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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย
อา ภอ คนดง จัง วัดบุรีรัมย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,201,270 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,838,840 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,111,300 บาท

รวม

2,743,920 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย

จานวน

514,080 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนนาย องค ารบริ าร วนตาบล วั
ฝาย ดือนละ 20,400.- บาท ละรองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ัวฝาย อี 2 คนๆละ 11,220.- บาท ตอ
ดือน รวม 12 ดือน ปน งิน 514,080.- บาท
งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย องค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ดือนละ 1,750.- บาท ละรองนาย
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย อี 2 คนๆละ 880.- บาท ตอ
ดือน รวม 12 ดือน ปน งิน 42,120.- บาท
งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ัวฝาย ดือนละ 1,750.- บาท ละรองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝาย อี 2 คนๆละ 880.- บาท ตอ
ดือน รวม 12 ดือน ปน งิน 42,120.- บาท
งินคาตอบ ทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
จานวน
บริ าร วนตาบล
- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ลขานาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ัวฝาย ดือนละ 7,200.- บาท รวม 12 ดือน ปน
งิน 86,400.- บาท

86,400 บาท
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งินคาตอบ ทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

2,059,200 บาท

รวม

3,367,380 บาท

จานวน

2,537,160 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนปลัดองค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ัว
น้า านั ปลัด นั ทรัพยา รบุคคล นั จัด ารงานทั่วไป นั
วิชา ารตรวจ อบภายใน นิติ ร จ้าพนั งานธุร าร ละข้า
ราช ารใน ัง ัด านั ปลัด รวม 12 ดือน ปน
งิน 2,537,160.- บาท
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จานวน

108,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนราย ดือนปลัดองค ารบริ าร วน
ตาบล ัวฝาย งินชวย ลือพิ ศษ งิน พิ่มอื่นๆ ดือน
ละ 7,000.- บาท ละ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว า รับ จ้า
พนั งานธุร าร ดือนละ 2,000.- บาท รวม 12 ดือน ปน
งิน 108,000.- บาท
งินประจาตา นง

จานวน

126,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประจาตา นงปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
ัวฝาย ดือนละ 7,000.- บาท ละ ัว น้า านั ปลัด ดือน
ละ 3,500.- บาท รวม 12 ดือน ปน งิน 126,000.- บาท
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

551,760 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจ้างผู้ชวย จ้าพนั งาน
ธุร าร 2 อัตรา พนั งานขับรถ ละคนงานทั่ว
ไป รวม 12 ดือน ปน งิน 551,760.- บาท
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

44,460 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ัวฝาย ดือนละ 11,220.- บาท รองประธาน ภาองค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ดือนละ 9,180.- บาท ลขานุ าร ภา
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ดือนละ 7,200.- บาท ละ
มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย อี 20 คนๆ
ละ 7,200.- บาท ตอ ดือน รวม 12 ดือน ปน
งิน 2,059,200.- บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตางๆ า รับผู้
ชวย จ้าพนั งานธุร าร พนั งานขับรถ ละคนงานทั่ว
ไป รวม12 ดือน ปน งิน 44,460.-บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

1,660,540 บาท

รวม

343,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารซึ่ง
ปนงานประจาที่ปฏิบัติป ติของ จ้า น้าที่ ข้าราช าร พนั งาน
จ้าง ัง ัด านั งานปลัด องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย
คา ชาบ้าน
จานวน

90,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย
1) งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี) า รับผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ัง ัด านั งานปลัด องค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝาย จานวน 200,000.- บาท ปนไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น
ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
2) คาตอบ ทน จ้า น้าที่ผู้ชวย ลือใน ารจัด าร ลือ ตั้ง มาชิ
ภาองค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ละ าร ลือ ตั้งนาย
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย รืออื่นๆที่ ี่ยว
ข้อง จานวน 20,000.- บาท
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

- พื่อจาย ปน งินคา ชาบ้านปลัดองค ารบริ าร วนตาบล ัว
ฝาย ัว น้า านั ปลัด นั จัด ารงานทั่วไป ละข้า
ราช าร พนั งาน จ้า น้าที่ ัง ัด านั งานปลัด องค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝาย ที่ได้รับ ิทธิตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ้ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

30,000 บาท

รวม

900,540 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาถาย อ าร คาทา ลม อ าร คาจัดทา ื่อ
ละป้ายประชา ัมพันธตางๆ คาจ้าง มาบริ าร ละ ผย พรขาว
ทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ งพิมพตางๆ
*คาจัดทาประ ันภัยรถยนต
จานวน

36,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาธรรม นียม ารศึ ษา คาบารุง ารศึ ษา
บุตรนาย องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ละข้า
ราช าร พนั งาน จ้า น้าที่ ัง ัด านั งานปลัด องค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝาย ที่ได้รับ ิทธิตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2541 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
*คาโฆษณา ละ ผย พร

- พื่อจาย ปน งิน บี้ยประ ันภัยรถยนต วน ลาง ละคา
ธรรม นียมตางๆ ี่ยว ับยานพา นะของทางราช าร
*คาจ้าง มา าจัด ิ่งปฏิ ูล

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจ้าง มาบริ ารใน าร ็บ ละขนปฏิ ูลของ
ที่ทา ารองค ารบริ าร วนตาบล วั ฝาย
*คาจ้าง มาบริ ารทั่วไป
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทา ารอยางใด
อยาง นึ่ง ชน ารจัด ถานที่ ารติดตั้งป้ายประชา ัมพันธุ ละ
อื่นๆ
*คา ชา ครื่องถาย อ าร
จานวน

90,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคา ชา ครื่องถาย อ าร จานวน 12 ดือนๆ
ละ 3,800.- บาท ละคาชด ชย วน ินอัตราราย ดือนที่
า นด คา ข้ม ลม ย็บป ละอื่นๆที่ ี่ยวข้อง รวม ปน
งิน 90,000.- บาท
*คาใช้จายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา

15,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาธรรม นียมศาล ละคาใช้จายอื่นๆใน าร
ดา นินทางคดีอัน ี่ยว นื่อง ับองค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย

จานวน
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

40,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา พิ่มพูนความรู้
ตางๆ คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั คาพา นะ ละคาใช้จายอื่นๆ อัน
ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารของคณะผู้บริ าร มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ข้าราช าร พนั งานจ้างl ัง ัด
านั งานปลัด องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝายองค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้
จายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
* คา ินไ มทด ทน รือคาชดใช้ความ ีย าย
จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม ของขวัญ คา
พิมพ อ าร คาใช้จาย ี่ยว นื่องรวมคาบริ าร ละคาใช้จายอื่นๆ
ที่จา ปนใน ารรับรองบุคคล คณะบุคคลที่มานิ ทศงาน ตรวจ
งาน ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดูงาน ละ จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้องใน าร
ต้อนรับ
1) รับรอง ารจัดประชุม ภาองค ารบริ าร วนตาบล ัว
ฝาย จานวน 30,000.- บาท
2) รับรองคณะบุคคลที่มาศึ ษาดูงาน นิ ทศงาน คณะ รรม าร
ประ มินตางๆ ารจัดประชุมคณะ รรม ารตางๆที่ปฏิบัติราช าร
อัน ปนประโยชน องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ละที่มี
ฎ มายจัดตั้ง จานวน 10,000.- บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
* คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

- พื่อจาย ปน งินชดใช้ความ ีย าย รณีประชาชนได้รับความ
ีย ายจา ารปฏิบัติ น้าที่ของ จ้า น้าที่ ข้าราช าร พนั งาน
จ้างขององค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย
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*คาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมอัน ปน ารพิทั ษไว้ซึ่ง ถาบันชาติ
ศา นา ละพระม า ษัตริย
- พื่อจาย ปน งินใน ารจัด ิจ รรม ฉลิมพระ ียรติ ละงานพิธี
าคัญในโอ า ตางๆ ที่ ปน าร ดงออ ถึงความรั วง
น ความ ลื่อมใ ศรัทธา ละความจงรั ภั ดีตอ ถาบัน
ชาติ ศา นา พระม า ษัตริย ชน ารประดับธงชาติ/ธงตรา
ัญลั ษณ ารประดับไฟ ารดา นิน าร รือ าร นับ นุน
โครง ารอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ละอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
*คาใช้จายใน าร ลือ ตั้งตามที่คณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง า นด

