 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดงาน รือ ิจ รรมรัฐพิธี  คาจาง มาบริ ารทา
พานดอ ไม  พานพุม  พ งมา า   ระ ชาดอ ไม   า รับ าร
ดา นินงานใน ิจ รรม ัน าคัญตาง ๆ  ไดแ    ันปยม าราช   ัน
ฉ ิม
พระชนมพรร าของพระบาท ม ด็จพระ จาอย ั  ฯ ฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 44  าดับที่ 7

คาใชจายใน ารจัด าร ือ ตั้ง จาน น 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด าร ือ ตั้งผบริ าร รือ มาชิ
ภา 

อบต.  รณีครบ าระ รือมีตาแ นง าง ง พราะ ตุอื่นนอ จา
ครบ าระ ารดารงตาแ นง   
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 43  าดับที่ 1

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รแ ะนอ ราช
อาณาจั ร

จาน น 80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
แ ะนอ ราชอาณาจั ร  ชน  คา บี้ย ี้ยงใน าร ดินทาง  คา
พา นะ 
ของพนั งาน นตาบ    จางประจา  พนั งานจาง 
คณะผบริ าร   มาชิ ภา ฯ ฯ 
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 44  าดับที่ 8

คาบารุงรั าแ ะซอมแซม จาน น 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั าซอมแซม     
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 45  าดับที่ 9
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ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
ั ดุ านั งาน จาน น 120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ านั งาน 
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 45   าดับที่ 10

ั ดุไฟฟ้าแ ะ ิทยุ จาน น 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุไฟฟ้าแ ะ ิทยุ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564) พิ่ม ติมแ ะ
ป ี่ยนแป ง(ครั้งที่ 4) นา  23  าดับที่ 4

ั ดุงานบานงานครั จาน น 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุงานบานงานครั    
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 45 าดับที่ 11

ั ดุ อ ราง จาน น 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ อ ราง
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 45 าดับที่ 12

ั ดุยานพา นะแ ะขน ง จาน น 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุพา นะแ ะขน ง 
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 45  าดับที่ 13

ั ดุ ชื้อ พ ิงแ ะ อ ื่น จาน น 80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ ชื้อ พ ิงแ ะ อ ื่น   
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 46 าดับที่ 14
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ั ดุโฆ ณาแ ะ ผยแพร จาน น 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุโฆ ณาแ ะ ผยแพร  
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 43 าดับที่ 4

ั ดุคอมพิ ตอร จาน น 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุคอมพิ ตอร 
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 46 าดับที่ 15

ค่าสาธารณูปโภค รวม 196,000 บาท
คาไฟฟ้า จาน น 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า า รับใชประจาอาคารที่ทา าร
องค ารบริ าร นตาบ แ ะ ถานที่ ที่อยในค ามดแ ของ อบต
.  
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 46  าดับที่ 16

คาบริ ารไปร ณีย จาน น 6,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปร ณียคาโทร ข คาธนาณัติ คาซื้อด งตรา
ไปร ณียอา ร  คา ชาตไปร ณีย ฯ ฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 46  าดับที่ 16

คาบริ าร ื่อ ารแ ะโทรคมนาคม จาน น 40,000 บาท

  พื่อจาย ป็นคาใชจาย ี่ย ับ ารใชอิน ตอร น็ต (INTERNET) ที่
นยอิน ตอร น็ตตาบ   คา ื่อ าร  ฯ ฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 46  าดับที่ 16

งบลงทุน รวม 328,900 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิ ตอร

ครื่องคอมพิ ตอร  All In One า รับงาน านั งาน จาน น 17,000 บาท

ครื่องคอมพิ ตอร  All In One  า รับงาน านั งาน  
ราคา  17,000  บาท 
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอร  All  ln One  า รับ
งาน านั งาน จาน น  1  ครื่อง
คุณ ั ณะพื้นฐาน
1.มี น ยประม ผ าง(CPU) ไมนอย า 2 แ น

ั  (2 core)  รือ 4 แ น มือน (4 Thread) โดยมีค าม ร็
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย า 2.4 GHz จาน น 1  น ย

2. น ยประม ผ าง(CPU) มี น ยค ามจา
แบบ Cache  Memory ขนาดไมนอย า 3 MB
3.มี น ยค ามจา ั (RAM) ชนิด DDR4  รือดี า มีขนาดไม
นอย า 4GB
4.มี น ยจัด ็บขอม (Hard Drive) ชนิด SATA  รือดี า ขนาด
ค ามจุไมนอย า 1 TB  รือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ค ามจุไมนอย า 120 GB จาน น 1  น ย
5.มี DVD-RW  รือดี า จาน น 1  น ย
6.มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T   รือดี า จาน น ไมนอย า 1
 ชอง
7.มีชอง ชื่อมตอ(Interface) แบบ USB  2.0  รือดี า ไมนอย

า 3 ชอง
8.มีแป้นพิมพแ ะ มา
9.มีจอภาพในตั  แ ะมีขนาดไมนอย า 21 นิ้  ค าม ะ อียด
แบบ FHD (1920x1080)
10. ามารถใชงาน wifi (lEEE 802.11b,g, n, ac) Bluetooth

ณฑราคา างแ ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ประจาป พ. .2561 ณ  ันที่  23 พฤ ภาคม 2561
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป (พ. .2561 - 2564) พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ครั้งที่ 4  )  นา 26  าดับที่ 2
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ครื่องพิมพ   Multifuntion  แบบ ฉีด มึ  (Inkjet) จาน น 7,900 บาท

ครื่องพิมพ   Multifuntion  แบบ ฉีด มึ  (Inkjet)  ราคา 7,900
 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ  Multifuntion แบบ ฉีด
มึ  (Inkjet) จาน น  1   ครื่อง

คุณ ั ณะพื้นฐาน
1. ป็นอุป รณที่มีค าม ามารถ ป็น Printer ,Copier, Scanner  
แ ะ Fax ภายใน ครื่อง ดีย ัน
2.ใช ทคโนโ ยีแบบพน มึ  (Inkjet)   
3.มีค าม ะ อียดใน ารพิมพไมนอย า  4,800x1,200 dpi
รือ 1,200x4,800 dpi

4.มีค าม ร็ ใน ารพิมพรางขา ดาไมนอย า 34  นาตอ
นาที(ppm) รือ 15 ภาพตอนาที (ipm)
5.มีค าม ร็ ใน ารพิมพราง ีไมนอย า 27  นาตอ
นาที  (ppm)  รือ 10 ภาพตอนาที (ipm)
6. ามารถ แ น อ าร ขนาด A4 (ขา ดา- ี)ได
7.มีค าม ะ อียดใน าร แ น ง ุดไมนอย

า 1,200x2,400 dpi
8.มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
9. ามารถถาย า นา อ ารไดทั้ง ีแ ะขา ดา
10. ามารถทา า นาได ง ุดไมนอย า 99  า นา
11. ามารถยอแ ะขยายได 25 ถึง 400  ปอร ซ็นต

ณฑราคา างแ ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิ ตอร 
ประจาป พ. .2561 ณ  ันที่  23 พฤ ภาคม 2561
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป (พ. .2561 - 2564) พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ครั้งที่ 4)  นา 27  าดับที่ 3
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จอภาพแบบ LED รือดี า ขนาดไมนอย า 21.5 นิ้ จาน น 4,000 บาท

จอภาพแบบ LED  รือดี า ขนาดไมนอย า 21.5 นิ้   
ราคา  4,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อจอภาพแบบ LED  รือดี า ขนาดไมนอย

า 21.5 นิ้   จาน น 1 จอ
คุณ ั ณะพื้นฐาน
1.มีขนาดไมนอย า 21.5 นิ้
2.รองรับค าม ะ อียด ารแ ดงผ ไมนอย

า 1,920 x1,080 Pixel
3.มี Refresh  Rate  ไมนอย า 60Hz
4.มี Contrast  Ratio ไมนอย า 600:1

ณฑราคา างแ ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิ ตอร 
ประจาป พ. .2561 ณ  ันที่  23 พฤ ภาคม 2561
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป (พ. .2561 - 2564) พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ครั้งที่ 4)  นา 25  าดับที่ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค

โครง าร อ ราง องน้า อประชุมองค ารบริ าร นตาบ มือง
นอย

จาน น 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโครง าร อ ราง องน้า อประชุมองค ารบริ าร
นตาบ มืองนอย  

อาคาร าง 3.89  มตร ยา  9.2  มตร  ง 3.40  มตร 
(ราย ะ อียดตามแบบแป นของ อบต. มืองนอย  า นด)
-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 
แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ. . 2552
-พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป (พ. .2561 - 2564)
พิ่ม ติมแ ะ ป ี่ยนแป ง(ครั้งที่ 4)  นา 22  าดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
งินอุด นุนองค รป ครอง นทองถิ่น

