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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย
อา ภอ ง มน จัง วัด พร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,351,480 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,751,380 บาท

รวม

2,486,880 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย

จานวน

532,080 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน นาย อบต. ละรองนาย อบต.
งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

45,600 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนประจาตา นงนาย อบต.
ละรองนาย อบต.
งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

45,600 บาท

จานวน

90,720 บาท

จานวน

1,772,880 บาท

รวม

4,264,500 บาท

จานวน

3,110,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพิ ศษตา นงนาย อบต.
ละรองนาย อบต.
งินคาตอบ ทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
บริ าร วนตาบล
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือนของ ลขานุ ารนาย อบต.
งินคาตอบ ทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ ประธาน ภาองค ารบริ าร
วนตาบล, รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล,
มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ละ ลขานุ าร ภา
องค ารบริ าร วนตาบล
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน วนตาบล
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

138,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินพิ ศษ ฉพาะตา นงนิติ ร ละคาตอบ ทน
ราย ดือนตา นงปลัด
งินประจาตา นง

จานวน

168,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือนของข้าราช าร ละพนั งาน
วนท้องถิ่นที่ได้รับ งินประจาตา นง ตาม ฎ มายวาด้วย งิน
ดือน
ละ งินประจาตา นงใ ้ ปลัด อบต., รองปลัด อบต.,
ัว น้า านั ปลัด
คาจ้างล จ้างประจา
จานวน

216,500 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ ล จ้างประจา
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

590,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งาน
จ้างทั่วไป
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
งบดาเนินงาน

รวม

4,486,000 บาท

รวม

800,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
( งินรางวัลประจาปี) ใ ้ พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

400,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนปฎิบัติราช ารนอ วลาราช ารใ ้
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
ตั้งไว้ 200,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนคณะ รรม ารประจา นวย ลือ ตั้ง
คาอนุ รรม าร าร ลือ ตั้ง ละผ้ปฎิบัติ น้าที่ที่ ี่ยวข้อง ับ
าร ลือ ตั้ง
ตั้งไว้ 200,000 บาท
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

100,000 บาท

รวม

2,555,000 บาท

คาจ้าง า รับผ้ปฎิบัติงาน ารวจ ละขึ้นทะ บียน ุนัข ละ มว

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจ้าง า รับผ้ปฎิบัติงาน ารวจ ละขึ้นทะ บียน
ุนัข
ละ มว
คาจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ตามอานาจ น้าที่ของ อบต.

จานวน

1,200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ตามอานาจ น้าที่ของ อบ
ต.
ชน คาจ้าง มารั ษาความปลอดภัยใน านั งาน อบต. คาจ้าง
ทาความ ะอาดที่ทา าร อบต. คาจ้าง มาคนงานต ตง วน
รือพัฒนาระบบตาง ๆ ฯลฯ
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตาง ๆ
จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ้ พนั งาน วน
ตาบล
ละผ้บริ ารองค ารบริ าร วนตาบล
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตาง ๆ ใน าร ข้า
รับ าร
ฝึ อบรม รือ ัมมนาของ นวยงานราช าร องค ร รือ ถาบัน
ที่จัดขึ้น
อัน ป็นประโยชนใ ้ ผ้บริ าร อบต. ประธาน ภาฯ
รองประธาน ภาฯ ลขานุ าร ภาฯ มาชิ ภาฯ พนั งาน
วนตาบล
ละพนั งานจ้าง คาธรรม นียมใน ารทด อบคุณภาพน้า
บาดาล
รือน้าประปา ละคาตรวจ อบบารุงรั ษา ม้อ ปลงไฟฟา
ตามวาระ
คารังวัดที่ดิน ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

130,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงาน รัฐพิธี ชน วันปิยะม าราช
งานรับ ด็จ ฯลฯ
ตั้งไว้ 40,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล คา
อา าร
คา ครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ อ าร คาใช้จายที่ ี่ยวข้อง
ใน าร
าร ลี้ยงรับรองใน ารต้อนรับบุคคลที่มานิ ทศนงาน ตรวจ
งาน ฯลฯ
ตั้งไว้ 40,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรอง คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม ละคา
บริ าร
อื่น ๆ ที่จา ป็นต้องจาย ี่ยว นื่องในงาน ลี้ยงรับรอง ารประชุม
ภาฯ
ทั้งนี้ใ ้รวมถึงผ้ ข้ารวมประชุมอื่น ๆ ละ จ้า น้าที่ ที่ ี่ยวข้อง
ซึ่งต้อง
ข้ารวมประชุม ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท0808.4/ว 2381 ลว 28 ร ฎาคม 2548
ตั้งไว้ 50,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ ป็นคา
บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใช้จายอื่น ๆ ใน าร
ดินทาง
ไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
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โครง ารดา นิน ารจัด าร ลือ ตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น ละ มาชิ ภา จานวน
ท้องถิ่น

400,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ลือ ตั้งนาย ฯ ละ มาชิ
ภาฯ ตามที่
คณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง า นด โดยจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว
ับ
ารจัด ถานที่ คาวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุป รณ คาถาย
อ าร คาพิมพ
อ าร ละ ิ่งพิมพ คา นัง ือ คาใช้จาย ใน ารติดตอ ื่อ
าร คา ชา
อุป รณตางๆ คา ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร คาของ
มนาคุณ
คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร
คายานพา นะ คาปายโครง าร คาปาย ประชา ัมพันธ คา
ตอบ ทน
คณะ รรม าร คาใช้จายอื่นที่จา ป็น า รับ ารดา นินงาน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว.3886
ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 186 ลาดับที่ 4
โครง ารอบรมพัฒนาศั ยภาพบุคลา ร พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ
า รับคณะผ้บริ าร .อบต.พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง
ละผ้นาชุมชน
- พื่อจาย ป็นคาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาที่พั
คาวั ดุอุป รณ คาปาย คาวิทยา ร คาจ้าง มารถ คาของที่
ระลึ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 186 ลาดับที่ 5

จานวน

200,000 บาท
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คาบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

120,000 บาท

รวม

710,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องใช้ตาง ๆ
ชน ฟม ระดาษ บบพิมพ
ตรายาง ทป าว มึ คลิป ฯลฯ
วั ดุไฟฟา ละวิทยุ

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ชน ฟิว ายไฟฟา
ลอดไฟ ปลั๊ ไฟฟา ฯลฯ
วั ดุ อ ร้าง

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง ชน ี , ไม้อัด , ตะป, ปรง
ทา ี ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละขน ง

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละขน ง ชน
ยางรถยนต ัว ทียน บต ตอรี่ ระจ โค้งมน ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาน้ามัน ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น า รับ ครื่องตัด
ญ้า
ครื่อ บน้า รถยนต รถจั รยานยนต รือคาน้ามัน ชื้อ พลิงที่ใช้
ใน ิจ ารงานตามอานาจ น้าที่ของ อบต. ัวฝาย
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อถุงมือยาง, ออ ซิ จนชนิด ติม
า รับงาน ้ชีพ ฯลฯ
วั ดุ าร ษตร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ญ้า า รับปล ปุ๋ย รรไ รตัด ิ่ง
จอบ ียม ฯลฯ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน ครุภัณฑ ชน
รถยนต รถจั รยานยนต ครื่องปรับอา าศ ครื่องถาย อ าร
ครื่องคอมพิว ตอร ฯลฯ
ค่าวัสดุ

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุที่ใช้ บั โฆษณา ละ ผย พรขาว าร
ขององค ารบริ าร วนตาบล วั ฝาย ชน ปาย ไม้อัด ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

421,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไฟฟา า รับที่ทา ารองค ารบริ าร วนตาบล
ัวฝาย
คาบริ ารโทรศัพท
จานวน

10,000 บาท

คาไฟฟา

- พื่อจาย ป็นคาโทรศัพท า รับที่ทา ารองค ารบริ าร วน
ตาบล ัวฝาย
คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

1,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร ฯลฯ
คาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม

จานวน

10,000 บาท

รวม

74,100 บาท

รวม

74,100 บาท

จานวน

8,700 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ตอร น็ต คา ชา
พื้นที่ ว็บไซต ละคา ื่อ ารอื่น ๆ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
คาจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน จานวน 3 ตัว
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ทางาน มีพนั พิง ละที่วาง ขน
(ราคาตามท้องตลาด)
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คาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศขนาด 24,000 บีทีย ชนิดติดผนัง จานวน จานวน
1 ครื่อง

32,400 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ ชนิดติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทีย จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะ ฉพาะ
ัง ขป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ า นด ดังนี้
1) ขนาดที่ า นด ป็นขนาดไมต่า วา 24,000 บีทีย บบ ย
วน
2) ราคาที่ า นด ป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทาความ ย็นขนาด
ไม ิน
24,000 บีทีย ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุต า รรม ละฉลา ประ ยัดไฟฟา บอร 5
(รายละ อียดตามมาตรฐานครุภัณฑ า นด)
คาจัดซื้อต้ ล็ บาน ลื่อน ระจ จานวน 1 ต้

จานวน

5,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อต้ ล็ บาน ลื่อน ระจ
(ราคาตามท้องตลาด)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน จานวน 1 ครื่อง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน
จอภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 น
ลั (4 core)
โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมน้อย วา 2.8 GHz
ละ
มี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ
ามารถใน
ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา บบ Cache
Memory ขนาดไมน้อย วา 8 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง
รือดี วาดังนี้
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1. ป็น ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจา
ขนาดไมน้อย วา 2GB รือ
2. มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวล
ผล ลาง บบ Graphics
3. มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มีความ ามารถใน าร
ใช้
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไมน้อย
วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
น้อย
วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมล (Hard Drive) ชนิด SATA รือ ดี
วา ขนาด
ความจุไมน้อย ว่า 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อย วา 120 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interfece) บบ
10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา
ไมน้อย วา 3 ชอง
- มี ปนพิมพ ละ มา
(ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