จานวน

30,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อวั ดุ อุป รณที่ใช้ใน าร ลือ ตั้งนาย
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ละ มาชิ ภาองค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝาย ชน บัตร ลือ ตั้ง ีบบัตร ลือ
ตั้ง คู า ระดาษ ปา า ระดาน ละอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ละจา
ปนใน ารจัด าร ลือ ตั้ง ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้าที่ 154 โครง ารที่ 3
*โครง ารฝึ อบรมใ ้ความรู้ ี่ยว ับ ฏ มายที่ใช้ใน ารปฏิบัติ
จานวน
ราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ปน งินคา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร อา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาจัดทา อ ารวั ดุ อุป รณประ อบ ารฝึ อบรม
ละคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ละจา ปนใน ารจัดฝึ อบรม ปน
ไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละ ปนไปตาม ผน
พัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 154 โครง ารที่ 5
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน
- พื่อจาย ปน งินคาซอม ซม บารุงรั ษา ครื่องพิมพ ครื่องถาย
อ าร ครื่อง ารองไฟฟ้า โทรศัพท ระบบ
ลน โต๊ะ ้าอี้ ครื่องปรับอา าศ รถยนต ละวั ดุ ครุภัณฑ
อื่นๆที่ชารุด ึ รอ ละ ื่อม ภาพตามอายุ ารใช้งานใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ

9,540 บาท

100,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

108,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อ ล็ ้น อิฐ ปูนซิ
มนต ิน ดิน ทราย ปูนขาว ระ บื้อง ัง ะ ี ไม้
ตางๆ ทิน นอร น้ามันทาไม้ ลวด ปลงทา ี พลั่ว ไม้อัด ไม้
ฉาบ ียง ตะปู ค้อนตอ ตะปู ทอน้า อุป รณประปา ละวั ดุอื่น
ที่ ี่ยวข้อง ับงาน อ ร้าง
วั ดุยานพา นะ ละขน ง
จานวน

15,000 บาท

วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อ ระดาษ ดิน อ ปา
าร คลิป ต็ป ปิ้ล ล็คซีน ลวด ย็บ ระดาษ
ลข นาฬิ า ที่ จาะ ระดาษ ตรายาง ตลับ มึ
ชาติ ธงตรา ัญลั ษณ ละวั ดุอื่นๆที่ใช้ใน านั
ิจ าร ภา
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

า ฟ้ม อ
ครื่องคิด
บบพิมพ ธง
งาน ละงาน

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อปลั๊ ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า วิตชไฟฟ้า บร อร ทปพัน ายไฟ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ คอน ดน ซอร มูฟวิ่งคอย รีซี
ตอร ละอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ับระบบไฟฟ้า
วั ดุ อ ร้าง

- พื่อจาย ปน งินคาอะไ ลตางๆของรถยนต ชน ยางนอ ยาง
ใน บต ตอรี่ ัว ทียน ระจ มองข้าง ายไมล พลา ตลับลู
ปน น้ามัน บร ม้อน้า ันชน บาะรถยนต ข็มขัดนิรภัย ละ
อื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะ มวดรายจายประ ภท ดียว ัน
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
- พื่อจาย ปน งินคาจัดทา ถบบันทึ ียง รือภาพ ภาพยนต วีดี
โอ ทป ผนซีดี ป้ายประชา ัมพันธโครง าร นโยบาย ารบริ าร
ราช ารของคณะผู้บริ าร รายงานผล ารดา นินงาน ารรณรงค
ง ริม ิจ รรมตางๆตามนโยบายรัฐบาล ผย พรใ ้ประชาชน
รับทราบโดยทั่ว ัน

จานวน

3,000 บาท
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วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

30,000 บาท

รวม

309,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

240,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาบริ าร ารใช้ไฟฟ้าใ ้ ับ ารไฟฟ้า วน
ภูมิภาค รวม12 ดือน ปน งิน 240,000.- บาท
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาบริ าร ารใช้น้าประปาใ ้ ับ ิจ ารประปา
มูบ้าน รวม 12 ดือน ปน งิน 12,000.- บาท
คาบริ ารโทรศัพท
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบริ าร ารใช้โทรศัพทใน ารติดตอ ื่อ
าร ประ านงานราช าร ับ นวยงาน องค ร รือบุคคลที่ ี่ยว
ข้อง ับ ารปฏิบัติราช ารขององค ารบริ าร วนตาบล ัว
ฝาย รวม 12 ดือน ปน งิน 5,000.- บาท
คาบริ ารไปรษณีย
จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาบริ าร าร งไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวง
ตราไปรษณียา ร คา ชาตู้ไปรษณีย (ตู้ ปณ.) ละอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
ับ าร งไปรษณีย
คาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อตลับผง มึ า รับ ครื่อง
พิมพ ฮารดดิ ไดรฟ์ ซีดีรอม ผน รอง ง ผง ป้น
อั ขระ มนบอรด ผนซีดีอาร วีซีดี มา ฟรซไดรฟ์ มม มอรีชิ
ป มึ ครื่องพิมพ ครื่อง ระจาย ัญญาณ ผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ โปร รมคอมพิว ตอร ครื่องอาน ละบันทึ
ข้อมูล บบตางๆ ละวั ดุอื่นๆที่ ี่ยว ับระบบคอมพิว ตอร
ค่าสาธารณูปโภค

- พื่อจาย ปน งินคาบริ าร ารใช้อิน ตอร น็ตใน าร ชื่อมตอ
ระบบฐานข้อมูลตางๆ ับ วน ลาง ละคา ชาพื้นที่ใน ารจัดทา
ว็บไซตของ นวยงาน พื่อรายงาน ประชา ัมพันธผล ารดา นิน
งานตางๆใ ้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลขาว าร ละ ามารถ ดง
ความคิด ็น นอปัญ าปา ท้อง ร้องทุ ขได้ตาม ลั ธรรมาภิ
บาล รวม 12 ดือน ปน งิน 50,000.- บาท
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งบลงทุน

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

15,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

22,000 บาท

รวม

22,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
*คาจัดซื้อ ้าอี้รับรอง
- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อ ้าอี้รับรอง จานวน 6 ชุด โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) ามารถรับรองได้ ชุดละ 4 ที่นั่ง
(2) ขนาด 235x62.5x78.5 ซนติ มตร

รายจายอื่น
*คาจ้างศึ ษาวิจัย ละประ มินผล
- พื่อจาย ปน งินคาจ้าง ถาบัน องค รนิติบุคคล ใน ารประ มิน
ผล รือพัฒนาระบบ ารใ ้บริ าร าธารณะ ประชาชนของ
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร
*โครง าร ารจัดงานพระราชพิธี ละรัฐพิธี
- พื่อจาย ปน งิน นับ นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ คนดงใน าร
ดา นินงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี ราชพิธี ละ ิจ รรม ฉลิมพระ
ียรติ ที่ ดงถึงความจงรั ภั ดีตอ ถาบันพระม า ษัตริย ปน
ไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละ ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้าที่ 155 โครง ารที่ 7
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือนนั วิ คราะ นโยบาย ละ
ผน 1 อัตรา รวม 12 ดือน ปน งิน 376,020.- บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

498,020 บาท

รวม

376,020 บาท

รวม

376,020 บาท

จานวน

376,020 บาท

รวม

122,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

92,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจาปี) า รับผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ัง ัด านั งานปลัด องค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ปนราย
จายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
*คาจัดทา อ ารประ อบ ผน ละงบประมาณ
- พื่อจาย ปน งินคาจัดทา า นา ละ อ ารประ อบ ารประชุม
จัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น ผน ารดา นินงานประจาปี งบ
ประมาณรายจายประจาปี ารติดตาม ละประ มินผล
ผน รายงานผล ารดา นินงานประจาปี วีดี
ทัศน วาร าร จุล าร ผนพับ รือ ิ่งพิมพตางๆที่ใช้ใน าร ผย
พรประชา ัมพันธ ารดา นินงาน รือใ ้ความรู้ ี่ยว ับ
ภาร ิจ อานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ปนไปตาม
ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 154 โครง ารที่ 4
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