โครง ารอาน ย าร นยปฏิบัติ ารร มใน ารช ย ือประชาชน
ขององค รป ครอง นทองถิ่นอา ภอ ันทรารมย จัง ัด รี ะ   
ประจาปงบประมาณ พ. .2562

จาน น 20,000 บาท

อุด นุน ท บา ตาบ ันทรารมย     จาน น   20,000  บาท
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ท บา ตาบ ันทรารมย  ตามโครง าร
อาน ย าร นยปฏิบัติ ารร มใน ารช ย ือประชาชนของ
องค รป ครอง นทองถิ่นอา ภอ ันทรารมย จัง ัด
รี ะ   ประจาปงบประมาณ 

พ. .2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 2) นา 11  าดับที่ 1

งินอุด นุน นราช าร

โครง ารจัดงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี แ ะงาน ฉ ิมพระ ียรติ 
ประจาปงบประมาณ พ. . 2562  อา ภอ ันทรารมย  จัง ัด
รี ะ

จาน น 7,000 บาท

อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ ันทรารมย   จาน น  7,000
     บาท
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ ันทรารมย  
ตามโครง ารจัดงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี แ ะงาน ฉ ิมพระ

ียรติ ประจาปงบประมาณ พ. . 2562  อา ภอ ัน
ทรารมย จัง ัด รี ะ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 54  าดับที่ 3
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,702,205 บาท
งบบุคลากร รวม 1,317,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,317,420 บาท
งิน ดือนพนั งาน จาน น 1,113,540 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน   งินปรับปรุง งิน ดือนประจาป ใ แ
พนั งาน นตาบ    

งินประจาตาแ นง จาน น 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน งินประจาตาแ นง  ตาแ นง  
ผอาน ย าร องค ัง

คาตอบแทนพนั งานจาง จาน น 153,480 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง  แ ะ งินปรับปรุงคาตอบ
แทน
ราย ดือนใ ับ  พนั งานจางตามภาร ิจ         

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง จาน น 8,400 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ ครา  ใ ับ  พนั งานจาง
ตามภาร ิจ   

งบดาเนินงาน รวม 356,585 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,585 บาท
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง น
ทองถิ่น

จาน น 105,585 บาท

งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ( งินราง ั
ประจาป) ใ ับพนั งาน นตาบ   พนั งานจาง   ซึ่งมี ิทธิได
รับตามระ บียบ ฎ มาย า นด

งินช ย ือ าร ึ าบุตร จาน น 6,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินช ย ือ าร ึ าบุตรของพนั งาน น
ตาบ , จางประจา  แ ะผมี ิทธิ บิ งินช ย ือ าร ึ าบุตร
ตามระ บียบ   ฎ มาย า นด
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ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาธรรม นียมแ ะคา งทะ บียนตาง ๆ จาน น 70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมแ ะคา งทะ บียนตาง ๆใน ารฝึ
อบรม   ัมมนาทาง ิชา ารของพนั งาน นตาบ    จาง
ประจา  พนั งานจาง
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561 - 2564) พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง (ครั้งที่ 4)  นา 22  าดับที่ 3

โครง ารออ ใ บริ ารจัด ็บภา ี ค ื่อนที่อบต. มืองนอยประจาป  
2562

จาน น 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโครง ารออ ใ บริ ารจัด ็บภา ี ค ื่อนที่อบต
. มืองนอยประจาป  2562 
(ราย ะ อียดตามโครง าร/ ิจ รรมของ อบต. มืองนอย า นด)
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561 - 2564)แ ไข/ พิ่ม
ติมแ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 44 าดับที่ 6

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รแ ะนอ ราช
อาณาจั ร

จาน น 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
แ ะนอ ราชอาณาจั ร  ชน  คา บี้ย ี้ยงใน าร ดินทาง  คา
พา นะ 
ของพนั งาน นตาบ    จางประจา  พนั งานจาง ฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)
แ ไข/ พิ่ม ติมแ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 44  าดับที่ 8

คาบารุงรั าแ ะซอมแซม จาน น 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั าแ ะซอมแซม   
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 45  าดับที่ 9
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
ั ดุ านั งาน จาน น 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ านั งาน
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)
แ ไข/ พิ่ม ติมแ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 45  าดับที่ 10

ั ดุคอมพิ ตอร จาน น 70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุคอมพิ ตอร
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)
แ ไข/ พิ่ม ติมแ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 46  าดับที่ 15

งบลงทุน รวม 28,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,200 บาท
ครุภัณฑคอมพิ ตอร

ครุภัณฑคอมพิ ตอร All In One า รับประม ผ จาน น 23,000 บาท

พื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิ ตอร  All In One  า รับประม
ผ  จาน น  1  ครื่อง (ชนิดตั้งโต๊ะ) ราคา  23,000 บาท
คุณ ั ณะพื้นฐาน
1.มี น ยประม ผ าง (CPU) ไมนอย า 2 แ น

ั  ( 2 core) โดยมีค าม ร็ ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
า 2.4 GHz จาน น 1  น ย แ ะมี ทคโนโ ยี พิ่ม ัญญาณ

นาฬิ าไดใน รณีที่ตองใชค าม ามารถใน ารประม ผ ง
2. น ยประม ผ าง (CPU) มี น ยค ามจา
แบบ Chche Memory ขนาดไมนอย า 3 MB
3.มี น ยประม ผ พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณ ั ณะอยางใด
อยาง นึ่ง  รือดี า ดังนี้
1) มี น ยประม ผ พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยบนแผง งจร ั ที่มี
ค าม ามารถใน ารใช น ยค ามจาแย จา น ยค ามจา ั
ขนาดไมนอย า 2 GB
2) มี น ยประม ผ พื่อแ ดงภาพที่มีค าม ามารถใน ารใช
น ยค ามจา ั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมนอย า 2 GB

4.มี น ยค ามจา ั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี า มีขนาดไม
นอย า 4 GB
5.มี น ยจัด ็บขอม  (Hard Drive) ชนิด SATA  รือดี
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า ขนาดค ามจุไมนอย า 1 TB  รือ
ชนิด Solid State Drive   ขนาดค ามจุไมนอย า 120 GB 
จาน น 1  น ย
6.มี DVD-RW  รือดี า จาน น 1
  น ย                                                                      
      
7.มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface )
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี า จาน น ไมนอย า 1
 ชอง
8.มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบUSB 2.0  รือดี าไมนอย

า 3 ชอง  ( ตอ )
9.มีแป้นพิมพแ ะ มา
10.มีจอภาพในตั  แ ะมีขนาดไมนอย า 21 นิ้  ค าม ะ อียด
แบบ FHD (1920x1080)
11. ามารถใชงาน Wi - Fi ( IEEE 802.11b,g,n,ac ) Bluetooth
(ตามราคา างแ ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ประจาปงบประมาณ 2561 ณ  ันที่ 23
 พฤ ภาคม 2561 ) 
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ. . 2561-2564
 แ ไข/  พิ่ม ติมแ ะ ป ี่ยนแป ง (ฉบับที่ 1)  ขอ 13  นา 67 

ครื่องพิมพชนิด ซอร รือชนิด LED ขา ดา จาน น 5,200 บาท
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ครื่องพิมพชนิด ซอร รือชนิด LED ขา ดา   
พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพชนิด ซอร  รือชนิด LEDขา ดา 
ครื่อง ะ 2,600 บาท จาน น 2  ครื่อง (18  นา/นาที)  
คุณ ั ณะพื้นฐาน
1.มีค าม ะ อียดใน ารพิมพไมนอย า 600x600 dpi
2.มีค าม ร็ ใน ารพิมพรางไมนอย า 18  นาตอนาที (ppm)
3.มี น ยค ามจา (Memory) ขนาดไมนอย า 8 MB
4.มีชอง ชื่องตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี า จาน นไม
นอย า 1 ชอง
5.มีถาดใ ระดา ไดไมนอย า 150 แผน
6. ามารถใชได ับ A4,Letter,Legal แ ะ Custom
(ตามราคา างแ ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิ ตอร  
ประจาปงบประมาณ 2561 ณ  ันที่ 23 พฤ ภาคม พ. . 2561)  
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ. . 2561 – 2564  พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง ครั้งที่ 4) ขอ 4  นา 29

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 87,120 บาท

งบดาเนินงาน รวม 87,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,320 บาท
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง น
ทองถิ่น

จาน น 54,320 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนอปพร.  ชน คาป่ ย ารใน ารป้อง ัน
แ ะ ดอุบัติ ตุทางถนนใน ารร มปฏิบัติ นาที่   พื่อช ย ือ
แ ะ นับ นุน ารปฏิบัติงานของ จา นาที่ตาร จแ ะฝ่าย
ป ครอง ฯ ฯ
-ระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ย าร บิ คาใชจายใ แ อา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพ รือนขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.