คาจัดซื้ออุป รณ ระจาย ัญญาณ ขนาด 24 ชอง จานวน 1 ครื่อง จานวน

6,000 บาท
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- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออุป รณ ระจาย ัญญาน ขนาด 24 ชอง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มีลั ษณะ ารทางานไมน้อย วา Layer 2 ของ OSI Model
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) บบ
10/100/1000 Bese-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 24 ชอง
- มี ัญญาณไฟ ดง ถานะของ ารทางานชอง ชื่อมตอระบบ
ครือขายทุ ชอง
(ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจายอื่น
รายจายอื่น
- พื่อจาย ป็นคาจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษาวิจัย ประมวลผล
โครง าร
ิจ รรม รือพัฒนาระบบตาง ๆ
- ป็นไปตาม 1. พระราช ฤษฎี าวาด้วย ลั ณฑ ละวิธี
บริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ.2546 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
2. ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด พร
( .อบต.จัง วัด พร) รื่อง า นด ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร
า นด
งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัล
ประจาปี า รับพนั งาน วนตาบล ล จ้าง ละพนั งานจ้าง
ของ
องค รป ครอง วนตาบล พ.ศ.2558
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งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

4,551,400 บาท

รวม

2,097,000 บาท

รวม

2,097,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

1,875,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน วนตาบล
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือนของข้าราช าร ละพนั งาน
วนท้องถิ่นที่ได้รับ งินประจาตา นง ตาม ฎ มายวาด้วย งิน
ดือน
ละ งินประจาตา นงใ ้ ผ้อานวย าร องคลัง
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

157,000 บาท

งินอุด นุนองค รป ครอง วนท้องถิ่น
โครง ารศนยปฎิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค ร
ป ครอง
วนท้องถิ่น อา ภอ ง มน จัง วัด พร
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโครง ารศนยปฎิบัติ ารรวมใน ารชวย
ลือ
ประชาชนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น อา ภอ ง
มน จัง วัด พร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใ ้ อบต.รอง าศ ป็นคา
จ้าง มาบริ าร จ้า น้าที่ประจาศนยฯ คา าธารณปโภค
คาวั ดุ านั งาน คาวั ดุคอมพิว ตอร ป็นต้น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 187 ลาดับที่ 8
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว

จานวน

23,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

2,370,000 บาท

รวม

1,095,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
( งินรางวัลประจาปี)ใ ้ พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
ตั้งไว้ 200,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนบุคคล รือคณะ รรม ารซื้อ รือจ้าง
ละบริ ารงานพั ดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัด
จ้าง
ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตั้งไว้ 800,000 บาท
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

5,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนปฎิบัติราช ารนอ วลาราช ารใ ้
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
คา ชาบ้าน

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบล
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

60,000 บาท

รวม

680,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ้ พนั งาน วน
ตาบล
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาอื่น ๆ ตามอานาจ น้าที่ของ อบต.
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ตามอานาจ น้าที่ของ อบ
ต.
ชน คาจ้าง มาตาง ๆ ฯลฯ
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คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตาง ๆ

จานวน

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ ป็นคา
บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใช้จายอื่น ๆ ใน าร
ดินทาง
ไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ 2552)
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตาง ๆ ใน าร ข้า
รับ าร
ฝึ อบรม รือ ัมมนาของ นวยงานราช าร องค ร รือ ถาบัน
ที่จัดขึ้น
อัน ป็นประโยชนใ ้ พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

- พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน ครุภัณฑ ชน
รถยนต รถจั รยานยนต ครื่องปรับอา าศ ครื่องถาย อ าร
ครื่องคอมพิว ตอร ฯลฯ
ค่าวัสดุ

รวม

435,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องใช้ตาง ๆ
ชน ฟม ระดาษ บบพิมพ
ตรายาง ทป าว มึ คลิป ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องใช้ตาง ๆ ชน ปรง ไม้ วาด
ถ้วยชาม ช้อน ้อม ้วน้า จานรอง น้ายาล้างจาน ผงซั
ฟอ ฯลฯ
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วั ดุยานพา นะ ละขน ง

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละขน ง ชน
ยางรถยนต ัว ทียน บต ตอรี่ ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาน้ามัน ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น า รับ ครื่องตัด
ญ้า
ครื่อ บน้า รถยนต รถจั รยานยนต รือคาน้ามัน ชื้อ พลิงที่ใช้
ใน ิจ ารงานตามอานาจ น้าที่ของ อบต. ัวฝาย
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน ครื่องอาน ละบันทึ
ข้อมล บบตาง ๆ ม้า ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ
ล ซอร ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

160,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร ฯลฯ
คาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม

จานวน

130,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

84,400 บาท

รวม

84,400 บาท

จานวน

32,400 บาท

จานวน

44,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
คาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ ขนาด 24,000 บีทีย ชนิดติดผนัง
จานวน 1 ครื่อง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ ชนิดติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทีย จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะ ฉพาะ
ัง ขป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ า นด ดังนี้
1) ขนาดที่ า นด ป็นขนาดไมต่า วา 24,000 บีทีย บบ ย
วน
2) ราคาที่ า นด ป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทาความ ย็นขนาด
ไม ิน
24,000 บีทีย ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุต า รรม ละฉลา ประ ยัดไฟฟา บอร 5
(รายละ อียดตามมาตรฐานครุภัณฑ า นด)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร จานวน 2 ครื่อง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน
จอภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 น
ลั (4 core)
โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมน้อย วา 2.8 GHz
ละ
มี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ
ามารถใน
ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา บบ Cache
Memory ขนาดไมน้อย วา 8 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง
รือดี วาดังนี้
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1. ป็น ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจา
ขนาดไมน้อย วา 2GB รือ
2. มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวล
ผล ลาง บบ Graphics
3. มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มีความ ามารถใน าร
ใช้
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไมน้อย
วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
น้อย
วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมล (Hard Drive) ชนิด SATA รือ ดี
วา ขนาด
ความจุไมน้อย ว่า 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อย วา 120 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interfece) บบ
10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา
ไมน้อย วา 3 ชอง
- มี ปนพิมพ ละ มา
(ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

คาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง
มึ พิมพ
จานวน 1 ครื่อง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง
มึ พิมพ
คุณลั ษณะพื้นฐาน

จานวน

8,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:44:59

- ป็นอุป รณที่มีความ ามารถ
ป็น Printer,Copier,Scanner
ละ Fax ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- ป็น ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ
(Ink Tank Printer) จา โรงงานผ้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดา า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา
27 น้าตอนาที (ppm) รือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 20
น้า
ตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- ามารถ น อ าร ขนาด A4 (ขาวดา- ี) ได้
- มีความละ อียดใน าร น ง ุดไมน้อย
วา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปอน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อ ารได้ทั้ง ี ละขาวดา
- ามารถทา า นาได้ ง ุดไมน้อย วา 99 า นา
- ามารถยอ ละขยายได้ 25 ถึง 400 ปอร ซ็น
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา
จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้
าย WiFi (IEEE 802.11b,g,n)
ได้
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 150 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4,Letter,Legal ละ custom
(ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

884,000 บาท

รวม

659,000 บาท

รวม

659,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

375,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน วนตาบล
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

266,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

18,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
( งินรางวัลประจาปี) ใ ้ พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

5,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนปฎิบัติราช ารนอ วลาราช ารใ ้
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

10,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ้ พนั งาน วน
ตาบล
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ตามอานาจ น้าที่ของ อบ
ต.
ชน คา ติมน้ายา คมีถังดับ พลิง ฯลฯ

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:44:59
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรมซ้อม ผนอพยพ นีไฟใน ถานศึ ษา จานวน
- พื่อจาย ป็นคาวิทยา ร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุ
อุป รณ
คาอา าร, คาปาย
ป็นไปตาม 1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร
วน
ตาบล พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจน
ถึง
ปัจจุบัน
3. พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550
ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน
4. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2560
5. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1791
ลงวันที่ 3 มษายน 2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665)
น้า 182 ลาดับที่ 3

20,000 บาท
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คาใช้จายตามโครง ารอบรมใ ้ความร้ ี่ยว ับ าธารณภัย
ประชาชน

จานวน

10,000 บาท

คา บี้ย ลี้ยง อา า มัครปอง ันภัยฝายพล รือน รณีได้รับคา ั่งปฎิบัต จานวน
ิ น้าที่
จา ผ้อานวย ารศนยอา า มัครปอง ันภัยฝายพล รือนตาบล ัว
ฝาย

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน คาวั ดุฝึ อบรม คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม
คาปาย คาอา าร คาวิทยา ร คาปาย
ป็นไปตาม 1. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร
วน
ตาบล พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
2. พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจน
ถึง
ปัจจุบัน
3. พระราชบัญญัติปอง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550
ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน
4. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2560
5. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1791
ลงวันที่ 3 มษายน 2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 182 ลาดับที่ 1

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง อา า มัครปอง ันภัยฝายพล รือน
รณีได้
รับคา ั่งปฎิบัติ น้าที่จา ผ้อานวย ารศนยอา า มัครปอง ัน
ภัย
ฝายพล รือนตาบล ัวฝาย
- ป็นไปตามระ บียบพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
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งบลงทุน

รวม

125,000 บาท

รวม

125,000 บาท

จานวน

125,000 บาท

รวม

4,256,830 บาท

รวม

697,000 บาท

รวม

697,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

655,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน วนตาบล
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

รวม

2,060,730 บาท

รวม

69,000 บาท

จานวน

64,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
( งินรางวัลประจาปี) ใ ้ พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

5,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟา ละวิทยุ
คาจัดซื้อไฟ ระพริบจราจรพร้อมติดตั้ง จานวน 5 ตัว
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อไฟ ระพริบจราจร พร้อมติดตั้ง
(ราคาตามท้องตลาด)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือนของข้าราช าร ละพนั งาน
วนท้องถิ่นที่ได้รับ งินประจาตา นง ตาม ฎ มายวาด้วย งิน
ดือน
ละ งินประจาตา นง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนปฎิบัติราช ารนอ วลาราช าร ละ
วัน ยุด
ราช ารซึ่ง ป็นงาน รงดวนนอ วลาราช ารป ติ รืองานที่ไม
อาจทา
ใน วลาราช ารได้
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ค่าใช้สอย

รวม

938,230 บาท

จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ตามอานาจ น้าที่ของ อบ
ต.
ชน คาจ้าง มาผ้ชวยธุร าร, คาจ้าง มาตาง ๆ ฯลฯ
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตาง ๆ
จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตาง ๆ ใน าร ข้า
รับ าร
ฝึ อบรม รือ ัมมนาของ นวยงานราช าร องค ร รือ ถาบัน
ที่จัดขึ้น
อัน ป็นประโยชนใ ้ พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ตามอานาจ น้าที่ของ อบต.

- พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรอง คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม ละคา
บริ าร
อื่น ๆ ที่จา ป็นต้องจาย ี่ยว นื่องในงาน ลี้ยงรับรอง ทั้งนี้ใ ้
รวมถึง
ผ้ ข้ารวมประชุมอื่น ๆ ละ จ้า น้าที่ ที่ ี่ยวข้องซึ่งต้องข้ารวม
ประชุม ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท0808.4/ว 2381
ลว 28 ร ฎาคม 2548
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

- คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ ป็นคา บี้ย ลี้ยง คา
พา นะ
คา ชาที่พั ละคาใช้จายอื่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือ
ไป
อบรม ัมมนาของพนั งาน วนตาบล ครผ้ด ล ด็ ละผ้ด ล
ด็
(ทั ษะ) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดิน
ทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ้ไข
พิ่ม ติม
จนถึงปัจจุบัน
คาใช้จายใน ารพัฒนาผ้ประ อบวิชาชีพคร ัง ัดศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย า รับพัฒนาผ้ประ อบวิชาชีพครที่
ัง ัด
ศพด.อบต. ัวฝาย ชน คาลงทะ บียน ารอบรมใ ้ความร้
ารศึ ษาดงาน ฯลฯ
คาใช้จายบริ าร ถานศึ ษา โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร จานวน
คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) ของศนยพัฒนา ด็ ล็ องค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย
- พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนคาใช้จาย ารบริ ารคาจัด าร รียน
าร อน
(ราย ัว) ของศนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตาบล ัว
ฝาย

100,000 บาท

6,000 บาท

113,900 บาท

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:45:05

คาใช้จายบริ าร ถานศึ ษา โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร จานวน
คาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ องค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ราย ารคาอุป รณ าร รียน

น้า : 24/74

6,200 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนคาใช้จาย ารบริ ารจัด ารศึ ษา
า รับศนย
พัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ราย ารคา
อุป รณ
าร รียน
คาใช้จายบริ าร ถานศึ ษา โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร จานวน
คาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ องค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ราย ารคา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน
- พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนคาใช้จาย ารบริ ารคาใช้จายใน าร
จัด าร
ศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตาบล ัว
ฝาย
ราย ารคา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน
คาใช้จายบริ าร ถานศึ ษา โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร จานวน
ถานศึ ษา
คาอา าร ลางวันของศนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตาบล
ัวฝาย

13,330 บาท

328,300 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
คาอา าร ลางวัน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝาย
คาใช้จายบริ าร ถานศึ ษา โครง าร นับ นุนคาใช้จายบริ าร
จานวน
จัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตาบล ัว
ฝาย ราย ารคา ครื่อง บบนั รียน
- พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนคาใช้จาย ารบริ ารจัด ารศึ ษา
า รับศนย
พัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ราย ารคา
ครื่อง บบ
นั รียน

9,300 บาท

น้า : 25/74
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คาใช้จายบริ าร ถานศึ ษา โครง าร นับ นุนคาใช้จายบริ าร
จานวน
จัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตาบล ัว
ฝาย ราย ารคา นัง ือ รียน
- พื่อจาย ป็น งิน นับ นุนคาใช้จาย ารบริ ารจัด ารศึ ษา
า รับศนย
พัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ราย ารคา
นัง ือ รียน
โครง ารจัดนิทรรศ าร ละ ดงผลงานวิชา ารศนยพัฒนา ด็ ล็
องค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝาย

จานวน

- พื่อจาย ป็นคาปายโครง าร ปายนา นอผลงาน ารบริ าร
งาน
ปายนา นอผลงานทางวิชา ารของคร ละนั รียน, คาน้าดื่ม
ละ
น้า ข็ง, คาจ้าง มาต ตง ถานที่, คาวั ดุอุป รณ
ละคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตาม 1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
2. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 173 ลาดับที่ 1
โครง ารทุน ารศึ ษา า รับนั ศึ ษา ละ ารใ ้ความชวย ลือนั จานวน
รียน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นทุน ารศึ ษา า รับนั ศึ ษา ละใ ้ความชวย
ลือ
คาใช้จายที่จา ป็นใน ารศึ ษาของนั รียนซึ่ง ป็นผ้ยา จน รือ
ด้วยโอ า ในตาบล ัวฝาย
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 173 ลาดับที่ 5

6,200 บาท

5,000 บาท

100,000 บาท
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คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ิน ครุภัณฑ ชน
รถยนต รถจั รยานยนต ครื่องปรับอา าศ ครื่องถาย อ าร
ครื่องคอมพิว ตอร ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ นัง ือพิมพ า รับที่อาน นัง ือประจา
านั งาน
มบ้าน ศนยตอ ้ พื่อ อาชนะยา พติดประจาตาบล ัว
ฝาย ปอมยาม
ตารวจใน ขตพื้นที่ตาบล ัวฝาย

จานวน

30,000 บาท

รวม

912,500 บาท

จานวน

100,000 บาท
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คาอา าร ริม (นม)

จานวน

772,500 บาท

จานวน

30,000 บาท

- คาอา าร ริม (นม) ตามโครง ารอา าร ริม (นม) ใ ้ ด็
อนุบาล
ละ ด็ ป.1 - ป. 6 โรง รียนวัดศรีดอ
ตั้งไว้ 584,000 บาท
- คาอา าร ริม (นม) ตามโครง ารอา าร ริม (นม) ใ ้ ด็
อนุบาล
ละ ด็ ป.1 - ป. 6 โรง รียนบ้านดอนชัย
ตั้งไว้ 372,000 บาท
- คาอา าร ริม (นม) ตามโครง ารอา าร ริม (นม) ใ ้ ด็
อนุบาล
ละ ด็ ป.1 - ป. 6 โรง รียนชองลม
ตั้งไว้ 236,000 บาท
- คาอา าร ริม (นม) ตามโครง ารอา าร ริม (นม) ใ ้ ด็
อนุบาล
ละ ด็ ป.1 - ป. 6 โรง รียนบ้านทุง จริญ
ตั้งไว้ 152,000 บาท
- คาอา าร ริม (นม) ตามโครง ารอา าร ริม (นม) ใ ้ ด็
ปฐมวัย
ในศนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย
ตั้งไว้ 128,400 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท
0816.2/
ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่องซั ซ้อม นวทาง าร
จัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาของ
องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2562
วั ดุ อ ร้าง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ ร้าง ชน ,ี ไม้อัด, ตะป, ฆ้อน
, ทราย
ปนซิ มนต, ระ บื้อง, อุป รณประปา, ลือ่ ย, ปรงทา ี, ฯลฯ
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วั ดุ าร ษตร

จานวน

10,000 บาท

รวม

141,000 บาท

คาไฟฟา

จานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไฟฟา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต. ัวฝาย
คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

1,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร ฯลฯ
คาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม

จานวน

20,000 บาท

รวม

13,700 บาท

รวม

13,700 บาท

คาจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน จานวน 1 ตัว

จานวน

2,900 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ทางาน มีพนั พิง ละที่วาง ขน
(ราคาตามท้องตลาด)
คาจัดซื้อชั้นวางรอง ท้า ด็ จานวน 3 ตัว

จานวน

7,800 บาท

จานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร ชน ปุ๋ย, พันธุพืช, บัวรด
น้า
จอบ, ียม, รรไ รตัด ญ้า ายยาง ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

- พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม ระบบอิน ตอร
น็ต
ละคา ื่อ ารอื่น ๆ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชั้นวางรอง ท้า ด็
(ราคาตามท้องตลาด)
ครุภัณฑโฆษณา ละ ผย พร
คาจัดซื้อไมโครโฟนไร้ าย จานวน 1 ชุด
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อไมโครโฟนไร้ าย
(ราคาตามท้องตลาด)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,485,400 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,485,400 บาท

1. อุด นุนโรง รียนชองลม

จานวน

20,000 บาท

- อุด นุนตามโครง ารพัฒนาคุณภาพ ารศึ ษานั รียน ด้าน
ดนตรี
นาฎศิลป์ ละ ีฬา
1. อุด นุนโรง รียนบ้านดอนชัย

จานวน

36,400 บาท

- อุด นุนตามโครง ารอบรมทั ษะพื้นฐานภาษาตางประ ทศ
(ภาษาอัง ฤษ)
1. อุด นุนโรง รียนบ้านทุง จริญ

จานวน

30,000 บาท

- อุด นุนตามโครง ารคายวิชา ารภาษาอัง ฤษ บบ ข้ม
า รับนั รียน ชั้น ป.1 - ป.6
1. อุด นุนโรง รียนวัดศรีดอ

จานวน

40,000 บาท

- อุด นุนตามโครง ารคายพัฒนาภาษาอัง ฤษ ละภาษาจีน
พื่อ ข้า ประชาคมอา ซียน
2. อุด นุนโรง รียนบ้านทุง จริญ