12,000 บาท

รวม

3,020,740 บาท

รวม

2,131,740 บาท

รวม

2,131,740 บาท

จานวน

1,608,660 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนผู้อานวย าร องคลัง นั วิชา ารคลัง นั
วิชา าร งิน ละบัญชี จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จ้าพนั งาน
พั ดุ ละข้าราช ารองค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ัง ัด อง
คลัง ตาม รอบอัตรา าลัง ( รณีปรับ รอบอัตรา
าลัง) รวม 12 ดือน ปน งิน 1,608,660.- บาท
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว งินชวย ลือพิ ศษ
ละ งิน พิ่มอื่นๆ า รับข้าราช าร ัง ัด องคลัง องค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ตาม รอบอัตรา าลัง ( รณีปรับ รอบ
อัตรา าลัง) รวม 12 ดือน ปน งิน 24,000.- บาท
งินประจาตา นง

จานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประจาตา นงผู้อานวย าร อง
คลัง รวม 12 ดือน ปน งิน 24,000.- บาท
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

422,880 บาท

- พื่อจาย ปน งินคารับรองใน ารประชุมคณะ รรม าร นับ นุน
ารจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น คณะ รรม ารพัฒนาท้องถิ่น คณะ
รรม ารติดตาม ละประ มินผล ผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้ ข้ารวม
ประชุม ละ จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้อง ชน คาอา าร อา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม ละคาวั ดุอุป รณอื่นๆที่ใช้ใน ารจัดประชุม ปนไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทา ผนพัฒนาของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ละ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ละ ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 153 โครง ารที่ 1
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ปน งินคาจ้างผู้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ ผู้ชวย จ้า
พนั งานพั ดุ ละผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร รวม 12 ดือน ปน
งิน 422,880.- บาท
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตางๆ า รับผู้
ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ ละผู้ชวย
จ้าพนั งานธุร าร รวม 12 ดือน ปน งิน 52,200.- บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน

52,200 บาท

รวม

775,000 บาท

รวม

210,000 บาท

จานวน

198,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย
1) คาตอบ ทนคณะ รรม ารดา นิน ารจัด าพั ดุ คณะ
รรม ารที่ ตงตั้งตามอานาจ น้าที่ ระ บียบ ฎ มาย ละ
นัง ือ ั่ง าร จานวน 148,000.- บาท ปนไปตามระ บียบ
ระทรวง ารคลังวาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุดที่ มท
0803.3/ว1953 ลงวันที่ 24 ันยายน 2560
2) งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี) า รับผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ัง ัด องคลัง องค ารบริ าร วนตาบล
ัวฝาย จานวน 50,000.- บาท ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่น
ใ ้ ปนรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารซึ่ง
ปนงานประจาที่ปฏิบัติป ติของข้าราช าร พนั งานจ้าง ัง ัด
องคลัง องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

10,000 บาท

รวม

260,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา พิ่มพูนความรู้
ตางๆ คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั คาพา นะ ละคาใช้จายอื่นๆ อัน
ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารของข้าราช าร พนั งาน
จ้าง ัง ัด องคลังองค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
*โครง ารปรับปรุง ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน
จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาธรรม นียม ารศึ ษา คาบารุง ารศึ ษาบุตร
ข้าราช าร พนั งาน จ้า น้าที่ ัง ัด องคลัง องค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝาย ที่ได้รับ ิทธิตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2541 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
- พื่อจาย ปน งินคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่มใน าร ลี้ยง
รับรองบุคคล คณะบุคคลที่มานิ ทศงาน คณะ รรม ารประ มิน
รือตรวจ อบ ารดา นินงานด้าน าร งิน ละบัญชี พั ดุ ละ าร
จัด ็บรายได้
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
*คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

- พื่อจาย ปน งินคาจัดทาข้อมูลราย าร ี่ยว ับที่ดินตาม ลขร ั
ปลงที่ดิน คา อ าร ิ่งพิมพข้อมูลราย าร ี่ยว ับที่ดิน า รับ
ดิน ารวจ คา ารวจข้อมูลราย ารโรง รือน ละ ิ่งปลู ร้าง
พร้อมป้าย คานา ข้า ผนที่จัด ็บในระบบ LTAX GIS ละคานา
ข้าข้อมูลทะ บียนทรัพย ิน จัด ็บในระบบ LTAX 3000 ปนไป
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 155 โครง าร
ที่ 8
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คาบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

305,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อ ระดาษ ดิน อ ปา า ฟ้ม อ
าร คลิป ต็ป ปิ้ล ล็คซีน ลวด ย็บ ระดาษ ครือ่ งคิด
ลข นาฬิ า ที่ จาะ ระดาษ ตรายาง ตลับ มึ บบพิมพ รวมถึง
น้าดื่ม ละวั ดุอื่นๆที่ใช้ใน านั งาน
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อวั ดุในงานครัว ละ ารรั ษาความ
ะอาดอาคาร านั งาน ชน ไม้ วาด ไม้ถูพื้น น้ายา ช็ด
ระจ น้ายาล้างจาน น้ายาล้าง ้องน้า ผงซั ฟอ ถ้วยชาม ช้อน
้อม ้วน้า จานรอง ระจ งา ถุงขยะ ละอื่นๆที่ใช้ในงานบ้าน
งานครัว
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน
๊าด น้ามัน ตา ถาน ๊ ุงต้ม น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ละอื่นๆ
ที่ ี่ยว ับ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ารขับ คลื่อน ครื่องจั ร ครื่อง
ยนตตางๆ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาซอม ซม บารุงรั ษา ครื่องพิมพ ครื่องถาย
อ าร ครื่อง ารองไฟฟ้า โทรศัพท ระบบ
ลน โต๊ะ ้าอี้ ครื่องปรับอา าศ รถจั รยนต ละวั ดุ ครุภัณฑ
อื่นๆที่ชารุด ึ รอ ละ ื่อม ภาพตามอายุ ารใช้งานใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

- พื่อจาย ปน งินคาจัดทา ถบบันทึ ียง รือภาพ ภาพยนต วีดี
โอ ทป ผนซีดี ป้ายประชา ัมพันธโครง าร นโยบาย ารบริ าร
ราช ารของคณะผู้บริ าร รายงานผล ารดา นินงาน ารรณรงค
ง ริม ิจ รรมตางๆตามนโยบายรัฐบาล ผย พรใ ้ประชาชน
รับทราบโดยทั่ว ัน

น้า : 15/65

วันที่พิมพ : 4/11/2562 11:18:46

วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อตลับผง มึ า รับ ครื่อง
พิมพ ฮารดดิ ไดรฟ์ ซีดีรอม ผน รอง ง ผง ป้น
อั ขระ มนบอรด ผนซีดีอาร วีซีดี มา ฟรซไดรฟ์ มม มอรีชิ
ป มึ ครื่องพิมพ ครื่อง ระจาย ัญญาณ ผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ โปร รมคอมพิว ตอร ครื่องอาน ละบันทึ
ข้อมูล บบตางๆ ละวั ดุอื่นๆที่ ี่ยว ับระบบคอมพิว ตอร
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

30,000 บาท

รวม

114,000 บาท

รวม

84,000 บาท

จานวน

3,400 บาท

จานวน

9,500 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
*จัดซื้อ ้าอี้ านั งาน
- พื่อจาย ปน งินใน ารจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน จานวน 2 ตัว โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) พนั พิง ละที่นั่งบุฟองน้า ุ้มผ้า
2) ที่วาง ขนผลิตจา วั ดุขึ้นรูป
3) ขา ล็ ชุมโค มียม 5 ฉ ล้อไนลอนคู ีดา
4) มุนได้รอบตัว ละปรับระดับ ้าอี้ระบบ Gas Lifting
5) ปรับระดับความ ูงของ ้าอี้ได้ระ วาง 89.5-97 ซนติ มตร
6) รองรับน้า นั ได้ 113 ิโล รัม
*จัดซื้อตู้ ล็ บาน ลื่อน
- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อตู้ ล็ บาน ลื่อน จานวน 2 ตู้ โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ผลิตจา ผน ล็ นา 0.60 มิลลิ มตร
2) บาน ลื่อน ระจ 2 ประตู มือจับ บบฝังพร้อม ุญ จล็อ
3) ทา ีด้วยระบบ Epoxy ี นียน รียบไป ับ นื้อ ล็
ขนาด120x45x90 ซนติ มตร
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
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*จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร All In One า รับงานประมวลผล
- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อคอมพิว ตอร จานวน 2 ครื่อง โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มี นวยประมวลผล ลาง ( CPU ) ไมน้อย วา 4 น
ลั ( 4 Core ) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมน้อย
วา 1.6 GHz ละมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ า ได้ใน รณีที่
ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1 นวย
2) นวยประมวลผล ลางมี นวยความจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ ดียว ัน ขนาดไมน้อย
วา 6 MB
3) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วาดังนี้
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยูบน ผงวงจร ลั ที่มี
ความ ามารถใน ารใช้ นวยความจา ย จา นวยความจา ลั
ขนาดไมน้อย วา 2GB
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2GB
4) มี นวยความจา ลั ชนิด DDR4 รือ ดี วา มีขนาดไมน้อย
วา 4GB
5) มี นวยจัด ็บข้อมูลชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
วา 120 GB จานวน 1 นวย
6) มี DVD-RW รือดี วา บบติดตั้งภายใน รือภายนอ
จานวน 1 นวย
7) มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย บบ 10/100/1000 Base-T
รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
8) มีชอง ชื่อมตอ บบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย วา 3 ชอง
9) มี ป้นพิมพ ละ มา
10) มีจอ ดงภาพในตัว ละมีขนาดไมน้อย วา 21 นิ้ว ความ
ละ อียด บบ FHD ( 1920x1080)
11) ามารถใช้งาน Wi-Fi ( IEEE 802.11b, g, n, ac )
ละ Bluetooth
ปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ระทรวงดิจิทอล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ังคม ปี 2562