.2560 
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 32  าดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 32,800 บาท
ั ดุ ครื่องดับ พ ิง จาน น 32,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจาย ั ดุ ครื่องดับ พ ิง  ชน  น้ายาผง คมี
แ ง  ฯ ฯ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 32 าดับที่ 4

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,349,575 บาท

งบบุคลากร รวม 696,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 696,000 บาท
งิน ดือนพนั งาน จาน น 654,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน แ ะ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน นทอง
ถิ่น  

งินประจาตาแ นง จาน น 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นง  ใ แ   ผอาน ย าร อง าร
ึ า 

งบดาเนินงาน รวม 645,775 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,775 บาท
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง น
ทองถิ่น

จาน น 107,775 บาท

งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ( งินราง ั
ประจาป) 
ใ ับพนั งาน นตาบ   พนั งานจาง   ซึ่งมี ิทธิไดรับตาม
ระ บียบ ฎ มาย า นด

คา ชาบาน จาน น 36,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แ พนั งาน นตาบ  ที่มี ิทธิ บิ ได
ตามระ บียบ  ฎ มาย า นด
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ค่าใช้สอย รวม 442,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร ตาแ นง ผดแ ด็  นยพัฒนา ด็ ็ บาน
นอง ทา 1 อัตรา

จาน น 108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร ตาแ นง  ผดแ ด็ นยพัฒนา
ด็ ็ บาน นอง ทา 1 อัตรา
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติมถึง  ฉบับที่ 6  พ. . 2552 
 2) พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
 ( อง าร ึ า)
(แผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 – 2564   พิ่ม ติม  ครั้งที่ 4
     าดับที่ 6    นา 23   )

คาจาง มาบริ าร ตาแ นง ผดแ ด็ นยพัฒนา ด็ ็ บาน นอง
น้า ตาโนน นจาน น 1 อัตรา

จาน น 108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร ตาแ นง ผดแ ด็ นยพัฒนา
ด็ ็ บาน นองน้า ตาโนน น จาน น 1 อัตรา
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติมถึง  ฉบับที่ 6  พ. . 2552 
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
 ( อง าร ึ า)
(แผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 – 2564   พิ่ม ติม  ครั้งที่ 4
     าดับที่ 6    นา 23   )
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คาจาง มาบริ าร ตาแ นง ผดแ ด็ นยพัฒนา ด็ ็ ัดบาน
มืองนอย 
จาน น 1 อัตรา

จาน น 84,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร ตาแ นง ผดแ ด็ นยพัฒนา
ด็ ็ ัดบาน มืองนอย จาน น 1 อัตรา
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติมถึง  ฉบับที่ 6  พ. . 2552 
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
 ( อง าร ึ า)
(แผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 – 2564   พิ่ม ติม  ครั้งที่ 4
     าดับที่ 6    นา 23   )

คาจาง มาบริ าร ตาแ นง แมบาน นยพัฒนา ด็ ็ ัดบาน มือง
นอย 
จาน น 1 อัตรา

จาน น 66,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร ตาแ นง แมบาน นยพัฒนา ด็
็ ัดบาน มืองนอย จาน น 1 อัตรา

1) พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติมถึง  ฉบับที่ 6  พ. . 2552 
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
 ( อง าร ึ า)
(แผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 – 2564   พิ่ม ติม  ครั้งที่ 4
     าดับที่ 6    นา 23   )
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คาธรรม นียมแ ะคา งทะ บียนตาง ๆ จาน น 36,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมแ ะคา งทะ บียนตาง ๆ ( นอ จา คา
ธรรม นียมใน ม ดคา าธารณปโภค   ชนคาธรรม นียม า  คา
งทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนาตางๆ  ป็นตน )

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ  แ ะ นัง ือ ั่ง าร  ดังนี้ 
1) ระ บียบ ระทร งม าดไทย  าด ยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2557
( อง าร ึ า)
(แผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม ติม ครั้งที่ 4
     าดับที่ 3    นา 22   )

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รแ ะนอ ราช
อาณาจั ร

จาน น 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
แ ะนอ ราชอาณาจั ร  ชน  คา บี้ย ี้ยง ดินทาง  คาพา นะ  คา
ชาที่พั   คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา า ยาน  คาผานทางด น
พิ   
คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน  คา งทะ บียนตางๆ  ที่จา ป็น
ใน าร ดินทางไปราช าร  ของพนั งาน นตาบ    รือ
บุคค  คณะบุคค ที่ไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร
พื่อประชุม  ฝึ อบรม  อบรม   ัมมนา  ดงาน   รือไปติดตอ
ราช าร  
-  ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้ 
1) ระ บียบ ระทร งม าดไทย  าด ยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ. . 2559 
( อง าร ึ า)
(แผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
     าดับที่ 8    นา 44   )
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คาบารุงรั าแ ะซอมแซม จาน น 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั า แ ะซอมแซม 
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1  าดับที่ 9   นา 45  )

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
ั ดุ านั งาน จาน น 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ านั งาน  
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป  พ. . 2561 – 2564   พิ่ม ติม 
ฉบับที่ 1  าดับที่ 10   นา 45 )

ั ดุคอมพิ ตอร จาน น 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุคอมพิ ตอร  
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป  พ. . 2561 – 2564   พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1  าดับที่ 15   นา 46 )
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งบลงทุน รวม 7,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,800 บาท
ครุภัณฑคอมพิ ตอร

ครื่องพิมพชนิด ชอร รือชนิด LED ขา ดา (18 นา/นาที) จาน น 7,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ครื่องพิมพชนิด ชอร  รือ
ชนิด LED 
ขา ดา (18  นา/นาที) จาน น 3  ครื่องๆ 2,600 บาท
- โดยมีคุณ ั ณะตามประ า ณฑราคา างแ ะคุณ ั ณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิ ตอรของ ระทร งดิจิทั พื่อ ร ฐ ิจ
แ ะ ังคม ดังนี้ 
1) มีค าม ะ อียดใน ารพิมพไมนอย า 600x600  dpi 
2) มีค าม ร็ ใน ารพิมพรางไมนอย า 18  นา/ตอนาที (ppm)
3) มี น ยค ามจา (Memory) ขนาดไมนอย า 8 MB
4) มีชอง ชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0  รือดี า จาน น
ไมนอย า 1 ชอง
5) ถาดใ ระดา ไดไมนอย า 150 แผน
6)  ามารถใชได ับ A4,Letter,Legal แ ะ Custom        

ณฑราคา างแ ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ประจาป พ. .2561 ณ  ันที่  23
 พฤ ภาคม2561                                                       
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป  พ. . 2561 – 2564   พิ่ม
ติม  ฉบับที่  4    าดับที่  7    นา  29 )

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,285,889 บาท
งบบุคลากร รวม 681,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 681,300 บาท
งิน ดือนพนั งาน จาน น 298,500 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ แ พนั งานคร นตาบ
งิน ิทยฐานะ จาน น 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ิทยฐานะใ แ พนั งานคร นตาบ    
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คาตอบแทนพนั งานจาง จาน น 340,800 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ใ แ  พนั งานจางตาม
ภาร ิจ  ตาแ นง  ผดแ ด็ นยพัฒนา ด็ ็ ัดบาน มือง
นอย  2  คน 

งบดาเนินงาน รวม 1,504,589 บาท
ค่าใช้สอย รวม 793,500 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาธรรม นียมแ ะคา งทะ บียนตาง ๆ จาน น 36,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมแ ะคา งทะ บียน(นอ จา คา
ธรรม นียมใน ม ดคา าธารณปโภค  ชน คาธรรม นียม า   คา
งทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนาตาง ๆ  ป็นตน)

( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ครั้งที่ 4   าดับที่ 3   นา 22 )
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รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ

คาใชจายโครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถาน ึ า 
(คาจัด าร รียน าร อน)

จาน น 144,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร
ถาน ึ า (คาจัด าร รียน าร อน)   นยพัฒนา ด็ ็ ของ

องค ารบริ าร นตาบ มืองนอย  จาน น 3 แ ง ( งินอุด นุน
า รับ นับ นุนคาจัด าร รียน าร อนของ นยพัฒนา ด็ ็

ราย ั ) จัด รร า รับ ด็ ปฐม ัย อายุ 2 – 5 ป ใน นยพัฒนา
ด็ ็ จาน น ด็ นั รียน  85  คน   ป็นคาจัด าร รียน าร
อน อัตรา ะ 1,700  บาท/คน   ป็น งิน144,500   บาท  