จานวน

15,000 บาท

- อุด นุนตามโครง าร ริม ร้างทั ษะ ารออ าลัง ายโดย
ารวายน้า
อุด นุนโรง รียนชองลม

จานวน

236,000 บาท

- อุด นุนตามโครง ารอา าร ลางวัน ใ ้ ด็ อนุบาล - ป.6
อุด นุนโรง รียนบ้านดอนชัย

จานวน

372,000 บาท

- อุด นุนตามโครง ารอา าร ลางวัน ใ ้ ด็ อนุบาล - ป.6
อุด นุนโรง รียนบ้านทุง จริญ

จานวน

152,000 บาท

- อุด นุนตามโครง ารอา าร ลางวัน ใ ้ ด็ อนุบาล - ป.6
อุด นุนโรง รียนวัดศรีดอ

จานวน

584,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

- อุด นุนตามโครง ารอา าร ลางวัน ใ ้ ด็ อนุบาล - ป.6
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

2,035,000 บาท

รวม

1,795,000 บาท

รวม

1,795,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

873,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งานคร วนตาบล
งินวิทยฐานะ

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะชานาญ ารของพนั งานคร วน
ตาบล
ที่มี ิทธิได้รับ งินวิทยฐานะ
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

850,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนพนั งานจ้าง
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

30,000 บาท

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
( งินรางวัลประจาปี) ใ ้ พนั งานคร วนตาบล ละพนั งาน
จ้าง
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนปฎิบัติราช ารนอ วลาราช าร ละ
วัน ยุด
ราช ารซึ่ง ป็นงาน รงดวนนอ วลาราช ารป ติ รืองานที่ไม
อาจทา
ใน วลาราช ารได้
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ้ พนั งานคร วน
ตาบล

จานวน

30,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนนั บริบาลท้องถิ่น
ค่าใช้สอย

รวม

874,000 บาท

รวม

614,000 บาท

รวม

144,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

รวม

270,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาจ้าง มา รงงานพนละอองฝอย รือ มอ ควัน
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มา รงงานพนละอองฝอย รือ มอ ควัน
ใน ขตพื้นที่ตาบล ัวฝาย
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท0808.2/
ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
คาใช้จายตามโครง ารบริ ารจัด ารขยะต้นทาง
- พื่อจาย ป็นคาปายโครง าร ปายนา นอผลงาน ารบริ ารงาน
ปายนา นอผลงานทางวิชา ารของคร ละนั รียน, คาน้าดื่ม
ละ
น้า ข็ง, คาจ้าง มาต ตง ถานที่, คาวั ดุอุป รณ
- ป็นไปตาม 1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
2. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 189 ลาดับที่ 7
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คาใช้จายตามโครง ารปอง ัน ละ ้ไขปัญ ายา พติด

จานวน

20,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร คาวั ดุ
อุป รณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คาปาย
- ป็นไปตาม 1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
2. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 190 ลาดับที่ 12
คาใช้จายตามโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัข
บ้า
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัคซีนปอง ันโรคพิษ ุนัขบ้า
- ป็นไปตาม 1. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/
ว 0120 ลว 12 ม ราคม 2560
2. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/
ว 1745 ลว 13 ิง าคม 2560
3. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/
ว 1042 ลว 10 มษายน 2561
4. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลว 5 ร ฏาคม 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 188 ลาดับที่ 1
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คาใช้จายตามโครง ารอบรม ริม ร้างความ วงใยใ ใจ ุขภาพผ้ ง จานวน
อายุ

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาปาย คาอา าร ละ ครื่องดื่ม, คาวั ดุอุป รณ
คาตอบ ทนวิทยา ร คาอา าร
- ป็นไปตาม 1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
2. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 190 ลาดับที่ 11
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
- พื่อจาย ป็นคาน้ายา คมี าจัดยุง พื่อปอง ัน าร พรระบาด
ของ
โรคไข้ ลือดออ ในพื้นที่ตาบล ัวฝาย
ตั้งไว้ 100,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาทราย คมี (ทรายอะ บท) พื่อปอง ัน าร พร
ระบาด
ของโรคไข้ ลือดออ ใน ขตพื้นที่ตาบล ัวฝาย
ตั้งไว้ 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

260,000 บาท

รวม

260,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน
อุด นุน อ ชน
- อุด นุนคณะ รรม าร มบ้าน า รับ ารดา นินงานตาม นว
ทาง
โครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

3,887,000 บาท

รวม

1,339,000 บาท

รวม

1,339,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

1,297,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน วนตาบล
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

รวม

2,182,000 บาท

รวม

255,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
( งินรางวัลประจาปี) ใ ้ พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

5,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือนของข้าราช าร ละพนั งาน
วนท้องถิ่นที่ได้รับ งินประจาตา นง ตาม ฎ มายวาด้วย งิน
ดือน
ละ งินประจาตา นง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

50,000 บาท

รวม

932,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ้ พนั งาน วน
ตาบล
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาถาย อ าร, บบ ปลน
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาถาย อ าร, บบ ปลนของ อบต. ัว
ฝาย
ที่ไม ามารถใช้ ครื่องถาย อ ารของ อบต. ัวฝาย ดา นิน าร
ได้
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คาจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ตามอานาจ น้าที่ของ อบต.

จานวน

202,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาอื่น ๆ ตามอานาจ น้าที่ของ อบต.
ชน คาจ้าง จนท.ปฎิบัติงานด้านธุร ารชาง ฯลฯ
ตั้งไว้ 102,000 บาท
- คาจ้าง มาบริ ารรื้อถอน ิ่งปล ร้าง มรุ ฌาปน ถานปาช้าขี้
นอน
ตั้งไว้ 100,000 บาท
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตาง ๆ
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตาง ๆ ใน าร ข้า
รับ าร
ฝึ อบรม รือ ัมมนาของ นวยงานราช าร องค ร รือ ถาบัน
ที่จัดขึ้น
อัน ป็นประโยชนใ ้ พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
- โครง ารปรับปรุง ลงน้า าธารณะประโยชน บ้านชองลม ม 8 จานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาน้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน ลอลื่น า รับ ครื่องจั ร
ลของ
องค ารบริ าร วนจัง วัด พร ใน ารปรับปรุง ลงน้า
าธารณะ
ประโยชนภายใน มบ้านชองลม ม 8 ตาบล ัวฝาย
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ ป็นคา
บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใช้จายอื่น ๆ ใน าร
ดินทาง
ไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค าร
บริ าร
วนตาบล พ.ศ.2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ 2552)

จานวน

80,000 บาท
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คาบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

500,000 บาท

รวม

995,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องใช้ตาง ๆ
ชน ฟม ระดาษ บบพิมพ
ตรายาง ทป าว มึ คลิป ฯลฯ
วั ดุไฟฟา ละวิทยุ

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ชน ฟิว ายไฟฟา
ลอดไฟ ปลั๊ ไฟฟา ฯลฯ พื่อใช้ใน ิจ ารตามอานาจ น้าที่
ของ อบต. ัวฝาย
วั ดุ อ ร้าง

จานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง ชน ี , ไม้อัด , ตะป, ปรงทา ี,
ยางมะตอย, ทอซิ มนต, ปนซิ มนต ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละขน ง
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอม ซม ิ่ง าธารณประโยชนในพื้นที่ตาบล ัว
ฝาย
ชน ซอม ซมไฟฟา าธารณะ, ถนน, ที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง, บารุง
รั ษา
ทรัพย ิน ฯลฯ พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ า รับยานพา นะ ละขน ง ชน
ยางรถยนต ัว ทียน บต ตอรี่ ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาน้ามัน ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น า รับรถบรรทุ
ขยะ,
รถขุดตั บ็คโฮ ครื่อ บน้า รถจั รยานยนต รือคาน้ามัน ชื้อ
พลิง
ที่ใช้ใน ิจ ารงานตามอานาจ น้าที่ของ อบต. ัวฝาย ฯลฯ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุที่ใช้ ับโฆษณา ละ ผย พรขาว าร
ขององค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ชน ปาย ไม้อัด ฯลฯ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

366,000 บาท

รวม

66,000 บาท

จานวน

66,000 บาท

ครุภัณฑ อ ร้าง
คาจัดซื้อ ครื่องอัดอา าศ จานวน 1 ครื่อง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องอัดอา าศ ขนาด 300 ลิตรตอนาที
คุณลั ษณะพื้นฐาน
1. ป็น ครื่องอัดอา าศชนิดล บอัด 2 ครั้ง/ชั้น (Two-stage
Compressor) / (Double stage) ขนาดไมน้อย วา 2 บ
มี ารดปอง ันระบายความร้อนด้วยอา าศ ติดตั้งบนถังนอน
บบ
อย ับที่
2. มอ ตอรไมน้อย วา 5.5 รงม้า 380 โวลต 3 ฟ
3. มี Megnetic Contactor with Overload พร้อม under
Voltage Protection
4. ามารถอัดอา าศใ ้มีความดัน ง ุด ไมน้อย วา 10 บาร
(150 ปอนดตอตารางนิ้ว) ละอัตรา ารจาย
อา าศ (Air Delivery)
300 ลิตรตอนาที (10 ล บาศ ฟุตตอนาที/ซี อฟ อ็ม)
5. มี จวัดความดันลมภายในถังขนาด 0-300 ปอนดตอตาราง
นิ้ว
(0-20 บาร)
6. ถังบรรจุอา าศทาด้วย ล็ นียว มีความจุไมน้อย วา
300 ลิตร (10 ล บาศ ฟุต)
7. มีลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ปิดปิดลมอัดจา ถัง ละวาลว
ถาย
น้าออ จา ถัง
8. ครื่องอัดอา าศจะต้องมี ม้อ รอง บบ ้ง รือ บบ ปีย
9. ได้มาตรฐาน ISO, DIN, JIS, มอ . รือมาตรฐานอื่นที่ ทียบ
ได้
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ า นด)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