จานวน

46,000 บาท
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*จัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ ( Ink Tank Printer )
- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ จานวน 1 ครื่อง โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ปนอุป รณที่มีความ ามารถ ปน Printer, Copier, Scanner
ละ Fax ภายใน ครื่อง ดียว
2) ปน ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ จา โรงงานผู้
ผลิต
3) มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1200x1200 dpi
4) มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดา า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 27 น้า ตอนาที ( ppm ) รือ 8 ภาพ ตอนาที ( ipm )
5) มีความ ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 15
น้า ตอนาที ( ppm ) รือ 5 ภาพ ตอนาที ( ipm )
6) ามารถ น อ ารขาวดา ละ ี ขนาด A4 ได้
7) มีความละ อียดใน าร น ูง ุด ไมน้อย วา 1200x600 dpi
8) มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ
9) ามารถถาย อ ารได้ทั้ง ี ละขาวดา
10) ามารถทา า นาได้ ูง ุดไมน้อย วา 99 า นา
11) ามารถยอ ละขยายได้ 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
12) มีชอง ชื่อมตอ บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
13) มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย บบ 10/100 Base-T รือดี
วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง รือ ามารถใช้งานผาน ครือขาย
ไร้ าย Wi-Fi ( IEEE 802.11b, g, n ) ได้
14) มีถาดใ ระดาษไมน้อย วา 100 ผน
15) ามารถใช้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
ปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ระทรวงดิจิทอล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ังคม ปี 2561

จานวน

8,000 บาท
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*จัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction ล ซอร รือ LED
- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ จานวน 1 ครื่อง โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ปนอุป รณที่มีความ ามารถ ปน Printer, Copier
ละ Scanner ภายใน ครื่อง ดียว
2) มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
3) มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดา า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 18 น้า ตอนาที ( ppm )
4) มีความ ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 18
น้า ตอนาที ( ppm )
5) มี นวยความจาขนาดไมน้อย วา 256 MB
6) ามารถ น อ ารขาวดา ละ ี ขนาด A4 ได้
7) มีความละ อียดใน าร น ูง ุด ไมน้อย
วา 1200x1200 dpi
8) มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ
9) ามารถถาย อ ารได้ทั้ง ี ละขาวดา
10) ามารถทา า นาได้ ูง ุดไมน้อย วา 99 า นา
11) ามารถยอ ละขยายได้ 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
12) มีชอง ชื่อมตอ บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
13) มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย บบ 10/100 Base-T รือดี
วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง รือ ามารถใช้งานผาน ครือขาย
ไร้ าย Wi-Fi ( IEEE 802.11b, g, n ) ได้
14) มีถาดใ ระดาษไมน้อย วา 150 ผน
15) ามารถใช้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
ปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ระทรวงดิจิทอล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ังคม ปี 2561

จานวน

15,000 บาท
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*จัดซื้ออุป รณอานบัตร บบ อน ประ งค ( Smart Card Reader ) จานวน

2,100 บาท

- พื่อจาย ปน งินใน ารจัดซื้ออุป รณอานบัตร อน
ประ งค ( Smart Card Reader ) จานวน 3 ครื่อง โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ามารถอาน ละ ขียนข้อมูลในบัตร บบ
อ น ประ งค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมน้อย วา 4.8 MHz
3) ามารถใช้งานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได้
4) ามารถใช้ ับบัตร บบอ น ประ งค (Smart Card) ที่ใช้ รง
ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts ละ 1.8 Volts ได้ ปนอยาง
น้อย ปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑ ระทรวงดิจิทอล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ังคม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

616,770 บาท

รวม

201,900 บาท

รวม

201,900 บาท

จานวน

201,900 บาท

คาตอ ติม รือดัด ปลงอาคารบ้านพั
*โครง ารปรับปรุงตอ ติม ้อง ็บ อ าร
- พื่อจาย ปน งินคาติดตั้งประตู ระจ ีชาบาน
วิง ขนาด 100x200 ซนติ มตร ความ นา 5 มิลลิ มตร ละติด
ตั้งชอง ง ระจ ีชาพร้อม รอบอะลูมิ นียม ขนาด 310x238
ซนติ มตร รือพื้นที่ 7.44 ตาราง มตร ความ
นา 5 มิลลิ มตร ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 66 โครง ารที่ 2
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือน จ้าพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณ
ภัย รวม 12 ดือน ปน งิน 201,900.- บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

389,870 บาท

รวม

89,000 บาท

จานวน

53,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

รวม

235,870 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย
1) งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี) า รับผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ัง ัด านั งานปลัด องค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝาย จานวน 17,000 บาท ปนไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น
ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
2) คาป่วย ารชด ชย าร งิน รือ วลาที่ ียไปของอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน พื่อ ารปฏิบัติ น้าที่ตามคา ั่งใน าร
ป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย รือตามอานาจ น้าที่ขององค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย 36,000.- บาท
คา ชาบ้าน
- พื่อจาย ปน งินคา ชาบ้าน จ้าพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย ที่ได้รับ ิทธิตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
*คาโฆษณา ละ ผย พร
- พื่อจาย ปน งินคาถาย อ าร คาทา ลม อ าร คาจัดทา ื่อ
ละป้ายประชา ัมพันธตางๆ คาจ้าง มาบริ าร ละ ผย พรขาว
ทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศฯ โรงม ร พ รือ งพิมพตางๆ
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*คาจ้าง มาบริ ารคนประจารถบรรทุ น้าอ น ประ งค

จานวน

108,000 บาท

จานวน

31,260 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาป่วย ารของอา า มัครป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อป.พร.) คา บี้ย ลี้ยง ดินทางไปราช ารของอา า มัคร
าธารณ ุขประจา มูบ้าน (อ ม.) คาจัดทาป้ายโครง าร คา
อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม ปนไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร พ.ศ. 2555 ละที่
้ไข พิ่ม ติม ถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้ อา า มัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ละ ผน
พัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 143 โครง ารที่ 1
*โครง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุชวง ทศ าล ง รานต
จานวน

31,260 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจ้าง มาบริ ารคนประจารถบรรทุ น้า อน
ประ งคใน ารปฏิบัติงานด้านป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ละ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบ มาย ปนราย ดือน ในอัตรา ดือน
ละ 9,000.- บาท รวม 12 ดือน ปน งิน 108,000.- บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
*โครง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุชวง ทศ าลปีใ ม

- พื่อจาย ปน งินคาป่วย ารของอา า มัครป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อป.พร.) คา บี้ย ลี้ยง ดินทางไปราช ารของอา า มัคร
าธารณ ุขประจา มูบ้าน (อ ม.) คาจัดทาป้ายโครง าร คา
อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร พ.ศ. 2555 ละที่
้ไข พิ่ม ติม ถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้ อา า มัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ละ ผน
พัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 143 โครง ารที่ 2