-  ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)   นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา  ที่ มท 0808.2/  3028
   ง ันที่  6 มิถุนายน  2561   รื่อง ซั ซอมแน ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ. . 2562 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
2)  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0816.2/  3274
  ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561  รื่อง ซั ซอมแน ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ไปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น  ประจาปงบประมาณ พ. . 2562
3)  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0893.2/  1918
  ง ัยที่ 16 มิถุนายน 2552  รื่อง  แน ทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทร งม าดไทย  าด ย ั ณฑแ ะ ิธี ารนารายไดของ
ถาน ึ าไปจัด รร ป็นคาใชจายใน ารจัด าร ึ าใน ถาน
ึ า ัง ัดองค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2551

4)  นัง ือ ระทรงงม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0893.3/  1658
  ง ันที่ 22 มีนาคม 2559  รื่องแน ทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทร งม าดไทย  าด ย ั ณฑแ ะ ิธี ารนารายไดของ
ถาน ึ าไปจัด รร ป็นคาใชจายใน ารจัด าร ึ าใน ถาน
ึ า ัง ัดองค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2551(ฉบับที่ 2)

( อง าร ึ า)
(แผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม ติม ฉบับที่  1
    าดับที่ 4    นา 17   )
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คาใชจายโครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถาน ึ า(คา
อา าร าง ัน)

จาน น 416,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร
ถาน ึ า (คาอา าร าง ัน)  นยพัฒนา ด็ ็ ขององค าร

บริ าร นตาบ มืองนอย จาน น 3 แ ง  ( งินอุด นุน า รับ
นับ นุนอา าร าง ัน) จัด รร า รับ ด็ ปฐม ัยใน นยพัฒนา
ด็ ็   ป็น า 2 ภาค รียน  อัตรามื้อ ะ  20  บาทตอ
คน  จาน น  245   ัน  จาน น ด็ นั รียน  85  คน   ป็น
งิน 416,500   บาท แย ป็น
-  ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
1)   นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา  ที่ มท 0808.2/  3028
   ง ันที่  6 มิถุนายน  2561   รื่อง ซั ซอมแน ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ. . 2562 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
2)  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0816.2/  3274
  ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561  รื่อง ซั ซอมแน ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ไปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น  ประจาปงบประมาณ พ. . 2562
3)  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0893.2/  1918
  ง ัยที่ 16 มิถุนายน 2552  รื่อง  แน ทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทร งม าดไทย  าด ย ั ณฑแ ะ ิธี ารนารายไดของ
ถาน ึ าไปจัด รร ป็นคาใชจายใน ารจัด าร ึ าใน ถาน
ึ า ัง ัดองค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2551

4)  นัง ือ ระทรงงม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0893.3/  1658
  ง ันที่ 22 มีนาคม 2559  รื่องแน ทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทร งม าดไทย  าด ย ั ณฑแ ะ ิธี ารนารายไดของ
ถาน ึ าไปจัด รร ป็นคาใชจายใน ารจัด าร ึ าใน ถาน
ึ า ัง ัดองค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2551 (ฉบับที่ 2)

( อง าร ึ า)
(แผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
     าดับที่ 8    นา 38   )
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คาใชจายตามโครง ารจัด ิจ รรม ัน ด็ แ งชาติ จาน น 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ัน ด็ แ งชาติ 
โดยมีคาใชจายประ อบด ย    คารับรองผที่ ชิญมาร มงานแ ะผ
มาร มประ อบ ิจ รรมตาม ัตถุประ งค  ไดแ  คาอา าร าง
แ ะ ครื่องดื่ม  คาอา ารแ ะ ครื่องดื่มไมมีแอ อฮอ   คาใชจาย

ี่ย ับ ถานที่แ ะคาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นแ ะ ี่ย
ของ  ไดแ  คา ถานที่จัดงาน  ชน คา ชา รือคาบารุง คา ชา รือ
คาบริ าร ั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัดงาน ร มคาติดตั้งแ ะคา
รื้อถอน  ชน  ครื่องโปร จค ตอร  ครื่อง ียง  ตนท  ที  คาจาง

มาทาค าม ะอาด คาใชจายใน ารต แตง จัด ถานที่ คาใช
จายใน ารประ ด รือแขงขัน ไดแ  คาตอบแทน รรม าร
ตัด ิน คาโ   รือถ ยราง ั ที่มอบใ ผชนะ ารประ ด รือ าร
แขงขัน ป็น ารประ า ียรติคุณ  งิน รือของราง ั ที่มอบใ ผ
ชนะ ารประ ด รือแขงขัน คาตอบแทนชุด ารแ ดง คา
อุป รณ ครื่อง ขียนมอบใ แ ผ ขาร ม ิจ รรม  แ ะ คาจาง

มาทาป้ายโฆ ณา รือ ิ่งพิมพ  คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นแ ะ
ี่ย ของใน ารจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  แ ะระ บียบ ดัง

นี้    
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ. . 2552
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
3) ระ บียบ ระทร งม าดไทย  าด ย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาแ ะ าร งนั ีฬา ขาร ม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2559

( อง าร ึ า)
(แผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
     าดับที่ 8    นา 37)
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คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รแ ะนอ ราช
อาณาจั ร

จาน น 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน น
ตาบ   พนั งานจาง อบต.  ชน  คา บี้ย ี้ยง  คา ดินทาง  คา
พา นะ  คา ชาที่พั ฯ ฯ
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1   าดับที่ 8    นา 44  )

คาใชจายใน ารฝึ อบรมตามโครง ารอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ประจาป 2562

จาน น 60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารอบรมคุณธรรม
จริยธรรม  โดยมีคาใชจายประ อบด ย    คารับรองผที่ ชิญมา
ร มงานแ ะผมาร มประ อบ ิจ รรมตาม ัตถุ
ประ งค  ไดแ  คาอา าร างแ ะ ครื่องดื่ม  คาอา ารแ ะ ครื่อง
ดื่มไมมีแอ อฮอ   คาจาง มาทาป้ายโฆ ณา รือ ิ่งพิมพ  คา
ใชจาย ี่ย ับ ถานที่แ ะคาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นแ ะ ี่ย ของ
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ. . 2552
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
3) ระ บียบ ระทร งม าดไทย  าด ย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาแ ะ าร งนั ีฬา ขาร ม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2559

( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1  าดับที่ 5  นา 36 )

โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถาน ึ า (คา นัง ือ รียน, 
คาอุป รณ
าร รียน,คา ครื่องแบบนั รียน, คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน)

จาน น 56,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร
ถาน ึ า (คา นัง ือ รียน, คาอุป รณ าร รียน, คา ครื่องแบบ

นั รียน, คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน)  นยพัฒนา ด็ ็ ของ
องค ารบริ าร นตาบ มืองนอยจาน น 3  แ ง ( งินอุด นุน
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า รับ นับ นุนคาใชจายใน ารจัด าร ึ า า รับ นยพัฒนา
ด็ ็  :  พด.)  จัด รร า รับ ด็ ปฐม ัย อายุ 3 - 5 ป ใน นย
พัฒนา ด็ ็   จาน น ด็ นั รียน  50   คน  ดังนี้
1)คา นัง ือ รียน  อัตราคน ะ 200 บาท/ป      จาน น 50
 คน       ป็น งิน 10,000   บาท
2)คาอุป รณ าร รียน  อัตราคน ะ 200 บาท/ป    จาน น 50
 คน       ป็น งิน 10,000  บาท
 3)คา ครื่องแบบนั รียน อัตราคน ะ 300 บาท/ป จาน น 50
 คน       ป็น งิน 15,000  บาท
4)คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตราคน ะ 430 บาท/ป จาน น 50
คน      ป็น งิน 21,500  บาท
-  ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)   นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา  ที่ มท 0808.2/  3028
   ง ันที่  6 มิถุนายน  2561   รื่อง ซั ซอมแน ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ. . 2562 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
2)  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0816.2/  3274
  ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561  รื่อง ซั ซอมแน ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ไปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น  ประจาปงบประมาณ พ. . 2562
 3)  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0893.2/  1918
  ง ัยที่ 16 มิถุนายน 2552  รื่อง  แน ทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทร งม าดไทย  าด ย ั ณฑแ ะ ิธี ารนารายไดของ
ถาน ึ าไปจัด รร ป็นคาใชจายใน ารจัด าร ึ าใน ถาน
ึ า ัง ัดองค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2551

4)  นัง ือ ระทรงงม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0893.3/  1658
  ง ันที่ 22 มีนาคม 2559  รื่องแน ทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทร งม าดไทย  าด ย ั ณฑแ ะ ิธี ารนารายไดของ
ถาน ึ าไปจัด รร ป็นคาใชจายใน ารจัด าร ึ าใน ถาน
ึ า ัง ัดองค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2551 (ฉบับที่ 2)