730,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

730,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

700,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

คาออ บบ คาควบคุมงานที่จายใ ้ อ ชน นิติบุคคล รือบุคคลภาย
นอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง
คาออ บบงาน อ ร้างที่ ี่ยวข้อง ับ าธารณปโภค
- พื่อจาย ป็นคาจ้างออ บบ รือควบคุม ารงาน อ ร้าง ฯลฯ
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ฎ ระทรวง ระ บียบ ละ นัง ือ
ซั ซ้อม
นวทางปฎิบัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารงานพั ดุภาค
รัฐ า นด
อัตราคาจ้างผ้ใ ้บริ าร จ้างออ บบ รือควบคุมงาน อ ร้าง
พ.ศ.2560
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารขยะมลฝอย ชน
คาธรรม นียม คา ชา ถานที่ทิ้งขยะราย ดือน ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุ ครื่อง ตง าย
- พื่อจาย ป็นคา ครื่อง ตง าย า รับคนงาน ็บขยะ
ของ อบต. ัวฝาย ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

239,700 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

239,700 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

239,700 บาท

จานวน

50,000 บาท

คาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรม ทคนิค ละวิธี าร ขียนโครง าร ละ จานวน
ารรายงานผลโครง าร

12,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายตามโครง ารปอง ัน ้ไขปัญ าไฟปา ละ มอ ควัน
- พื่อจาย ป็นคาอา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
วิทยา ร
คาวั ดุ คาปาย
- ป็นไปตาม 1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
2. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 151 ลาดับที่ 11

- พื่อจาย ป็นคาอา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
วิทยา ร
คาวั ดุ คาปาย
- ป็นไปตาม 1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
2. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 150 ลาดับที่ 7
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คาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรมพัฒนา ษตรตาม นวทาง าร
ษตร บบยั่งยืน

จานวน

30,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาอา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
วิทยา ร
คาวั ดุ คาปาย
- ป็นไปตาม 1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
2. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 149 ลาดับที่ 3
คาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรมศิลปะ ารจีบผ้า ละผ ผ้าประดับ
วทีในงานพิธี
ตาง ๆ
- พื่อจาย ป็นคาอา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
วิทยา ร
คาวั ดุ คาปาย
- ป็นไปตาม 1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
2. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 150 ลาดับที่ 6
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คาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพ านตะ ร้าจา ้น
พลา ติ พื่อลด าร
ใช้ถุงพลา ติ

จานวน

36,700 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาอา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
วิทยา ร
คาวั ดุ คาปาย
- ป็นไปตาม 1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
2. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 150 ลาดับที่ 5
คาใช้จายตามโครง าร ง ริมอาชีพใ ้ ผ้ งอายุ ละผ้พิ าร
- พื่อจาย ป็นคาอา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
วิทยา ร
คาวั ดุ คาปาย
- ป็นไปตาม 1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
2. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 149 ลาดับที่ 2
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คาใช้จายตามโครง ารอบรม ฎ มายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ
2563

จานวน

15,000 บาท

โครง ารอบรมชี้ จงใ ้ความร้ ี่ยว ับ ารจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน
ละ ผนชุมชน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาอา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทน
วิทยา ร
คาวั ดุ ละอุป รณ คาปาย
- ป็นไปตาม 1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
2. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 151 ลาดับที่ 10

- พื่อจาย ป็น คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุ คาปาย คา
ถาย อ าร
- ป็นไปตาม 1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
2. พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 151 ลาดับที่ 9
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

147,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

147,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

147,000 บาท

จานวน

32,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายตามโครง ารจัด าร ขงขัน ีฬา ปตอง ด็ ยาวชน ละ
ประชาชน
ต้านภัยยา พติด
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาจัด ตรียม นาม ขง, คาน้าดื่ม, คาปาย
โครง าร
คาปายประชา ัมพันธ, คาตอบ ทน รรม ารตัด ิน, คาถ้วย
รางวัล,
ชุด ีฬา, งินรางวัล, คาอา าร ลางวัน ละคาใช้จายอื่น ๆ ที่
จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน
ีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 177 ลาดับที่ 3
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คาใช้จายตามโครง ารจัด งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ับ นวยงาน จานวน
อื่น
- พื่อจาย ป็นคาชุด ีฬา พร้อมถุง ท้า, คา ครื่องดื่ม, คาอุป รณ
ีฬา
คาใช้จายอื่น ๆ ที่ใช้ใน าร ขงขัน ีฬา, คาตอบ ทน จ้า น้าที่
ใน
ารควบคุม รือผ้ฝึ อน รือ จ้า น้าที่อื่นที่จา ป็น
ละคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน
ีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 177 ลาดับที่ 1
โครง าร ขงขัน ีฬาฟุตบอล 7 คน ด็ ยาวชน ละประชาชนต้าน จานวน
ภัยยา พติด
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาจัด ตรียม นาม ขง, คาน้าดื่ม, คาปาย
โครง าร
คาปายประชา ัมพันธ, คาตอบ ทน รรม ารตัด ิน, คาตอบ
ทน
จ้า น้าที่ประจา นาม, คาถ้วยรางวัล, คาวั ดุอุป รณ าร ขง
ขัน
ล ฟุตบอล, ตาขายประตโ วฟุตบอล, ชุด ีฬา, งินรางวัล
รือถ้วยรางวัล ละคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน
ีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 177 ลาดับที่ 2
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โครง ารพัฒนาทั ษะทางด้าน ีฬา

จานวน

20,000 บาท

รวม

185,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวัน, คาปายโครง าร, คาอา าร
วาง
ละ ครื่องดื่ม, คา มนาคุณวิทยา ร, คาถาย อ าร
ละ ข้า ลม, คาน้า ข็ง ละ ครื่องดื่ม, คาวั ดุอุป รณ
ละคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน
ีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 177 ลาดับที่ 5
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงานทางศา นา ชน
วัน าคัญทางศา นา ตาม นัง ือ ั่ง าร, นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของ ระทรวง ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายตามโครง าร งานประ พณีไ ว้พระธาตุชอ ฮ มือง พร
ตุง ลวง
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาขบวนตาง ๆ คาน้าดื่ม คาปาย วั ดุ
อุป รณ
ละคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน
ีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม นัง ืออา ภอ ง มนที่ พร 0318.1/ว428 ลงวันที่
31 พฤษภาคม 2562 รื่อง งานประ พณีของท้องถิ่นจัง วัด
พร
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 179 ลาดับที่ 14

จานวน

10,000 บาท
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คาใช้จายตามโครง ารงานตามรอยพระยุคลบาทยาตรารวมพลัง
ามัคคีของดี ง มน

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุป รณ , คาปายโครง าร, คาจ้าง
มา ครื่อง
ียง, คาจ้าง มา ครื่อง ียง, คาจ้าง มาจัดนิทรรศ าร, คา
อา าร,
คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม
- ป็นไปตามระ บียบวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน
ีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม นัง ืออา ภอ ง มนที่ พร 0318.1/ว428 ลงวันที่
31 พฤษภาคม 2562 รื่อง งานประ พณีของท้องถิ่นจัง วัด
พร
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 181 ลาดับที่ 23
คาใช้จายตามโครง ารประ พณี ิ๋น ลา ลวง
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาขบวนตาง ๆ คาน้าดื่ม คาปาย วั ดุ
อุป รณ
ครื่องไทยทาน ละคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน
ีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม นัง ืออา ภอ ง มนที่ พร 0318.1/ว428 ลงวันที่
31 พฤษภาคม 2562 รื่อง งานประ พณีของท้องถิ่นจัง วัด
พร
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 179 ลาดับที่ 12
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คาใช้จายตามโครง าร ืบ านประ พณีถวาย ทียนจานาพรรษา

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุป รณ, คาปายโครง าร, คาใช้จาย
ใน าร
ต ตง จัด ถานที่ ละคาใช้จายอื่นที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน
ีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 180 ลาดับที่ 20
คาใช้จายตามโครง าร ืบ านประ พณีลอย ระทง
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาต ตง ถานที่, คา ครื่อง ียง, คาปาย
โครง าร
ละปายประชา ัมพันธ, คา ระ ไฟฟาที่ใช้ใน ารจัดงาน
ละคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน
ีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 178 ลาดับที่ 7
คาใช้จายตามโครง ารไ ว้พระพุทธโ ศัย ศิริชัยศา ยมนี พระคบ้าน จานวน
ค มือง พร
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาขบวนตาง ๆ คาน้าดื่ม คาปาย วั ดุ
อุป รณ
ละคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน
ีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 179 ลาดับที่ 11

10,000 บาท
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คาใช้จายตามโครง ารอนุรั ษ ละ ง ริมภมิปัญญาท้องถิ่น

จานวน

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

75,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

75,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- อุด นุนคณะ รรม ารวัดชองลม ตามโครง ารประ พณีปิดทอง
พระวัดชองลม
อุด นุนคณะ รรม ารวัดศรีดอ
จานวน

10,000 บาท

- อุด นุนคณะ รรม ารวัดศรีดอ ตามโครง ารประ พณีปิดทอง
พระพุทธรปนั่งดิน ละนมั ารพระธาตุ จดียวัดศรีดอ
อุด นุน ภา ด็ ละ ยาวชนตาบล ัวฝาย
จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ละอุป รณ, คาถาย อ าร, คาอา าร
ลางวัน,
คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม, คาปาย, คา มนาคุณวิทยา ร
ละคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายใน
าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามระ บียบวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน
ีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 178 ลาดับที่ 9

งินอุด นุน อ ชน
อุด นุนคณะ รรม ารวัดชองลม

- อุด นุน ภา ด็ ละ ยาวชนตาบล ัวฝาย ตามโครง ารพัฒนา
ง ริม
ศั ยภาพ ด็ ละ ยาวชนตาบล ัวฝาย
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อุด นุน ภาวัฒนธรรมตาบล ัวฝาย ตามโครง ารประ พณีงานบุญ
บั้งไฟ
ตาบล ัวฝาย