น้า : 22/65

วันที่พิมพ : 4/11/2562 11:18:46

*โครง ารฝึ อบรม ารป้อง ัน ละระงับอัคคีภัย บื้องต้น

จานวน

- พื่อจาย ปน งินคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
วิทยา ร คาจัดทา อ าร คาวั ดุ อุป รณประ อบ ารฝึ อบรม
ละคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ละจา ปนใน ารจัดฝึ อบรม ปนไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ละ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) น้า 144 โครง ารที่ 6
*โครง ารฝึ อบรมใ ้ความรู้ ี่ยว ับยา พติด ารป้อง ัน ละ
จานวน
้ไขปัญ า
- พื่อจาย ปน งินคา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร อา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาป้ายโครง าร คาวั ดุ อุป รณประ อบ ารฝึ อบรม
ละคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ละจา ปนใน ารฝึ อบรม ปนไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ละ ข้ารับ ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ละ ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 138 โครง ารที่ 1
ค่าวัสดุ

25,350 บาท

30,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อ ระดาษ ดิน อ ปา า ฟ้ม อ
าร คลิป ต็ป ปิ้ล ล็คซีน ลวด ย็บ ระดาษ ครือ่ งคิด
ลข นาฬิ า ที่ จาะ ระดาษ ตรายาง ตลับ มึ ละวั ดุอื่นๆที่ใช้
ใน านั งาน
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
จานวน

5,000 บาท

วั ดุ านั งาน

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อปลั๊ ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า วิตชไฟฟ้า บร อร ทปพัน ายไฟ ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ คอน ดน ซอร มูฟวิ่งคอย รีซี
ตอร ละอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ับระบบไฟฟ้า
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน
๊าด น้ามัน ตา ถาน ๊ ุงต้ม น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ละอื่นๆ
ที่ ี่ยว ับ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

15,000 บาท
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วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อตลับผง มึ า รับ ครื่อง
พิมพ ฮารดดิ ไดรฟ์ ซีดีรอม ผน รอง ง ผง ป้น
อั ขระ มนบอรด ผนซีดีอาร วีซีดี มา ฟรซไดรฟ์ มม มอรีชิ
ป มึ ครื่องพิมพ ครื่อง ระจาย ัญญาณ ผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ โปร รมคอมพิว ตอร ครื่องอาน ละบันทึ
ข้อมูล บบตางๆ ละวั ดุอื่นๆที่ ี่ยว ับระบบคอมพิว ตอร
วั ดุอื่น
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อป้ายลดความ ร็ว ป้ายบอ ขต
ชุมชน ป้ายบอ ขต ลี้ยง ัตว ไฟฉาย รวย
จราจร น วีด วั ดุ อุป รณอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ละจา ปนใน าร
ปฏิบัติงานรั ษาความ งบ รียบร้อย
งบเงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

รวม

25,000 บาท

*โครง ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนของ
จานวน
อปท. ละศูนยรวมข้อมูลขาว าร พื่อ ารพัฒนาท้องถิ่นระดับอา ภอ

25,000 บาท

เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร

- พื่อจาย ปน งิน นับ นุน ทศบาลตาบล คนดงใน ารดา นิน
งานศูนยปฏิบัติ ารรวมชวย ลือ รวบรวมระ บียบ ฎ มายข้อมูล
ี่ยว ับ ารชวย ลือประชาชน ละ พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพศูนย
บริ ารรวม ศูนยข้อมูลขาว าร ารจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น ปน
ไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละ ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 155 โครง ารที่ 6
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือนผู้อานวย าร อง าร
ศึ ษา ศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร ละ
ครู อี 12 อัตรา รวม 12 ดือน ปน งิน 4,226,340.- บาท

รวม

12,367,650 บาท

รวม

6,144,960 บาท

รวม

6,144,960 บาท

จานวน

4,226,340 บาท
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งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประจาตา นงผู้อานวย าร อง าร
ศึ ษา ศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร รวม 12 ดือน ปน
งิน 42,000.- บาท
งินวิทยฐานะ

จานวน

546,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน า รับครู ผู้มีคุณ มบัติได้รับ งิน
วิทยฐานะ ชานาญ าร ละชานาญ าร
พิ ศษ 12 อัตรา รวม 12 ดือน ปน งิน 546,000.- บาท
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,259,040 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจ้างผู้ดู ล ด็ 8 อัตรา รวม 12 ดือน ปน
งิน 1,259,040.- บาท
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

71,580 บาท

รวม

3,524,990 บาท

รวม

202,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ารครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตางๆ า รับผู้ดู ล
ด็ 8 อัตรา รวม 12 ดือน ปน งิน 71,580.- บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจาปี) า รับผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ัง ัด อง าร
ศึ ษา ศา นา วัฒนธรรมฯ องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ปน
ไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารซึ่ง
ปนงานประจาที่ปฏิบัติป ติของ จ้า น้าที่ ข้าราช าร พนั งาน
จ้าง ัง ัด อง ารศึ ษา ศา นา วัฒนธรรมฯ องค ารบริ าร วน
ตาบล ัวฝาย
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

70,000 บาท

รวม

1,656,370 บาท

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา พิ่มพูนความรู้
ตางๆ คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั คาพา นะ ละคาใช้จายอื่นๆ อัน
ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารของข้าราช าร พนั งานจ้าง ัง ัด
อง ารศึ ษา ศา นา วัฒนธรรมฯ องค ารบริ าร วนตาบล ัว
ฝายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
*โครง ารจัดงานวัน ด็ งชาติ
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาธรรม นียม ารศึ ษา คาบารุง ารศึ ษาบุตร
ข้าราช าร พนั งาน จ้า น้าที่ ัง ัด อง าร
ศึ ษา ศา นา วัฒนธรรมฯ องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ที่ได้
รับ ิทธิตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ละ
นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
* คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

- พื่อจาย ปนคาจ้าง มา วที คา ครื่อง ียง คาอา าร คาของ
ขวัญ คาของรางวัล คาจัดทาป้ายโครง าร คาวั ดุ อุป รณ ารละ
ลน ริม ร้างพัฒนา าร ละทด อบปฏิภาณไ วพริบใ ้ความรู้
ประจาฐานตางๆ ละคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ละจา ปน ปนไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละ ผน
พัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า133 โครง ารที่ 1
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*โครง าร ง ริม นับ นุน ารศึ ษา ยาวชน

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาใช้จายที่จา ปนใน ารศึ ษา นั รียน ละ
งินทุน ารศึ ษา นั ศึ ษาซึ่ง ปนผู้ยา จน รือผู้ด้อยโอ า ใน
ถาน ารศึ ษาของรัฐ ชน คาธรรม นียม ารศึ ษา คาบารุง คา
นวย ิต ละคาใช้จายอื่นที่จา ปน ละ ี่ยวข้อง ับ าร
ศึ ษา ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายจาย ี่ยว
ับทุน ารศึ ษา า รับนั ศึ ษา ละ ารใ ้ความชวย ลือนั
รียนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ละ ผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 137 โครง ารที่ 13
*โครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา
จานวน

1,306,370 บาท

- พื่อจาย ปน งินใน ารบริ ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ ทั้ง 8 ศูนย โดย
มีรายละ อียด ดังนี้
1) คาอา าร ลางวันโดยจัด รรใ ้ 245 วันๆละ 20.- บาทตอ
คน ด็ จา ศูนยพัฒนา ด้ ล็ 8 ศูนย รวมทั้ง ิ้น 169 คน ปน
งิน 828,100.- บาท
2) คา ื่อ าร รียน าร อน คาวั ดุ ารศึ ษา คา ครื่อง ลน
พัฒนา าร ด็ คนละ 1,700.- บาท ตอปี ด็ จา ศูนยพัฒนา ด้
ล็ 8 ศูนย รวมทั้ง ิ้น 169 คน ปน งิน 287,300.- บาท
3) คาจัด ารศึ ษา า รับ ด็ ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี จา ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ 8 ง ด็ จานวน 169 คน จา น ปน
- คา นัง ือ รียนอัตราคนละ 200.- บาท ตอปี ปน งิน 33,800
.- บาท
- คาอุป รณ าร รียนอัตราคนละ 200.- บาท ตอปี ปน
งิน 33,800.- บาท
- คา ครื่อง บบนั รียนอัตราคนละ 300.- บาท ตอปี ปน
งิน 50,700.- บาท
- คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียนอัตราคนละ 430.- บาท ตอปี ปน
งิน 72,670.- บาท ปนไปตาม นัง ือ ั่ง าร รม ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3886 วันที่ 28 มิถุนายน 2562
รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ละ ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 135 โครง ารที่ 8
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คาบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,636,620 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อ ระดาษ ดิน อ ปา า ฟ้ม อ
าร คลิป ต็ป ปิ้ล ล็คซีน ลวด ย็บ ระดาษ ครือ่ งคิด
ลข นาฬิ า ที่ จาะ ระดาษ ตรายาง ตลับ มึ บบพิมพ ละ
วั ดุอื่นๆที่ใช้ใน านั งาน
คาอา าร ริม (นม)