( อง าร ึ า)
(แผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม ติม ครั้งที่ 4
  าดับที่ 5    นา 18   )
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คาบารุงรั าแ ะซอมแซม จาน น 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั าทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ   ซอมแซม ครื่อง น นาม างแจง  นยพัฒนา
ด็ ็ ัดบาน มืองนอย   ชน ชิงชา มา มุน ปืนป่าย  ระดาน
ื่น ฯ ฯ ใ อยใน ภาพที่ใชงานไดดี  รณี ป็น ารจาง มาทั้งคา
ิ่งของแ ะคาแรงงาน  ใ จายจา คาใช อย   น รณีที่องค ร

ป ครอง นทองถิ่น ป็นผดา นิน ารซอมแซมบารุงรั า
ทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ  
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป  พ. . 2561 – 2564   
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1  าดับที่ 9   นา 45 )

ค่าวัสดุ รวม 711,089 บาท
ั ดุ านั งาน จาน น 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ านั งาน  
( อง าร ึ า)
(แผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป  พ. . 2561 – 2564   พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
     าดับที่ 10    นา 45  )

ั ดุงานบานงานครั จาน น 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใชของครั   ชน  แ   จาน ไม
าด  น้ายาถพื้น  ฯ ฯ ใ ับ นยพัฒนา ด็ ็ ัดบาน มือง

นอย,บาน นอง ทา,บาน นองน้า ตา 
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 – 2564   พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1  าดับที่ 11   นา 45 )  

คาอา าร ริม (นม) จาน น 661,089 บาท

1.อา าร ริมนม า รับ นยพัฒนา ด็ ็ ขององค ารบริ าร
นตาบ มืองนอย  จาน น  162,877 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารซื้ออา าร ริม (นม)   งินอุด นุน
า รับ นับ นุนอา าร ริม (นม)   นยพัฒนา ด็ ็ ของ

องค ารบริ าร นตาบ มืองนอย  จาน น 3 แ ง จัด รร
า รับ ด็ ปฐม ัยใน นยพัฒนา ด็ ็ จาน น ด็ นั รียน 85

  คน  จาน น 260  ัน   ราคา องนม 7.37 บาท  ร ม ป็น
งิน  162,877  บาท 
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ตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)   นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา  ที่ มท 0808.2/  3028
   ง ันที่  6 มิถุนายน  2561   รื่อง ซั ซอมแน ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ. . 2562 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
2)  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0816.2/  3274
  ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561  รื่อง ซั ซอมแน ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ไปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น  ประจาปงบประมาณ พ. . 2562
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564  พิ่ม ติม 
ฉบับที่ 1   าดับที่ 6  นา 36  ) 
2.อา าร ริมนม า รับโรง รียน ัง ัด พฐ. จาน น  498,212
  บาท
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารซื้ออา าร ริม (นม)   งินอุด นุน
า รับ นับ นุนอา าร ริม (นม) ของโรง รียน ัง ัด านั งาน

คณะ รรม าร าร ึ าขั้นพื้นฐาน ( พฐ)  จาน น  3  แ ง   ด็
นั รียน  260  คน  จาน น  260   ันราคานม อง ะ 7.37
บาท  ร ม ป็น งิน  498,212  บาท 
ตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
 1)  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา  ที่ มท 0808.2/  3028
   ง ันที่  6 มิถุนายน  2561   รื่อง ซั ซอมแน ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ. . 2562 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
 2)  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0816.2/  3274
  ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561  รื่อง ซั ซอมแน ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ไปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น  ประจาปงบประมาณ พ. . 2562
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1   าดับที่ 6  นา 36 )

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค

โครง าร อ ราง าธง นยพัฒนา ด็ ็ ัดบาน มืองนอย จาน น 10,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาโครง าร อ ราง าธงของ นยพัฒนา ด็ ็ ัด
บาน มืองนอย   พื่อใชใน ารจัด ิจ รรม นา าธงแ ะ ิจ รรม
อื่นๆ 
 (ราย ะ อียดตามแบบแป นขององค ารบริ าร นตาบ มือง
นอย า นด)
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราช ฤ ฎี า แ ะ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1) พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ. . 2552
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
 ( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป  พ. . 2561 – 2564   พิ่ม
ติม  
ฉบับที่   4   าดับที่   9   นา 20 )

โครง าร ทพื้นคอน รีตดาน นา นยพัฒนา ด็ ็ ัดบาน มืองนอย จาน น 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ทพื้นคอน รีตดาน นาอาคาร นยพัฒนา ด็ ็
ัดบาน มืองนอย พื่อใชใน ารจัด ิจ รรม นา าธงแ ะ ิจ รรม

อื่นๆใน ารจัด าร รียน าร อน ิจ รรม างแจง คอน รีต ริม
็  ขนาด  180 ตาราง มตร  นา 0.07  มตร

(ราย ะ อียดตามแบบแป นขององค ารบริ าร นตาบ มือง
นอย า นด)
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง  ฉบับที่ 6 พ. . 2552
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค รป ครอง นทองถิ่น   พ. . 2542
 ( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป  พ. . 2561 – 2564   พิ่ม
ติม  ฉบับที่  4  าดับที่  8   นา  19 )

งบเงินอุดหนุน รวม 1,040,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 1,040,000 บาท
งินอุด นุน นราช าร

ันที่พิมพ : 21/5/2563  11:09:11 นา : 33/57



อุด นุนโครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถาน ึ า (อา าร
าง ัน)  

โรง รียน ัง ัด านั งาน ขตพื้นที่ าร ึ า ( พฐ.)

จาน น 1,040,000 บาท
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-  พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง าร นับ นุนคาใชจาย าร
บริ าร ถาน ึ า (อา าร าง ัน)  โรง รียน  ัง ัด านั งาน
ขตพื้นที่ าร ึ า ( พฐ.)ใน ขตองค ารบริ าร นตาบ มือง
นอย  จาน น 260  คน อัตรามื้อ ะ  20  บาทตอ
คน  จาน น 200  ัน   ป็น งิน 1,040,000 บาท  ตาม นัง ือ ั่ง
ารดังนี้

1)ระ บียบ ระทร งม าดไทย  าด ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น พ. . 2559
2) นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา  ที่ มท 0808.2/  3616
   ง ันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระ บียบ ระทร งม าดไทย  า
ด ย งินอุด นุนขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
3) นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา  ที่ มท 0808.2/  3028
   ง ันที่  6 มิถุนายน  2561   รื่อง ซั ซอมแน ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ. . 2562 ขององค ร
ป ครอง นทองถิ่น
4) นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0816.2/  3274
  ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561  รื่อง ซั ซอมแน ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ ไปดาน าร ึ าของ
องค รป ครอง นทองถิ่น  ประจาปงบประมาณ พ. . 2562
5) นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0893.2/  1918
  ง ัยที่ 16 มิถุนายน 2552  รื่อง  แน ทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทร งม าดไทย  าด ย ั ณฑแ ะ ิธี ารนารายไดของ
ถาน ึ าไปจัด รร ป็นคาใชจายใน ารจัด าร ึ าใน ถาน
ึ า ัง ัดองค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2551

6)  นัง ือ ระทรงงม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0893.3/  1658
  ง ันที่ 22 มีนาคม 2559  รื่องแน ทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทร งม าดไทย  าด ย ั ณฑแ ะ ิธี ารนารายไดของ
ถาน ึ าไปจัด รร ป็นคาใชจายใน ารจัด าร ึ าใน ถาน
ึ า ัง ัดองค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2551 (ฉบับที่ 2)

( อง าร ึ า)
(แผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป  พ. . 2561 – 2564    พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
     าดับที่ 1    นา 53  )
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 85,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ

คาใชจายตามโครง ารป้อง ันโรคพิ ุนัขบา ประจาป 2562 จาน น 35,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารป้อง ันโรคพิ ุนัข
บา  ประจาป  2562   
(ราย ะ อียดคาใชจายตามแผนงาน/โครง าร อบต. มืองนอย
า นด)

- นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0810.5/  0120  ง
ันที่ 12 ม ราคม 2560

- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด ที่ มท
 0810.5/1745  ง ันที่ 31  ิง าคม 2560
-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 30  าดับที่ 2

คาใชจายตามโครง ารรณรงคป้อง ันแ ะแ ไขปัญ าโรคไข ือด
ออ  ประจาป 2562

จาน น 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารรณรงคป้อง ันแ ะแ ไข
ปัญ าโรคไข ือดออ  ประจาป  2562  
(ราย ะ อียดคาใชจายตามแผนงาน/โครง าร อบต. มืองนอย
า นด)-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุ

ภาครัฐ พ. .2560
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 30  าดับที่ 1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 130,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ

คาใชจายตามโครง ารจัดอบรมใ ค ามรแ ะพัฒนาคุณภาพชี ิต
ประชาชนผ งอายุประจาป 2562

จาน น 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารจัดอบรมใ ค ามรแ ะพัฒนา
คุณภาพชี ิตประชาชนผ งอายุประจาป 2562  
(ราย ะ อียดตามแผนงาน/โครง าร ของ อบต. มืองนอย  า นด)
-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-ระ บียบ ระทร งม าดไทย   าด ยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
แ ะ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557   
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564) พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ครั้งที่ 4) นา 15  าดับที่ 1

คาใชจายตามโครง ารช ย ือ ด็  ตรี คนชรา  แ ะผดอยโอ า
ยา ไร

จาน น 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารช ย ือ ด็    ตรี  คนชรา  
แ ะผดอยโอ า ยา ไร
(ราย ะ อียดตามแผนงาน/โครง าร ของ อบต. มือง
นอย  า นด)   
-ระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ยคาใชจาย พื่อช ย ือ
ประชาชน
ตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. .2560
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 31  าดับที่ 2
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คาใชจายตามโครง ารพัฒนาคุณภาพชี ิต/ผดอยโอ า แ ะครอบ
ครั ผมีรายไดนอย  าร ังคม ง คราะ าร ง ริมแ ะ นับ นุน
ารพัฒนาคุณภาพชี ิตของประชาชนตาบ มืองนอย

จาน น 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารพัฒนาคุณภาพชี ิต/ผดอยโอ า
แ ะครอบครั ผมีรายไดนอย   าร ังคม ง คราะ าร ง ริม
แ ะ นับ นุน ารพัฒนาคุณภาพชี ิตของประชาชนตาบ มือง
นอย   
(ราย ะ อียดตามแผนงาน/โครง าร ของ อบต. มือง
นอย  า นด) 
 -ระ บียบ ระทร งม าดไทย าด ยคาใชจาย พื่อช ย ือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง นทองถิ่น พ.
.2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/  2145  ง ันที่  11  ตุ าคม  2560
- นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0810.7/  6768  ง
ันที่ 29 พฤ จิ ายน 2560
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 31  าดับที่ 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,006,065 บาท

งบบุคลากร รวม 1,360,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,360,360 บาท
งิน ดือนพนั งาน จาน น 880,080 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน   งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปใ แ
พนั งาน นตาบ    

งินประจาตาแ นง จาน น 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน งินประจาตาแ นง  ตาแ นง  ผ
อาน ย าร องชาง

คาตอบแทนพนั งานจาง จาน น 402,280 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง  แ ะ งินปรับปรุงคาตอบ
แทนราย ดือนใ ับ  พนั งานจางตามภาร ิจ   พนั งานจางทั่
ไป     
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง จาน น 36,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ ครา  ใ ับ  พนั งานจาง
ตามภาร ิจ  พนั งานจางทั่ ไป

งบดาเนินงาน รวม 1,624,405 บาท
ค่าตอบแทน รวม 211,430 บาท
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง น
ทองถิ่น

จาน น 137,030 บาท

1. งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ   จาน น    107,030
      บาท
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ( งินราง ั
ประจาป) ใ ับพนั งาน นตาบ   พนั งานจาง   ซึ่งมี ิทธิได
รับตามระ บียบ ฎ มาย า นด
 2. งินตอบแทนผปฏิบัติงานอัน ป็นประโยชนแ   อบต.  
จาน น        30,000  บาท
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนผปฏิบัติงานอัน ป็นประโยชนแ  อบต
.  

คา ชาบาน จาน น 69,600 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบาน(ผอนชาระ งิน พื่อป รางบาน) ของ
พนั งาน นตาบ   แ ะผมี ิทธิ บิ งิน ตามระ บียบ   ฎ มาย
า นด  

งินช ย ือ าร ึ าบุตร จาน น 4,800 บาท

พื่อจาย ป็น งินช ย ือ าร ึ าบุตรของพนั งาน น
ตาบ , จางประจา  แ ะผมี ิทธิ บิ งินช ย ือ าร ึ าบุตร
ตามระ บียบ   ฎ มาย า นด
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ค่าใช้สอย รวม 862,975 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ ารผดแ ระบบประปา จาน น 180,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารผดแ ระบบประปา 
จาน น  180,000 บาท
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ปพ. . 2561 - 2564  พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง ครั้งที่ 4  าดับที่ 7  นา 23  )

คาถายแบบพิมพ ขีย จาน น 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถายแบบพิมพ ขีย
คาธรรม นียมแ ะคา งทะ บียนตาง ๆ จาน น 60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมแ ะคา งทะ บียนตาง ๆใน ารฝึ
อบรม   ัมมนาทาง ิชา ารของพนั งาน นตาบ    จาง
ประจา  พนั งานจาง  
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561 - 2564) พิ่ม ติมแ ะ
ป ี่ยนแป ง  (ครั้งที่ 4)  นา  22  าดับที่ 3

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รแ ะนอ ราช
อาณาจั ร

จาน น 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
แ ะนอ ราชอาณาจั ร  ชน  คา บี้ย ี้ยงใน าร ดินทาง  คา
พา นะฯ ฯ 
ของพนั งาน นตาบ    พนั งานจาง  
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1     าดับที่ 8    นา 44   )

คาบารุงรั าแ ะซอมแซม จาน น 587,975 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั าซอมแซม  
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป (พ. .2561 - 2564)แ ไข/ พิ่ม
ติมแ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1)  นา 45
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
ั ดุ านั งาน จาน น 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ านั งาน
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป (พ. .2561 - 2564)แ ไข/ พิ่ม
ติมแ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1)  นา 45

ั ดุไฟฟ้าแ ะ ิทยุ จาน น 80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุไฟฟ้าแ ะ ิทยุ 
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป (พ. .2561 - 2564) พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ครั้งที่ 4)  นา  23 

ั ดุ อ ราง จาน น 70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุ อ ราง
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป (พ. .2561 - 2564)แ ไข/ พิ่ม
ติมแ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1)  นา 45

ั ดุอื่น จาน น 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุอื่น
ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
คาไฟฟ้า จาน น 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า า รับระบบประปา มบานที่อยใน
ค ามรับผิดชอบขององค ารบริ าร นตาบ มืองนอย
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 46 าดับที่ 16
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งบลงทุน รวม 21,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิ ตอร

ครื่องคอมพิ ตอร  All In One า รับงาน านั งาน จาน น 17,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอร  All In One  า รับงาน
านั งาน   จาน น 1  ครื่อง  ราคา  17,000  บาท

คุณ ั ณะพื้นฐาน
1.มี น ยประม ผ าง(CPU) ไมนอย า 2 แ น

ั  (2 core)  รือ 4 แ น มือน (4 Thread) โดยมีค าม ร็
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย า 2.4 GHz จาน น 1  น ย

2. น ยประม ผ าง(CPU) มี น ยค ามจา
แบบ Cache  Memory ขนาดไมนอย า 3 MB
3.มี น ยค ามจา ั (RAM) ชนิด DDR4  รือดี า มีขนาดไม
นอย า 4GB
4.มี น ยจัด ็บขอม (Hard Drive) ชนิด SATA  รือดี า ขนาด
ค ามจุไมนอย า 1 TB  รือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ค ามจุไมนอย า 120 GB จาน น 1  น ย
5.มี DVD-RW  รือดี า จาน น 1  น ย
6.มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T   รือดี า จาน น ไมนอย า 1
 ชอง
7.มีชอง ชื่อมตอ(Interface) แบบ USB  2.0  รือดี า ไมนอย

า 3 ชอง
8.มีแป้นพิมพแ ะ มา
9.มีจอภาพในตั  แ ะมีขนาดไมนอย า 21 นิ้  ค าม ะ อียด
แบบ FHD (1920x1080)
10. ามารถใชงาน wifi (lEEE 802.11b,g, n, ac) Bluetooth

ณฑราคา างแ ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิ ตอร 
ประจาป พ. .2561 ณ  ันที่  23 พฤ ภาคม 2561
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป (พ. .2561 - 2564) พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ครั้งที่ 4  )  นา 26  าดับที่ 2
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ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จาน น 4,300 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ
(Ink Tank Printer)  จาน น 1  ครื่อง  ราคา      4,300  บาท
 คุณ ั ณะ
1. ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Prin) จา โรงงานผผ ิต
2.มีค าม ะ อียดใน ารพิมพไมนอย า 1,200*1,200 dpi
3.มีค าม ร็ ใน ารพิมพรางขา ดาไมนอย า 20  นาตอ
นาที (ppm)  รือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
4.มีค าม ร็ ใน ารพิมพราง ีไมนอย า 10  นาตอ
นาที (ppm)  รือ 4.5 ภาพตอนาที (ipm)
5.มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี า จาน นไม
นอย า 1 ชอง
6.มีถาดใ ระดา ไมนอย า 50 แผน
7. ามารถใชได ับ A4 ,Letter, Legal, แ ะ Custom