จานวน

40,000 บาท

รวม

7,961,000 บาท

รวม

7,961,000 บาท

รวม

7,961,000 บาท

จานวน

310,000 บาท

- อุด นุน ภาวัฒนธรรมตาบล ัวฝาย ตามโครง ารประ พณี
งานบุญบั้งไฟ ตาบล ัวฝาย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
- - โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้านทุง จริญ ม 4
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็
ขนาด ว้าง 5.00 มตร. ความ นา 0.15 มตร. ความยาว
75.00 มตร. พร้อมงาน ทพื้นคอน รีต ริม ล็ ริมปี ไ ล
ทาง
ความ นา 0.15 มตร. จานวน 125.00 ตาราง มตร. รือมี
พื้นที่
รวมไมน้อย วา 500 ตาราง มตร. บ้านทุง จริญ ม 4 ต. ัว
ฝาย
โดย ริ่มตอจา ถนนลาดยางบริ วณบ้านนางฤทธิ์ ได้ดี บ้าน ลข
ที่ 82/1
ม 4 ต. ัวฝาย ไป ชื่อมตอถนนลาดยาง ายคันคลอง งน้าชล
ประทาน มมาน บ้านทุง จริญ ม 4 ต. ัวฝาย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 116 ลาดับที่ 287
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- คาปรับปรุงภมิทัศนภายในบริ วณปาช้าขี้ นอน บ้าน ลาปาผึ้ง
ม 12
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างลานคอน รีต ริม ล็ คา อ ร้าง
ถนน
คอน รีต ริม ล็ คา อ ร้างรางระบายน้าคอน รีต ริม
ล็
รายละ อียดดังตอไปนี้
1. อ ร้างลานคอน รีต ริม ล็ ความ นา 0.15 มตร. พื้นที่
รวม
ไมน้อย วา 948.32 ตาราง มตร.
2. อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ขนาด ว้าง 3.00 มตร.
นา 0.15 มตร. ความยาว 28 มตร. พร้อมงาน ทพื้น
คอน รีต ริม
ล็ ความ นา 0.15 มตร. จานวน 13.35 ตาราง มตร.
รือมีพื้นที่รวมไมน้อย วา 97.35 ตาราง มตร.
3. อ ร้างรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ชนิดฝาปิดคอน รีต
ริม
ล็ ขนาด ว้างภายใน 0.30 มตร. ความลึ 0.30 – 0.40
มตร.
(ความลึ รวมฝาปิด) ความยาว 44 มตร.
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 97 ลาดับที่ 236

จานวน

700,000 บาท
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- โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้านชองลม ม 8

จานวน

314,000 บาท

จานวน

352,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ขนาด
ว้าง 3.00
มตร. ความ นา 0.15 มตร. ความยาว 169.00 มตร. รือมี
พื้นที่
ไมน้อย วา 507.00 ตาราง มตร. พร้อมงาน ทพื้นคอน รีต
ริม ล็
ริมปี ไ ลทาง ความ นา 0.15 มตร. จานวน 2.70 ตาราง
มตร.
รือมีพื้นที่รวมไมน้อย วา 509.70 ตาราง มตร. บ้านชองลม
ม 8 ต. ัวฝาย โดย ริ่มตอจา ถนนคอน รีตบริ วณที่ วนนาง
ุศล
ดังดี บ้านชองลม ม 8 ต. ัวฝาย ไป ิ้น ุดบริ วณที่นานาง
ยาวลั ษณ
มา มาย บ้านชองลม ม 8 ต. ัวฝาย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 118 ลาดับที่ 290

- โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้านทุง จริญ ม 4
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ขนาด ว้าง
2.50 – 3.00 มตร. ความ นา 0.15 มตร. ความยาวรวม
191.00 มตร. พร้อมงาน ทพื้นคอน รีต ริม ล็ ริมปี
ไ ลทาง ความ นา 0.15 มตร. จานวน 12.00 ตาราง
มตร. รือ
มีพื้นที่รวมไมน้อย วา 571.50 ตาราง มตร. บ้านทุง
จริญ ม 4
ต. ัวฝาย โดย ย จานวน 3 จุด อ ร้าง ดังนี้
จุด อ ร้างที่ 1 อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ขนาด
ว้าง 3.00
มตร. ความยาว 102 มตร. ความ นา 0.15 มตร. พร้อม
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งาน ท
พื้นคอน รีต ริม ล็ ความ นา 0.15 มตร. จานวน 2
ตาราง มตร. รือมีพื้นที่รวมไมน้อย วา 308.00 ตาราง มตร.
โดย ริ่มจา บ้านนายบันทึ ชื้อชาติ บ้าน ลขที่ 59/1 ม 4
ต. ัวฝาย ไป ิ้น ุดบ้านนางพะยอม ประ ิทธิ ุล บ้าน ลข
ที่ 68/3
ม 4 ต. ัวฝาย
จุด อ ร้างที่ 2 อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ขนาด
ว้าง 3.00
มตร. ความยาว 62 มตร. ความ นา 0.15 มตร. พร้อมงาน
ทพื้น
คอน รีต ริม ล็ ความ นา 0.15 มตร. จานวน 10.00
ตาราง มตร. รือมีพื้นที่รวมไมน้อย วา 196.00 ตาราง
มตร.
โดย ริ่มบ้านนายอิน ฝง ธัญญะ บ้าน ลขที่ 64/1 ม 4 ต. ัว
ฝาย
ไป ิ้น ุดบ้านนายถวิล ชั โยง บ้าน ลขที่ 72/4 ม 4 ต. ัว
ฝาย
จุด อ ร้างที่ 3 อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ขนาด ว้าง
2.50 มตร. ความยาว 27 มตร. ความ นา 0.15 มตร. รือ
มี
พื้นที่ไมน้อย วา 67.50 ตาราง มตร. โดย ริ่มบ้านนาง ทียม
จันทร
งาะ วาน บ้าน ลขที่ 74/1 ม 4 ต. ัวฝาย ไป ิ้น ุดบ้านนาย
จิตร
จันรอน บ้าน ลขที่ 81/2 ม 4 ต. ัวฝาย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 114 ลาดับที่ 286

น้า : 53/74

น้า : 54/74

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:45:05

- โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน ลา จริญ ม 9

จานวน

399,000 บาท

- โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน ลาปาผึ้ง ม 12 จานวน

383,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ขนาด
ว้าง 5.00 มตร.
ความ นา 0.15 มตร. ความยาว 130.00 มตร. รือมีพื้นที่ไม
น้อย
วา 650 ตาราง มตร. บ้าน ลา จริญ ม 9 ต. ัวฝาย โดย
ริ่มตอจา
ถนนคอน รีตบริ วณที่ วนนางน้อย ดวงจันทร บ้าน ลา
จริญ ม 9
ต. ัวฝาย ไป ิ้น ุดบริ วณบ้านนายชยพล ดวงอินทร บ้าน ลข
ที่ 14
ม 9 ต. ัวฝาย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 118 ลาดับที่ 291

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:45:05

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ขนาด
ว้าง 3.50 มตร.
ความ นา 0.15 มตร. ความยาว 160.00 มตร. รือมีพื้นที่ไม
น้อย
วา 560 ตาราง มตร. บ้าน ลาปาผึ้ง ม 12 ต. ัวฝาย โดย
จา ข้าง
ที่นานายปั่น มา มาย บ้าน ลาปาผึ้ง ม 12 ต. ัวฝาย ไป
ิ้น ุดข้าง
ที่นานาย มบรณ มีชัย บ้าน ลาปาผึ้ง ม 12 ต. ัวฝาย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 118 ลาดับที่ 292

น้า : 55/74

น้า : 56/74

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:45:05

- โครง าร อ ร้างผนังคอน รีต ริม ล็ ั้นตลิ่งพัง บ้านชองลม
ม 13

จานวน

366,000 บาท

จานวน

395,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างผนังคอน รีต ริม ล็ ั้นตลิ่ง
พัง ความ ง
2.00 มตร. (ความ งไมรวมฐานรา ) ผนัง นา 0.25
มตร.
ความยาว 35.00 มตร. บริ วณตลิ่งลา ้วย มมานข้างบ้าน
นายชัย ลิศ
ดอ จันทร บ้าน ลขที่ 155/2 ม 13 ต. ัวฝาย ไป ิ้น ุดข้าง
บ้าน
นายปรีชา ตช าศ บ้าน ลขที่ 156 ม 13 ต. ัวฝาย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 75 ลาดับที่ 133

- โครง าร อ ร้างผนังคอน รีต ริม ล็ ั้นตลิ่งพัง บ้าน ัวฝาย
ม 10
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างผนังคอน รีต ริม ล็ ั้นตลิ่ง
พัง ความ ง 2.50
มตร. (ความ งไมรวมฐานรา ) ผนัง นา 0.25 มตร. ความ
ยาว
35.00 มตร. บริ วณตลิ่งลา ้วย มมานข้างศาลาอ น ประ งค
บ้าน ัวฝาย ม 10 ต. ัวฝาย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 74 ลาดับที่ 130

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:45:05

- โครง าร อ ร้างพื้นคอน รีต ริม ล็ พื่อขยายไ ลทาง บ้านปา จานวน
ผึ้ง ม 5

น้า : 57/74

245,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:45:05

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างพื้นคอน รีต ริม ล็ พื่อขยายไ ล
ทาง
ขนาด ว้าง 1.50 – 3.50 มตร. ความ นา 0.15 มตร. ความ
ยาว
รวม 190.00 มตร. รือมีพื้นที่รวมไมน้อย วา 414.85 ตาราง
มตร.
บ้านปาผึ้ง ม 5 ต. ัวฝาย โดย ย ป็น 2 จุด อ ร้าง ดังนี้
จุด อ ร้างที่ 1 อ ร้างพื้นคอน รีต ริม ล็ ขนาด ว้าง
1.50 – 3.50 มตร. ความ นา 0.15 มตร. ความยาว 126.00
มตร.
รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 262.90 ตาราง มตร. โดย ริ่มตอ
จา บริ วณ
บ้านนาง ุนทร ณรงคชัยชาญ บ้าน ลขที่ 190 ม 5 ต. ัว
ฝาย
ไป ิ้น ุดบ้านนายลอย ลีชัย บ้าน ลขที่ 5 ม 5 ต. ัวฝาย
จุด อ ร้างที่ 2 อ ร้างพื้นคอน รีต ริม ล็ ขนาด
ว้าง 2.00 มตร.
ความ นา 0.15 มตร. ความยาว 64.00 มตร. รือมีพื้นที่ไม
น้อย วา
121.70 ตาราง มตร. พร้อมงาน ทพื้นคอน รีต ริม
ล็ ความ นา
0.15 มตร. จานวน 30.25 ตาราง มตร. รือมีพื้นที่รวมไม
น้อย วา
151.95 ตาราง มตร. บริ วณข้างบ้านนาย ลื่อน วงค ุระ
ประ ิต
บ้าน ลขที่ 187/2 ม 5 ต. ัวฝาย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 116 ลาดับที่ 288