จานวน

1,586,620 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดทา ถบบันทึ ียง รือภาพ ภาพยนต วีดี
โอ ทป ผนซีดี ป้ายประชา ัมพันธโครง าร นโยบาย ารบริ า
ราช ารของคณะผู้บริ าร รายงานผล ารดา นินงาน ารรณรงค
ง ริม ิจ รรมตางๆตามนโยบายรัฐบาล ผย พรใ ้ประชาชน
รับทราบโดยทั่ว ัน
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาซอม ซม บารุงรั ษา ครื่องพิมพ ครื่อง
ารองไฟฟ้า โทรศัพท ระบบ ลน โต๊ะ ้าอี้ ครื่องปรับ
อา าศ ละวั ดุ ครุภัณฑอื่นๆที่ชารุด ึ รอใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้ออา าร ริม (นม) า รับ ด็ นั รียน
ในโรง รียน ละ ด็ ล็ ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ดังนี้
1) า รับโรง รียน ัง ัด พฐ. 5 ง โดยจัด รรใ ้ 260 วัน วัน
ละ 7.37 บาท ตอคน ซึ่งมีนั รียนทั้ง ิ้น 659 คน ปน
งิน 1,262,780.- บาท
2) า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด อบต. ัวฝาย 8 ง โดยจัด
รร 260 วัน วันละ 7.37 บาท ตอคน ซึ่งมี ด็ ล็ ทั้ง ิ้น 169
คน ปน งิน 323,840.- บาท
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อตลับผง มึ า รับ ครื่อง
พิมพ ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรพ ผน รอง ง ผง ป้น
อั ขระ มนบอรด ผนซีดีอาร วีซีดี มา ฟรซไดรฟ มม มอรีชิ
ป มึ ครื่องพิมพ ครื่อง ระจาย ัญญาณ ผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ โปร รมคอมพิว ตอร ครื่องอาน ละบันทึ
ข้อมูล บบตางๆ ละวั ดุอื่นๆที่ ี่ยว ับระบบคอมพิว ตอร
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

30,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาบริ าร ารใช้ไฟฟ้าของศูนยพัฒนา ด็
ล็ ทั้ง 8 ง จานวน 12 ดือน
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

10,000 บาท

รวม

61,700 บาท

รวม

61,700 บาท

จานวน

1,700 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาบริ าร ารใช้น้าประปาของศูนยพัฒนา ด็
ล็ ทั้ง 8 ง จานวน 12 ดือน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
*จัดซื้อ ้าอี้ านั งาน
- พื่อจาย ปน งินใน ารจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน จานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) พนั พิง ละที่นั่งบุฟองน้า ุ้มผ้า
2) ที่วาง ขนผลิตจา วั ดุขึ้นรูป
3) ขา ล็ ชุมโค มียม 5 ฉ ล้อไนลอนคู ีดา
4) มุนได้รอบตัว ละปรับระดับ ้าอี้ระบบ Gas Lifting
5) ปรับระดับความ ูงของ ้าอี้ได้ระ วาง 89.5-97 ซนติ มตร
6) รองรับน้า นั ได้ 113 ิโล รัม
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*จัดซื้อ ครื่องพิมพ

จานวน

34,400 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
ทั้ง 8 ศูนย ๆ ละ 1 ครื่อง รวม 8 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1) ปน ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง
มึ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต
2) มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
3) มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดา า รับ ระดาษขนาด A4 ไม
น้อย วา 20 น้าตอนาที ( ppm ) รือ8.8 ภาพตอนาที ( ipm )
4) มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษขนาด A4 ไมน้อย
วา 10 น้าตอนาที ( ppm ) รือ 5 ภาพตอนาที ( ipm )
5) มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวน
ไมน้อย วา 1 ชอง
6) มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 ผน
7) ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
ปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ระทรวงดิจิทอล พื่อ
ศรษฐ ิจ ละ ังคมฉบับ ดือนมีนาคม 2562
*จัดซื้อตู้ ็บ อ ารบาน ปิด
จานวน

22,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อตู้ ็บ อ าร บบ 2 บาน
ปิด จานวน 4 ตู้ โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีมือจับขนิดบิด
2) มีพื้นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) มีคุณ มบัติตามมาตรฐาน มอ .
ปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ านั งบประมาณ 2561
*จัดซื้อตู้ ็บ อ ารบาน ลื่อน

จานวน

3,600 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,636,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,636,000 บาท

จานวน

292,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั
รียน จานวน 73 คนๆละ 20.- บาท ตอวัน จานวน 200 วัน ปน
ไปตาม นัง ือ ั่ง าร รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 3886 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ารจัดทางบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น
*โครง ารอา าร ลางวันโรง รียนบ้านโค วาง
จานวน

308,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั
รียน จานวน 77 คนๆละ 20.- บาท ตอวัน จานวน 200 วัน ปน
ไปตาม นัง ือ ั่ง าร รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 3886 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ารจัดทางบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น
*โครง ารอา าร ลางวันโรง รียนบ้านตะ บง ามัคคี
จานวน

452,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั
รียน จานวน 113 คนๆละ 20.- บาท ตอวัน จานวน 200 วัน ปน
ไปตาม นัง ือ ั่ง าร รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 3886 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ารจัดทางบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น
*โครง ารอา าร ลางวันโรง รียนบ้าน นอง ญ้าคา
จานวน

392,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
*โครง ารอา าร ลางวันโรง รียนบ้านขี้ ล็

- พื่อจาย ปน งินคาอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั
รียน จานวน 98 คนๆละ 20.- บาท ตอวัน จานวน 200 วัน ปน
ไปตาม นัง ือ ั่ง าร รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 3886 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ารจัดทางบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น
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*โครง ารอา าร ลางวันโรง รียนบ้าน ัวฝาย

จานวน

1,192,000 บาท

รวม

1,393,760 บาท

รวม

171,360 บาท

รวม

171,360 บาท

จานวน

171,360 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั
รียน จานวน 298 คนๆละ 20.- บาท ตอวัน จานวน 200 วัน ปน
ไปตาม นัง ือ ั่ง าร รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 3886 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ารจัดทางบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ปน งินคาจ้างผู้ชวย จ้าพนั งาน าธารณ
ุข รวม 12 ดือน ปน งิน 171,360.- บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

1,089,300 บาท

รวม

722,600 บาท

จานวน

720,600 บาท

จานวน

2,000 บาท

รวม

366,700 บาท

จานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย
(1) งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี) า รับผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ัง ัด านั งานปลัด องค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝาย จานวน 15,000.- บาท ปนไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น
ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
(2) คาป่วย ารชด ชย าร งิน รือ วลาที่ ียไปของอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนที่ปฏิบัติงานในระบบ าร พทยฉุ ฉินของ
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย จานวน 561,600.- บาท
(3) คาป่วย ารชด ชย าร งิน รือ วลาที่ ียไปของอา า มัคร
บริบาลท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานดู ลผู้ ูงอายุ ละผู้พิ ารที่มีภาวะพึ่ง
พิง จานวน 144,000.- บาท
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารซึ่ง
ปนงานประจาที่ปฏิบัติป ติของ จ้า น้าที่ ข้าราช าร พนั งาน
จ้าง ัง ัด านั งานปลัด องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
*คาจัดทาประ ันภัยรถยนต
- พื่อจาย ปน งิน บี้ยประ ันภัยรถยนต ละคาธรรม นียมตางๆ
ี่ยว ับยานพา นะของทางราช าร
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
*โครง าร ป้อง ัน ละควบคุมโรคไข้ ลือดออ