ณฑราคา างแ ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิ ตอร 
ประจาป พ. .2561 ณ  ันที่  23 พฤ ภาคม 2561
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1  าดับที่ 14  นา 67  )
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,700,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,700,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,700,000 บาท
คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค

โครง าร อ รางถนนขึ้นดิน ง ินค ุ บาน นอง ทา มที่ 3 น
ทาง งชนบทถึงค อง งน้า

จาน น 51,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนขึ้น ง ินค ุ บาน นอง ทา  มที่ 3
  นทาง งชนบทถึงค อง งน้า จาน น  ขนาด าง  4.00
  มตร ยา  180  มตร  ขึ้นดิน ง ฉ ี่ย 0.20  มตร ปริมาณ ินค ุ
ไมนอย า 36  บา มตร
(ราย ะ อียดตามแบบแป นของ อบต. มืองนอย า นด)
-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ. . 2552
-พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ครั้งที่ 4  าดับที่  4  นา 13 )
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โครง าร อ รางถนนขึ้นดิน ง ินค ุ บาน นอง ทา มที่ 9 
ายบานนางพัชราภรณ  มาไ   ไปรองป่า มา

จาน น 46,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนขึ้นดิน ง ินค ุ บาน นอง ทา  ม
ที่ 9  ายบานนางพัชราภรณ  มาไ   ไปรองป่า มา  ขนาด

าง  4.00  มตร  ยา  130  มตร  ขึ้นดิน ง ฉ ี่ย 0.50
  มตร ปริมาณ ินค ุ ไมนอย า 16  บา มตร
ราย ะ อียดตามแบบแป นของ อบต. มืองนอย า นด)
-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ. . 2552
-พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ครั้งที่ 4  าดับที่ 2  นา 12 )

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ็ บาน มืองนอย มที่ 6 
บานนายร ย  
โค ง นิน ไปบานพอ มัย  จัน ออ

จาน น 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ็ บาน มืองนอย  ม
ที่ 6 บานนายร ย  โค ง นิน ไปบานพอ มัย  จัน ออ ขนาด

าง  4.00  มตร ยา  132  มตร  นา 0.15  มตร มีพื้นที่ ค
.ไมนอย า 528 ตาราง มตร  รังไ ทาง ฉ ี่ยขาง ะ 0.50
  มตร 
(ราย ะ อียดตามแบบแป นของ อบต. มืองนอย า นด)
-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ. . 2552
-พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ครั้งที่ 4  าดับที่ 3  นา 13)
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โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ็ บาน นองมุข มที่ 5 าย
บาน นองมุขไปบานโนน น มที่ 2

จาน น 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ็ บาน นองมุข  ม
ที่ 5  ายบาน นองมุขไปบานโนน น  มที่ 2 ขนาด าง 5.00
  มตร ยา  105  มตร   นา  0.15  มตร  มีพื้นที่ ค .ไมนอย

า 525 ตาราง มตร  รังไ ทาง ฉ ี่ยขาง ะ 0.20  มตร
(ราย ะ อียดตามแบบแป นของ อบต. มืองนอย า นด)
-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ. . 2552
-พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ครั้งที่ 4  าดับที่ 1  นา 12)

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ็ ภายใน มบาน นอง ทา 
มที่ 3 ายบานนางบุญยิ่ง  - บานนาง าร ย บุญถนอม

จาน น 249,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนคอน รีต ริม ็ ภายใน มบาน
นอง ทา  มที่ 3  ายบานนางบุญยิ่ง  - บานนาง าร ย บุญ

ถนอม   
ขนาด าง  5.00  มตร ยา  87.50  มตร  นา 0.15  มตร  มีพื้น
ที่ ค .ไมนอย า 437.50 ตาราง มตร   รังไ ทาง ฉ ี่ยขาง
ะ 0.50  มตร 

(ราย ะ อียดตามแบบแป นของ อบต. มืองนอย า นด)
-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ. . 2552
-พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ครั้งที่ 4  าดับที่ 8  นา 11)
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โครง าร อ รางถนนดินขึ้นดิน ง ินค ุ บาน นอง ทา มที่ 9 
ายดอน าง

จาน น 254,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางถนนดินขึ้นดิน ง ินค ุ บาน นอง
ทา  มที่ 9  ายดอน าง  ขนาด าง 4.00 มตร ยา  650
  มตร ขึ้นดิน ง ฉ ี่ย 0.50  มตร ปริมาณ ินค ุ ไมนอย า 91
  บา มตร
ราย ะ อียดตามแบบแป นของ อบต. มืองนอย า นด)
-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ. . 2552
-พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ครั้งที่ 4     าดับที่ 9  นา 11  )

โครง าร อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ็   บาน มืองนอย  
มที่ 8

จาน น 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ็   บาน
มืองนอย   มที่ 8  รางระบายน้า  างขอบใน 0.50  มตร  ึ
ขอบใน 0.85   มตร  ยา  64  มตร 
(ราย ะ อียดตามแบบแป นของ อบต. มืองนอย า นด)
-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ. . 2552
-พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ครั้งที่ 4  าดับที่ 3  นา 10)
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โครง าร อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ็  บาน มืองนอย 
มที่ 1

จาน น 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ็  บาน
มืองนอย  มที่ 1  รางระบายน้า ค .ขนาด างขอบใน 0.30
  มตร  ึ ขอบใน 0.70  มตร ยา  83  มตร 
(ราย ะ อียดตามแบบแป นของ อบต. มืองนอย า นด)
-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ. . 2552
-พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ครั้งที่ 4  าดับที่ 1  นา 9 )

โครง าร อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ็  บาน มืองนอย 
มที่ 7

จาน น 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารางระบายน้าคอน รีต ริม ็  บาน มือง
นอย  มที่ 7  รางระบายน้า ค . 
ขนาด างขอบใน 0.30  มตร  ึ ขอบใน 0.30  มตร ยา  123
  มตร
(ราย ะ อียดตามแบบแป นของ อบต. มืองนอย า นด)
-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ. . 2552
-พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ครั้งที่ 4  าดับที่ 6  นา 10
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โครง าร อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ็  บาน นองน้า ตา 
มที่ 10

จาน น 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ็  บาน
นองน้า ตา  มที่ 10 รางระบายน้า ค .ขนาด างขอบ

ใน 0.30  มตร  ึ ขอบใน 0.30  มตร ยา   118  มตร
ราย ะ อียดตามแบบแป นของ อบต. มืองนอย า นด)
-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ. . 2552
-พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ครั้งที่ 4  าดับที่  2  นา 9  )

โครง ารปรับปรุงซอมแซมถนน ง ินค ุ พรอม บด อัด บานโนน
น มที่ 2 

ายทาง งไป นองอี งิน – ามแย นอง ะพัง

จาน น 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนน ง ินค ุ พรอม บด อัด 
บานโนน น  มที่ 2  ายทาง งไป นองอี งิน –  ามแย
นอง ะพัง   ขนาด าง 4.00  มตร ยา  1,340  มตร  ปริมาณ
ินค ุ ไมนอย า 268  บา มตร

(ราย ะ อียดตามแบบแป นของ อบต. มืองนอย า นด)
-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ. . 2552
-พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ แ
องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม
ติม ครั้งที่ 4  าดับที่ 7  นา 11 )
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 240,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ

คาใชจายตามโครง ารฝึ อบรมใ ค ามร ฏ มาย บื้องตน า รับ
ประชาชนทั่ ไป( าร ขาถึงงานบริ ารของ ระทร งยุติธรรม)

จาน น 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ารฝึ อบรมใ ค ามร ฏ มาย
บื้องตน า รับประชาชนทั่ ไป( าร ขาถึงงานบริ าร
ของ ระทร งยุติธรรม)  
(ราย ะ อียดคาใชจายตามแผนงาน/โครง าร อบต. มืองนอย
า นด)

-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-ระ บียบ ระทร งม าดไทย   าด ยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
แ ะ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 33  าดับที่ 1
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คาใชจายตามโครง ารอบรม ัมมนาแ ะ ึ าดงานภายในประ ท
ของคณะผบริ าร, มาชิ ภาองค ารบริ าร นตาบ ,พนั งาน

นตาบ แ ะพนั งานจาง

จาน น 200,000 บาท

พื่อจาย ป็น คาใชจายใน ารจัด ารฝึ อบรม  โครง ารอบรม
ัมมนาแ ะ ึ าดงานภายในประ ท ของคณะผบริ าร, มาชิ
ภาองค ารบริ าร นตาบ ,พนั งาน นตาบ แ ะพนั งาน

จาง   
 (ราย ะ อียดคาใชจายตามแผนงาน/โครง าร อบต. มืองนอย
า นด)