น้า : 58/74

น้า : 59/74

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:45:05

- โครง าร อ ร้างพื้นคอน รีต ริม ล็ พื่อขยายไ ลทาง
บ้าน ลาปาผึ้ง ม 6
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างพื้นคอน รีต ริม ล็ พื่อขยายไ ล
ทาง ขนาด
ว้าง 0.70 – 2.90 มตร. ความ นา 0.15 มตร. ความยาว
รวม
266.00 มตร. รือมีพื้นที่รวมไมน้อย วา 412.25 ตาราง
มตร.
บ้าน ลาปาผึ้ง ม 6 ต. ัวฝาย โดย ย ป็น 2 จุด อ
ร้าง ดังนี้
จุด อ ร้างที่ 1 อ ร้างพื้นคอน รีต ริม ล็ ขนาด ว้าง
0.70 – 2.90 มตร. ความ นา 0.15 มตร. ความยาว 139.00
มตร.
รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 238.65 ตาราง มตร.โดย ริ่ม
จา บริ วณ
บ้านนางไพริน อราอิ บ้าน ลขที่ 2/4 ม 6 ต. ัวฝาย ไป ิ้น
ุดบ้าน
นาย มศั ดิ์ ใจงาม บ้าน ลขที่ 15/4 ม 6 ต. ัวฝาย
จุด อ ร้างที่ 2 อ ร้างพื้นคอน รีต ริม ล็ ขนาด ว้าง
1.00 – 2.40 มตร. ความ นา 0.15 มตร. ความ
ยาว 127.00 มตร.
รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 173.60 ตาราง มตร.โดย ริ่ม
จา บริ วณ
บ้านนาง จริญศรี คะชา บ้าน ลขที่ 1 ม 6 ต. ัวฝาย ไป ิ้น
ุดบริ วณ
บ้านนางนา ดับร้อน บ้าน ลขที่ 5/2 ม 6 ต. ัวฝาย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 117 ลาดับที่ 289

จานวน

250,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:45:05

- โครง าร อ ร้างรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ บ้านปาผึ้ง ม จานวน
11
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ขนาด
ว้าง
ภายใน 0.30 มตร. ความลึ 0.40 – 0.60 มตร.
(ความลึ รวมฝาปิด) ความยาว 120.00 มตร. โดย ริ่มจา
บ้าน
นายพิม ทนทาน บ้าน ลขที่ 35/1 ม 11 ต. ัวฝาย ป ชื่อมตอ
ราง
ระบายน้าบริ วณบ้านนายชาญ ได้ดี บ้าน ลขที่ 12/1 ม 11 ต
. ัวฝาย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 75 ลาดับที่ 131

น้า : 60/74

234,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:45:05

-- โครง าร อ ร้างรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ บ้านปาผึ้ง ม จานวน
11
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ขนาด
ว้าง
ภายใน 0.30 มตร. ความลึ 0.50 – 0.70 มตร. (ความลึ รวม
ฝาปิด)
ความยาว 89.00 มตร. โดย ริ่มจา บ้านนาย
ประ ยัด วิง บ้าน ลขที่
23/1 ม 11 ต. ัวฝาย ไป ชื่อมตอรางระบายน้าบริ วณบ้าน
นาย น
ชม้าย บ้าน ลขที่ 11 ม 11 ต. ัวฝาย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 75 ลาดับที่ 132

น้า : 61/74

182,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:45:05

- โครง าร อ ร้างรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ บ้าน ัวฝาย ม จานวน
3

น้า : 62/74

350,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ขนาด
ว้าง
ภายใน 0.40 มตร. ความลึ 0.35 มตร. (ความลึ รวมฝาปิด)
ความยาว 134.00 มตร. โดย ริ่มจา ข้างตลาด ดศรี
ดอ ม 3
ต. ัวฝาย ไป ชื่อมตอรางระบายน้าบริ วณศาลาอ น ประ งค
บ้าน ัวฝาย ม 3 ต. ัวฝาย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 72 ลาดับที่ 127

- โครง าร อ ร้างรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ บ้าน ลาปาผึ้ง จานวน
ม6
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ขนาด
ว้าง
ภายใน 0.30 มตร. ความลึ 0.30 มตร. (ความลึ รวมฝาปิด)
ความยาว 23.00 มตร. บริ วณ น้าบ้านนาง มพัภ ขันตี
บ้าน ลขที่ 96/3 ม 6 ต. ัวฝาย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 74 ลาดับที่ 128

45,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:45:05

- โครง าร อ ร้างรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ พร้อมงาน ทพื้น จานวน
คอน รีต ริม ล็ ขยายไ ลทาง บ้านชองลม ม 2

น้า : 63/74

199,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ขนาด
ว้าง
ภายใน 0.40 มตร. ความลึ 0.45 – 0.50 มตร. ความ
ยาว 55 มตร.
พร้อมงาน ทพื้นคอน รีต ริม ล็ พื่อขยายไ ลทาง ความ
นา 0.15
มตร. จานวน 111.90 ตาราง มตร. โดย ริ่มจา บ้านนาย
บุญ ชุม ย็น
บ้าน ลขที่ 29 ม 2 ต. ัวฝาย ไป ชื่อมตอรางระบายน้าบริ วณ
บ้าน
นางอัมพร ตุวีระพงษ บ้าน ลขที่ 318/6 ม 2 ต. ัวฝาย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 72 ลาดับที่ 125
- โครง าร อ ร้างอาคาร ็บพั ดุ ศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต. ัวฝาย จานวน
บ้าน ลา จริญ ม 9
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างอาคาร ็บพั ดุ ศนยพัฒนา ด็ ล็
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ขนาด ว้าง 5 มตร
ยาว 12 มตร ง 3 มตร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 183 ลาดับที่ 2

450,000 บาท

น้า : 64/74

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:45:05

- โครง ารปรับปรุง ตอ ติมอาคารศนย รียนร้ ศรษฐ ิจพอ พียง
บ้านชองลม ม 1
- พื่อจาย ป็นคาปรับปรุง ตอ ติมอาคารศนย รียนร้ ศรษฐ ิจพอ
พียง
บ้านชองลม ม 1 ต. ัวฝาย ขนาด ว้าง 6.80 มตร. ยาว 9.00
มตร.
ง 3.00 มตร.
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 114 ลาดับที่ 284

จานวน

350,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:45:05

- โครง ารปรับปรุงศนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตาบล ัว จานวน
ฝาย บ้าน ลา จริญ ม 9
- พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงศนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วน
ตาบล
ัวฝาย ดังนี้
1. อ ร้าง ลังคาคลุมลานอ น ประ งค ขนาด ว้าง 12.00
มตร.
ยาว 18.50 มตร. ง 6.00 มตร.
2. อ ร้าง วที ลาง จ้ง ขนาด ว้าง 3.00 มตร. ยาว 6.00
มตร.
ง 0.60 มตร.
3.ระบบไฟฟา อง วาง ละปลั๊ ไฟฟา
4.รางรับน้าฝนจา ลังคา ความยาวรวมไมน้อย วา 18.00
มตร.
5.ปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้า ความยาวรวม 30.00 มตร.
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 183 ลาดับที่ 5
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- โครง ารวางทอระบายน้าคอน รีต ริม ล็ บ้านดอนชัย ม 7

จานวน

350,000 บาท

จานวน

134,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวางทอระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ทียบ ทา
ชั้น 3
ขนาด ้นผาศนย ลาง 0.40 มตร. พร้อมงาน อ ร้าง บอพั
คอน รีต
ริม ล็ ขนาด ว้าง 0.60 มตร. ยาว 1.00 มตร. ความ ง
จา พื้น
บอถึงปา บอไมน้อย วา 0.90 มตร. จานวน 19 บอ
พั ความยาว
รวม 174 มตร. บริ วณลา มือง าธารณะข้างบ้านนาง าวบุญ
ลีบใบ บ้าน ลข 257 ม 7 ต. ัวฝาย ไปตามลา มือง
าธารณะ
ิ้น ุดบริ วณข้างบ้านนาย ุทด บัวบาน บ้าน ลขที่ 242 ม 7
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 74 ลาดับที่ 129