จานวน

321,700 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาดา นิน ารป้อง ัน ละควบคุมโรคไข้ ลือด
ออ ดังนี้
1) คาน้ายา คมี จานวน 100 ขวด (ตามมาตรฐานองค ร ภ ัช)
2) คาทรายอะ บท จานวน 36 ถัง (ตามมาตรฐานองค ร ภ ัช)
3) คาน้ามัน บนซิน จานวน 330 ลิตร
4) คาน้ามันดี ซล จานวน 1,650 ลิตร
5) คาจ้างพน มอ ควันตาม ผนปฏิบัติ าร รือ รณี รงดวนฉุ
ฉิน ชน ิด ารระบาดของโรค
6) คาวั ดุอื่นๆที่จา ปนใน ารดา นินงานตามโครง าร ปนไป
ตามพระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67 (7) ละ ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 25612565 ) น้า 140 โครง ารที่ 9
*โครง ารบริ ารจัด ารขยะมูลฝอย "ท้องถิ่น ะอาด"
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน รรม าร คาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คา อ าร วั ดุ อุป รณ คาป้ายโครง าร คาจัดทาใบ
ประ าศ ียรติบัตร คาโล รือถ้วยรางวัล ละคาใช้จายอื่นที่
ี่ยวข้อง ละจา ปนใน ารดา นินโครง าร ปนไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงานขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละ ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 152 โครง ารที่ 1
งบลงทุน

รวม

133,100 บาท

รวม

133,100 บาท

*โครง ารติดตั้ง ครื่องอ าลัง ายอ น ประ งค มูที่ 5 บ้านน้อย จานวน
นองบึง

133,100 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

- พื่อจาย ปน งินคาติดตั้ง ครื่องออ าลัง าย
อ น ประ งค จานวน 14 ครื่อง ตาม บบมาตรฐานครุภัณฑ
า รับองค รป ครอง วนท้องถิ่น ปนไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 139 โครง ารที่ 5
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือนนั พัฒนา
ชุมชน 1 อัตรา รวม 12 ดือน ปน งิน 293,880.- บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือนนั พัฒนาชุมชน รวม 12 ดือน ปน
งิน 369,360.- บาท
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

293,880 บาท

รวม

293,880 บาท

รวม

293,880 บาท

จานวน

293,880 บาท

รวม

433,990 บาท

รวม

369,360 บาท

รวม

369,360 บาท

จานวน

369,360 บาท

รวม

52,530 บาท

รวม

52,530 บาท

จานวน

4,480 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
*โครง ารจัดงานรดน้าดา ัวผู้ ูงอายุ ( ทศ าล ง รานต)

- พื่อจาย ปน งินคาจ้าง มาจัด ถานที่ คา ครื่อง ียง คาน้า
อบ น้า อม คาป้ายโครง าร ละคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ละจา
ปนใน ารดา นินโครง าร ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 125 โครง ารที่ 2
*โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิต ละ ง ริมอาชีพผู้ ูงอายุ (โรง รียนผู้ จานวน
ูงอายุ)
- พื่อจาย ปน งินคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุ
าธิต อุป รณ าร รียน คาจัดทา อ าร คาพา นะ คา
วิทยา ร คา ถานที่ คาป้ายโครง าร ละคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยว
ข้อง ละจา ปนใน ารดา นินโครง าร ปนไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ( พ.ศ. 2561-2562 ) น้า 146 โครง ารที่ 5

48,050 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,100 บาท

รวม

2,100 บาท

จานวน

2,100 บาท

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิว ตอร
*คาจัดซื้ออุป รณอานบัตร อน ประ งค (Smart Card Reader)
- พื่อจาย ปน งินใน ารจัดซื้ออุป รณอานบัตร อน
ประ งค ( Smart Card Reader ) จานวน 3 ครื่อง โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ามารถอาน ละ ขียนข้อมูลในบัตร บบ
อ น ประ งค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมน้อย วา 4.8 MHz
3) ามารถใช้งานผานชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได้
4) ามารถใช้ ับบัตร บบอ น ประ งค (Smart Card) ที่ใช้ รง
ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts ละ 1.8 Volts ได้ ปนอยาง
น้อย ปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ระทรวงดิจิทอล พื่อ
ศรษฐ ิจ ละ ังคม
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประโยชน
*โครง าร ง ริม นับ นุน ารจัดงาน าชาดจัง วัดบุรีรัมย
- พื่อจาย ปน งิน นับ นุน านั งาน ลา าชาดจัง วัดบุรีรัมย
ใน ารดา นินโครง ารจัด ารายได้ จัด ิจ รรมอัน ปน าธารณ
ุศล ใ ้ความชวย ลือประชาชน ผู้ด้อยโอ า ผู้ยา ไร้ ปนไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละ ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า142 โครง ารที่ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

1,745,200 บาท

รวม

709,200 บาท

รวม

709,200 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

667,200 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนผู้อานวย าร องชาง ละ จ้าพนั งาน
ธุร าร ตาม รอบอัตรา าลัง ( รณีปรับ รอบอัตรา
าลัง) รวม 12 ดือน ปน งิน 667,200.- บาท
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

รวม

1,006,000 บาท

รวม

173,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารซึ่ง
ปนงานประจาที่ปฏิบัติป ติของ จ้า น้าที่ ข้าราช าร พนั งาน
จ้าง ัง ัด องชาง องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย
คา ชาบ้าน
จานวน

36,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงผู้อานวย าร อง
ชาง รวม 12 ดือน ปน งิน 42,000.- บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจาปี) า รับผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ัง ัด องชาง องค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝาย ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
าร า นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่น
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

- พื่อจาย ปน งินคา ชาบ้านนายชางโยธา ละข้า
ราช าร พนั งาน จ้า น้าที่ ัง ัด องชาง องค ารบริ าร วน
ตาบล ัวฝาย ที่ได้รับ ิทธิตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย

รวม

643,000 บาท

*คาจ้าง มาบริ ารดู ล รั ษาระบบ ถานี ูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจ้าง มาผลิต ควบคุม ดู ล ละบารุงรั ษา
ถานี ูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า มูที่ 6 บ้านโค วาง ละคาใช้
จายอื่นที่ ี่ยว นื่อง ับ ถานี ูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า
*คาใช้จายใน ารรังวัดที่ดิน

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคารังวัดที่ดินใน าร ารวจ ตรวจ อบ นว ขต
พื้นที่ าธารณะประโยชนจัดทา อ าร ทิ ธิที่ดินใน ขตพื้นที่
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

3,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา พิ่มพูนความรู้
ตางๆ คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั คาพา นะ ละคาใช้จายอื่นๆ อัน
ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารของข้าราช าร พนั งาน
จ้าง ัง ัด องชาง องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝายตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

500,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ปน งินคาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาใช้จาย ี่ยว นื่อง
รวมคาบริ าร ละคาใช้จายอื่นๆที่จา ปนใน ารรับรองคณะบุคคล
พื่อประชุม ลั่น รองโครง ารประ อบ ารจัดทางบประมาณใน
ระดับตางๆ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
* คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

- พื่อจาย ปน งินคาซอม ซม บารุงรั ษา ครื่องพิมพ ครื่อง
ารองไฟฟ้า โทรศัพท ระบบ ลน โต๊ะ ้าอี้ ครื่องปรับ
อา าศ รถยนต วั ดุ ครุภัณฑ ถนน อาคาร ละ ิ่ง อ ร้างอื่นๆที่
ชารุด ึ รอ ละ ื่อม ภาพตามอายุ ารใช้งาน ใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ
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ค่าวัสดุ

รวม

90,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อ ระดาษ ดิน อ ปา า ฟ้ม อ
าร คลิป ต็ป ปิ้ล ล็คซีน ลวด ย็บ ระดาษ ครือ่ งคิด
ลข นาฬิ า ที่ จาะ ระดาษ ตรายาง ตลับ มึ บบพิมพ ละ
วั ดุอื่นๆที่ใช้ใน านั งาน
วั ดุ อ ร้าง

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อวั ดุ ารที่ใช้ใน าร อ
ร้าง ชน อิฐ ิน ดิน ทราย ปูนซี มนต ลวด ปลงทา ี พลั่ว ไม้
อัด ไม้ฉาบ ียง ตะปู ค้อนตอ ตะปู บานประตู จอบ ยี ม ละ
วั ดุอื่นที่ ี่ยวข้อง ับงาน อ ร้าง
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อวั ดุที่ ี่ยว ับ ารโฆษณา ผย
พร ชน ป้ายประชา ัมพันธตางๆ ระดาษ ขียน
โป ตอร พู ัน ี ฟิลม ป้ายผ้า ป้ายอะคิลิค ละอื่นๆที่ ี่ยว
ับ ารประชา ัมพันธ ผย พร
วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