-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-ระ บียบ ระทร งม าดไทย   าด ยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
แ ะ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 43  าดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งินอุด นุน นราช าร

โครง ารป้อง ันแ ะแ ไขปัญ ายา พติด ประจาป  พ. . 2562 
อา ภอ ันทรารมย  จัง ัด รี ะ

จาน น 10,000 บาท

อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ ันทรารมย   
ตามโครง ารป้อง ันแ ะแ ไขปัญ ายา พติด ประจาป  พ.
. 2562 อา ภอ ันทรารมย  จัง ัด รี ะ   จาน น  30,000
  บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 52  าดับที่ 2
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โครง าร พื่อขอรับ าร นับ นุนงบประมาณ ารป้อง ัน ฝ้าระ ัง 
แ ะแ ไขปัญ ายา พติด จัง ัด รี ะ  ประจาป 2562

จาน น 10,000 บาท

อุด นุนที่ทา ารป ครองจัง ัด รี ะ   
ตามโครง าร พื่อขอรับ าร นับ นุนงบประมาณ ารป้อง ัน  ฝ้า
ระ ัง แ ะแ ไขปัญ ายา พติด จัง ัด
รี ะ  ประจาป 2562 

จาน น  10,000 บาท
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่ 1) นา 52  าดับที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ

คาใชจายใน ารจัด ารแขงขัน ีฬาตอตานยา พยติด จาน น 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารจัด ารแขงขัน ีฬาตอตานยา พยติด  
ประจาป  2562   พื่อรณรงคตอตานยา พยติด  แ ะ ชื่อมค าม
ามัคคีระ าง มบานภายในตาบ มืองนอย ฯ ฯ (ซึ่งราย
ะ อียดของคาใชจายตามแผนงาน/โครง ารที่ อบต. มืองนอย
า นด)

ตามพระราชบัญญัติ  แ ะระ บียบ ดังนี้    
1)พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ. . 2552
2)พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
3)ระ บียบ ระทร งม าดไทย  าด ย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาแ ะ าร งนั ีฬา ขาร ม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2559

 ( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม ติม 
ฉบับที่ 1   าดับที่ 6   นา 40 )
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 55,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ

คาใชจายโครง าร ง ริม ารจัดงาน ันออ พรร า จาน น 55,000 บาท

พื่อใชจาย ป็นโครง าร ง ริม นับ นุน ารจัด ันออ
พรร า  ประจาป 2562  โดยมีคาใชจายประ อบด ย  คารับรอง
ผที่ ชิญมาร มงานแ ะผมาร มประ อบ ิจ รรมตาม ัตถุ
ประ งค  ไดแ  คาอา าร างแ ะ ครื่องดื่ม  คาอา ารแ ะ ครื่อง
ดื่มไมมีแอ อฮอ   คาใชจาย ี่ย ับ ถานที่แ ะคาใชจาย
อื่นๆ ที่จา ป็นแ ะ ี่ย ของ  ไดแ  คา ถานที่จัดงาน  ชน คา ชา
รือคาบารุง คา ชา รือคาบริ าร ั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัด

งาน ร มคาติดตั้งแ ะคารื้อถอน  ชน  ครื่องโปร จค ตอร  ครื่อง
ียง  ตนท  ที  คาใชจาย ี่ย ับ ารรั าค ามป อดภัยฯ ฯ

ตามพระราชบัญญัติ  แ ะระ บียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบ แ ะองค ารบริ าร นตาบ  พ.
. 2537 แ ะแ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ. . 2552
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนแ ะขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542
3) ระ บียบ ระทร งม าดไทย  าด ย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬาแ ะ าร งนั ีฬา ขาร ม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2559

 ( ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป พ. . 2561 - 2564   พิ่ม ติม 
ฉบับที่ 1   าดับที่ 2   นา 39  )
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา ั ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ

คาใชจายตามโครง ารปรับปรุงแ ไข ารอนุรั ฟื้นฟ ิ่งแ ด อม
แ ะทรัพยา รธรรมชาติแ งทอง ที่ย แ ะปรับปรุงทั นียภาพร ม
ทั้ง นับ นุน ารป้อง ันภา ะโ รอน

จาน น 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารปรับปรุงแ ไข ารอนุรั
ฟื้นฟ ิ่งแ ด อมแ ะทรัพยา รธรรมชาติแ งทอง ที่ย   แ ะ
ปรับปรุงทั นียภาพร มทั้ง นับ นุน ารป้อง ันภา ะโ รอน   
(ราย ะ อียดคาใชจายตามแผนงาน/โครง าร อบต. มืองนอย
า นด)

-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 41  าดับที่ 3

คาใชจายตามโครง ารอบรม าร ี้ยงโค นื้อ จาน น 25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารอบรม าร ี้ยงโค นื้อ  
(ราย ะ อียดคาใชจายตามแผนงาน/โครง าร อบต. มืองนอย
า นด)

-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-ระ บียบ ระทร งม าดไทย   าด ยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
แ ะ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 28  าดับที่ 6
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คาใชจายตามโครง ารอบรมแ ะ ง ริมอาชีพ ตรตามแน ทาง
ั ปรัชญา ร ฐ ิจพอ พียง

จาน น 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารอบรมแ ะ ง ริมอาชีพ ตร
ตามแน ทาง ั ปรัชญา ร ฐ ิจพอ พียง 
(ราย ะ อียดคาใชจายตามแผนงาน/โครง าร อบต. มืองนอย
า นด)

-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
-ระ บียบ ระทร งม าดไทย   าด ยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
แ ะ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 27  าดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
ั ดุ าร ตร จาน น 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุอุป รณทาง าร ตร  
-พระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางแ ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.
.2560
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561-2564)แ ไข/ พิ่ม ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 27  าดับที่ 4
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,177,672 บาท

งบกลาง รวม 8,177,672 บาท
งบกลาง รวม 8,177,672 บาท
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม จาน น 99,972 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจางของ
องค ารบริ าร นตาบ มืองนอย   จาน น  82,932   บาท
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจางผดแ
ด็ นยพัฒนา ด็ ็ ัดบาน มืองนอย   จาน น  17,040  บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561- 2564)แ ไข/ พิ่ม
ติม
แ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 48  าดับที่ 3

บี้ยยังชีพผ งอายุ จาน น 5,908,800 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคาใชจาย า รับ นับ นุน าร ราง ั
ประ ันรายไดใ แ ผ งอายุ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561 - 2564)
แ ไข/ พิ่ม ติมแ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 48  าดับที่ 4

บี้ยยังชีพคนพิ าร จาน น 1,728,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคาใชจาย า รับ นับ นุน ั ดิ ารทาง
ังคม

ใ แ ผพิ าร รือทุพพ ภาพ
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561 - 2564)
แ ไข/ พิ่ม ติมแ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 49  าดับที่ 5

บี้ยยังชีพผป่ ย อด จาน น 6,000 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพของผป่ ย อด    จาน น 1 คน ๆ  ะ 500
 บาท/ ดือน
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561 - 2564)แ ไข/ พิ่ม
ติมแ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 31  าดับที่ 4
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ารองจาย จาน น 217,210 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ารองจายใน ารใชจายใน ิจ ารตามอานาจ
นาที่ของ อบต. ที่ไม ามารถคาด ารณ ง นาได รณีฉุ ฉิน
รือใชจายไดตามระ บียบ ฎ มาย  ที่ได า นดใ ใชจายจา

งินงบประมาณประ ภทนี้
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561 - 2564)
แ ไข/ พิ่ม ติมแ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 48  าดับที่ 2

รายจายตามขอผ พัน

งิน มทบระบบ ั ประ ัน ุขภาพในระดับทองถิ่น จาน น 60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบระบบ ั ประ ัน ุขภาพในระดับทองถิ่น
รือพื้นที่ ตามประ า คณะ รรม าร ั ประ ัน ุขภาพแ ง

ชาติ   ง ันที่  19   ุมภาพันธ  2557   รื่อง   าร า นด ั
ณฑ พื่อ นับ นุนใ องค รป ครอง นทองถิ่น   ดา นินงาน

แ ะบริ ารจัด าร องทุน ั ประ ัน ุขภาพในระดับทองถิ่น
รือพื้นที่ พ. . 2557 

ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561 - 2564)
แ ไข/ พิ่ม ติมแ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 49  าดับที่ 6

งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร นทองถิ่น ( บท.) จาน น 157,690 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร นทอง
ถิ่น 
( บท.) ใ แ   องทุนบา น็จบานาญขาราช าร นทองถิ่น ( บ
ท.) 
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ี่ป(พ. .2561 - 2564)
แ ไข/ พิ่ม ติมแ ะ ป ี่ยนแป ง(ฉบับที่1) นา 48  าดับที่ 1
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