- โครง ารวางทอระบายน้าคอน รีต ริม ล็ บ้านปาผึ้ง ม 5
- พื่อจาย ป็นคาวางทอระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ทียบ ทา
ชั้น 3
ขนาด ้นผาศนย ลาง 0.60 มตร. พร้อมงาน อ ร้าง บอพั
คอน รีต
ริม ล็ ขนาด ว้าง 0.80 มตร. ยาว 1.00 มตร. ความ ง
จา พื้น
บอถึงปา บอไมน้อย วา 1.20 มตร. จานวนรวม 7 บอ
พั ความยาว
รวม 47 มตร. โดย ย ป็น 2 จุด อ ร้าง ดังนี้
จุด อ ร้างที่ 1 วางทอระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ทียบ ทา
ชั้น 3
ขนาด ้นผาศนย ลาง 0.60 มตร. พร้อมงาน อ ร้าง บอพั
คอน รีต
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ริม ล็ ขนาด ว้าง 0.80 มตร. ยาว 1.00 มตร. ความ ง
จา พื้น
บอถึงปา บอไมน้อย วา 1.20 มตร. จานวนรวม 4 บอ
พั ความยาว
รวม 22 มตร. บริ วณลา มือง าธารณะข้างบ้านนาย
วั ดิ์ จิตผอง
บ้าน ลขที่ 203/3 ม 5 ต. ัวฝาย
จุด อ ร้างที่ 2 วางทอระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ทียบ ทา
ชั้น 3
ขนาด ้นผาศนย ลาง 0.60 มตร. พร้อมงาน อ ร้าง บอพั
คอน รีต
ริม ล็ ขนาด ว้าง 0.80 มตร. ยาว 1.00 มตร. ความ ง
จา พื้น
บอถึงปา บอไมน้อย วา 1.20 มตร. จานวนรวม 3 บอ
พั ความยาว
รวม 25 มตร. บริ วณลา มือง าธารณะข้างบ้านนางขัน
คา มณีลา
บ้าน ลขที่ 171/1 ม 5 ต. ัวฝาย ไปตามลา มือง าธารณะ
ิ้น ุด
บริ วณข้างบ้านนางจันทรา อง ้ว บ้าน ลขที่ 171/2 ม 5 ต
. ัวฝาย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 72 ลาดับที่ 127

โครง ารขุด จาะบอบาดาลพร้อมระบบดดน้า บ้าน ลาปาผึ้ง ม
12

จานวน

440,000 บาท
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- พื่อจาย ป็นคาขุด จาะบอบาดาลพร้อมระบบดดน้า
ขนาด ้นผาศนย ลาง 6 นิ้ว ลึ 150 มตร บริ วณบ้าน ลา
ปาผึ้ง
ม 12
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 169 ลาดับที่ 62
โครง ารปรับปรุงถนนคอน รีตด้วย ารปผิว อ ฟัลติ คอน รีต
บ้านชองลม ม 2
- พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงถนนคอน รีตด้วย ารปผิว อ ฟัลติ
คอน รีต
(Overlay) ความ นา 0.05 มตร. ขนาด ว้าง 2.70 – 3.00
มตร.
ความยาว 159 มตร. พร้อมงานปผิว อ ฟัลติ คอน รีต ริม
ไ ลทาง
ความ นา 0.05 มตร. จานวน 79.72 ตาราง มตร. รือมีพื้นที่
ปผิว
อ ฟัลติ คอน รีตรวมไมน้อย วา 550.72 ตาราง มตร. โดย
ริ่ม
จา บริ วณบ้านนางนิลพันธ ฟุม ฟื่อย บ้าน ลขที่ 19/3 ม 2 ต
. ัวฝาย
ไป ิ้น ุดบ้านนาย ิง ทอง ทนทาน บ้าน ลขที่ 20 ม 2 ต
. ัวฝาย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วน
ตาบล
พ.ศ.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
มาตรา 67(1)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 114 ลาดับที่ 285

จานวน

193,000 บาท
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คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง
งินชด ชย ัญญา บบปรับ ัญญาได้ (คา K)

จานวน

270,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

คาใช้จายตามโครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราช จานวน
ดาริ
ม ด็จพระ ทพรัตน ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชด ชย ัญญา บบปรับ ัญญาได้ (คา K)
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ละอุป รณ คาถาย อ าร คา
นัง ือ/ อ าร
คา ระ ป็า คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม
- ป็นไปตาม นัง ือที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26
ม ราคม 2558
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 171 ลาดับที่ 1
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจ้าง
องค าร
บริ าร วนตาบล
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557 ละพระราช
บัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533

รวม

22,867,590 บาท

รวม

22,867,590 บาท

รวม

22,867,590 บาท

จานวน

100,000 บาท
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งิน มทบ องทุน งินทด ทน

จานวน

5,000 บาท

จานวน

16,622,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทด ทนของพนั งานจ้าง
องค าร
บริ าร วนตาบล
- ป็นไปตาม นัง รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ละพระ
ราช
บัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
บี้ยยังชีพผ้ งอายุ
- พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพผ้ งอายุ ใ ้ ับผ้ งอายุในพื้นที่องค าร
บริ าร
วนตาบล ที่มีอายุ 60 ปี บริบรณขึ้นไป ที่มีคุณ มบัติครบถ้วน
- ป็นไปตามมระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ าร
จาย งิน
บี้ยยังชีพผ้ งอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 ละ นัง ือ รม ง
ริม
ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลง
วันที่
25 ร ฎาคม
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 184 ลาดับที่ 1
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บี้ยยังชีพคนพิ าร

จานวน

5,200,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพคนพิ าร ใ ้ ับคนพิ ารในพื้นที่
องค ารบริ าร
วนตาบลที่มี ิทธิตาม ลั ณฑที่ า นด ละได้ ดงความ
จานง
โดย ารขอขึ้นทะ บียบ พื่อขอรับ งิน บี้ยความพิ ารไว้ ับ
องค าร
บริ าร วนตาบล ล้ว
- ป็นไปตามมระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ าร
จาย งิน
บี้ยยังชีพผ้ งอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 ละ นัง ือ รม ง
ริม
ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลง
วันที่
25 ร ฎาคม
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 184 ลาดับที่ 2
บี้ยยังชีพผ้ปวย อด
- พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ ผ้ติด ชื้อ อด ใ ้ ับผ้ปวย อด ใน
พื้นที่
องค ารบริ าร วนตาบล ที่ พทยได้รับรอง ละทา ารวินิจฉัย
ล้ว
- ป็นไปตามมระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน
ง คราะ
พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ละ
นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6
/ว 2927
ลงวันที่ 25 ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 184 ลาดับที่ 3
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ารองจาย

จานวน

250,439 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย รณีฉุ ฉินจา ป็น รงดวน รือใน รณี
รงดวน
ที่ไมได้ตั้งงบประมาณ พื่อ ารนั้น ๆ ไว้ใน ารปอง ัน ละ ้ไข
ปัญ า
ที่ ิดจา าธารณภัย รือภัยพิบัติใน รณีตาง ๆ รวมทั้ง รณี
รงดวน
า ไมดา นิน ารจะ ป็นอันตรายร้าย รง วนรวม ละ
ตุ ารณ
ที่ไม ามารถคาด มายได้ ละไมปรา ฎใน ผนพัฒนาประจาปี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อ
ชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ.2560
ละที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 ละ นัง ือ
ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
รายจายตามข้อผ พัน
งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชนตาบล ัวฝาย

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชนตาบล ัวฝาย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 ุมภาพันธ 2561
งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ของ อบ จานวน
ต. ัวฝาย
- พื่อจายคา มทบ องทุนประ ัน ุขภาพระดับท้องถิ่น รือพื้นที่
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย องค ารบริ าร วนตาบล
ขนาด
ลาง มทบ ไมน้อย วาร้อยละ 40 ของคาบริ าร าธารณ ุข
ที่ได้รับจา องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ งชาติ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบ
ประมาณของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ.2561
งินชวยพิ ศษ
จานวน
งินชวยพิ ศษ

190,000 บาท

100,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:45:06

- ย ป็นราย ารดังนี้
(1) งินคาทาขวัญพนั งาน ละล จ้าง พื่อจาย ป็นคาทาขวัญ
รณีพนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง ประ บ
อันตราย รือบาด จ็บขณะปฏิบัติราช าร ตาม ิทธิ์อันพึงได้รับ
ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล รื่อง งินทา
ขวัญ
พนั งาน ละล จ้างขององค ารบริ าร วนตาบล
ปรา ฏ ผนงานงบ ลาง
ตั้งไว้ 10,000
บาท
(2) งิน ง คราะ ผ้ประ บภัย นื่องจา ารชวย ลือราช ารฯ
พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ งินดารงชีพ ใ ้ ผ้ประ บภัย รือ
ทายาท จา ารชวย ลือ ารปฏิบัติงานของชาติ รือ าร
ปฏิบัติ
น้าที่มนุษยธรรม ตามพระราชบัญญัติผ้ประ บภัย นื่องจา
าร
ชวย ลือราช าร ารปฏิบัติงานของชาติ รือ ารปฏิบัติตาม
น้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543
ตั้งไว้ 10,000 บาท
(3) งินทด ทน รณีพนั งานประ บอันตราย จ็บปวย รือ
ญ าย นื่องจา ทางานใ ้ราช าร พื่อจายคาทด ทนใ ้
พนั งานจ้างองค ารบริ าร วนตาบลที่มี ิทธิ์ได้รับ งินทด ทน
รณีพนั งานจ้างประ บอันตราย จ็บปวย รือ ญ าร นื่อง
จา ทางานใ ้ราช าร ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน
วน
ตาบลจัง วัด พร รื่อง ิทธิประโยชนของพนั งานจ้างองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2554 ข้อ 6
ตั้งไว้ 10,000
บาท
(4) คาตอบ ทน ารออ จา งานโดยไมมีความผิด พื่อจาย ป็น
คา
ตอบ ทน ารออ จา งานโดยไมมีความผิดของพนั งานจ้าง
ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
พร รื่อง
คาตอบ ทน ละ ิทธิประโยชนของพนั งานจ้าง ( พิ่ม ติม)
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2549
ตั้งไว้ 20,000
บาท
(5) งินชวยพิ ศษใน รณีที่พนั งาน ล จ้าง พนั งานจ้างของ

น้า : 73/74

น้า : 74/74

วันที่พิมพ : 17/2/2563 10:45:06

อบต. ถึง ความตายในระ วางรับราช าร ตาม นัง ือที่
มท 0013.4/ว 1765 ลว 3 มิ.ย. 2537 ตัง้ ไว้ 50,000 บาท

งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วน
ท้องถิ่น
( บท.) ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ พื่อชวย ลือ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น อัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจาปีตาม
งบประมาณรายจายทั่วไป ไมรวมรายได้จา พันธบัตร งิน ้
ผ้อุทิศใ ้ ละ งินอุด นุนทั่วไป
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.5/ ว 2305 ลงวันที่ 26 ร ฎาคม 2561

จานวน

260,151 บาท