20,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อวั ดุที่ใช้ ับ
คอมพิว ตอร ชน โปร รมคอมพิว ตอร ผงวงจร ระบบ ง
ัญญาณอิน ตอร น็ต ครื่อง ารองไฟฟ้า ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอม
ไดรพ ผน รอง ง ผง ป้นอั ขระ มนบอรด ผนซีดีอาร วีซี
ดี มาท ฟรซไดรฟ มม มอรี ติ๊ มึ ครื่องพิมพ ละวั ดุอื่นๆ
ที่ ี่ยว ับคอมพิว ตอร
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ปน งินคาใช้บริ ารไฟฟ้าใน ารบริ ารจัด าร ถานี ูบ
น้าด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโค วาง

น้า : 39/65

วันที่พิมพ : 4/11/2562 11:18:46

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิว ตอร
*จัดซื้อคอมพิว ตอรโน้ตบุ๊
- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อคอมพิว ตอรโน้ตบุ๊ จานวน 1
ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มี นวยประมวลผล ลาง ไมน้อย วา 4 น ลั จานวน 1
นวย
2) มี นวยความจา บบ Cache Memory รวมในระดับ ดียว
ัน ขนาดไมน้อย วา 4 MB ต้องมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้น
ฐานไมน้อย วา 2.2 GHz ละมี นวยประมวลผลด้าน ราฟฟิ ไม
น้อย วา 10 น
3. ใน รณีที่มี นวยความจา บบ Cache Memory รวมในระดับ
ดียว ันขนาดไมน้อย วา 6 MB ต้องมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ า
พื้นฐานไมน้อย วา 1.6 GHz ละมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณ
นาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง
4. มี นวยความจา ลั ชนิด DDR4 รือดี วา ขนาดไมน้อย
วา 8 GB
5. มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
วา 120 GB จานวน 1 นวย
6) มีจอภาพที่รับรองความละ อียดไมน้อย วา 1,366X768 Pixel
ละมีขนาดไมน้อย วา 2 นิ้ว
7) มีชอง ชื่อมตอ บบ USB 2.0 รือดี วาไมน้อย วา 3 ชอง
8) มี าร ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
9) มีระบบ ชื่อมตอ บบ ครือขาย บบ 10X100X1000 Best-T
รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
10) ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา WiFi ( IEEE 8022.11b, g, n, ac ) ละ Bluetooth.
ปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ระทรวงดิจิทอล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ังคม วันที่ 15 มีนาคม 2562
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*จัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พร้อมติดตั้ง มึ
พิมพ ( Ink Tank Printer)
- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ จานวน 1 ครื่อง โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ปนอุป รณที่มีความ ามารถ ปน Printer, Copier, Scanner
ละ Fax ภายใน ครื่อง ดียว
2) ปน ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ จา โรงงานผู้
ผลิต
3) มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1200x1200 dpi
4) มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดา า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 27 น้า ตอนาที ( ppm ) รือ 8 ภาพ ตอนาที ( ipm )
5) มีความ ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 15
น้า ตอนาที ( ppm ) รือ 5 ภาพ ตอนาที ( ipm )
6) ามารถ น อ ารขาวดา ละ ี ขนาด A4 ได้
7) มีความละ อียดใน าร น ูง ุด ไมน้อย วา 1200x600 dpi
8) มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ
9) ามารถถาย อ ารได้ทั้ง ี ละขาวดา
10) ามารถทา า นาได้ ูง ุดไมน้อย วา 99 า นา
11) ามารถยอ ละขยายได้ 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
12) มีชอง ชื่อมตอ บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
13) มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย บบ 10/100 Base-T รือดี
วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง รือ ามารถใช้งานผาน ครือขาย
ไร้ าย Wi-Fi ( IEEE 802.11b, g, n ) ได้
14) มีถาดใ ระดาษไมน้อย วา 100 ผน
15) ามารถใช้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
ปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ระทรวงดิจิทอล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ังคม ปี 2561

จานวน

8,000 บาท
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

628,820 บาท

งบบุคลากร

รวม

159,420 บาท

รวม

159,420 บาท

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

144,360 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจ้างผู้ชวยนายชาง
ไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา รวม 12 ดือน ปน งิน 144,360.- บาท
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

15,060 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตางๆ ของผู้
ชวยนายชางไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา รวม 12 ดือน ปน
งิน 15,060.- บาท
งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

369,400 บาท

รวม

369,400 บาท

*โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า ( จา มูบ้านถึง นองคูขาด ) มูที่ จานวน
8 บ้านโนน ขวา

213,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อวั ดุ อุป รณไฟฟ้า านั งาน ไฟฟ้า
าธารณะ ถานี ูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านโค วาง ละ
อ ระจายขาวทั้ง 11 มูบ้าน ชน ปลั๊ ไฟ ายไฟ ลอด
ไฟ วิตซ บร อร ทปพัน ายไฟ ข็มขัดรัด ายไฟ คอน ดน
ซอร มูฟวิ่งคอย รีซี ตอร ละอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ับระบบไฟฟ้า
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน อ ชน

- พื่อจาย ปน งินคาขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า ระบบ 1 ฟ
2 าย พาด ายอลูมิ นียม ขนาด 50 ตารางมิลลิ มตร ความ
ยาว 533 มตร ตามมาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภูมิภาค ปนไปตาม
ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 94 โครง ารที่ 84
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*โครง ารติดตั้งโคมไฟฟ้า าธารณะ มูที่ 6 บ้านโค วาง

จานวน

- พื่อจาย ปน งินคาพาด ายอลูมิ นียม ( ายดับ) ขนาด 25
ตารางมิลลิ มตร ยาวรวม 55 มตร ละคาติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
าธารณะชนิด ลอดฟลูออ ร ซนต ขนาด 2x36 วัตต จานวน 3
จุด ตามมาตรฐาน ารไฟฟ้า วนภูมิภาค
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 84
โครง ารที่ 54
*โครง ารติดตั้งโคมไฟฟ้า าธารณะพร้อมวาง ายดับ มูที่ 11 บ้าน จานวน
วังน้าใ
- พื่อจาย ปน งินคาติดตั้งโคมไฟฟ้า อง วาง าธารณะ ละขยาย
ขตไฟฟ้า รงต่า
ชวงที่ 1 ขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า ระบบ 1 ฟ 2 าย พาด ายอลูมิ
นียม ( ายดับ) ขนาด 50 ตารางมิลลิ มตร ความยาว 110 มตร
ชวงที่ 2 พาด ายอลูมิ นียม ( ายดับ) ขนาด 25 ตาราง
มิลลิ มตร ยาว
รวม 87 มตร ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า าธารณะชนิด ลอดฟลูออ ร
ซนต ขนาด 2x36 วัตต จานวน 4 จุด ตามมาตรฐาน ารไฟฟ้า
วนภูมิภาค ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565
) น้า 107 โครง ารที่ 124
*โครง ารติดตั้งโคมไฟฟ้า าธารณะ ละขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า มูที่ จานวน
9 บ้าน นอง ญ้าคา
- พื่อจาย ปน งินคาติดตั้งโคมไฟฟ้า อง วาง าธารณะ ละขยาย
ขตไฟฟ้า รงต่า พาด ายอลูมิ นียม ( ายดับ) ขนาด 25 ตาราง
มิลลิ มตร ยาว
รวม 30 มตร ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า าธารณะชนิด ลอดฟลูออ ร
ซนต ขนาด 2x36 วัตต จานวน 13 จุด ตามมาตรฐาน ารไฟฟ้า
วนภูมิภาค ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565
) น้า 97 โครง ารที่ 93
*โครง ารติดตั้งไฟฟ้า าธารณะ ละขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า มูที่ 4 จานวน
บ้าน ัวฝาย
- พื่อจาน ปน งินคาติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า าธารณะชนิด ลอด
ฟลูออ ร ซนต ขนาด 2x36 วัตต จานวน 1 จุด ตามมาตรฐาน
ารไฟฟ้าไฟฟ้า วนภูมิภาค ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 76 โครง ารที่ 29

17,500 บาท

79,700 บาท

55,000 บาท

4,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

1,042,720 บาท

รวม

672,120 บาท

รวม

672,120 บาท

จานวน

630,120 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนผู้อานวย าร อง วั ดิ าร ังคม ละนั
พัฒนาชุมชน อี 1 อัตรา รวม 12 ดือน ปน งิน 630120.- บาท
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ปน งินประจาตา นงผู้อานวย าร อง วั ดิ าร
ังคม รวม 12 ดือน ปน งิน 42,000.- บาท
งบดาเนินงาน

รวม

368,900 บาท

รวม

95,400 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารซึ่ง
ปนงานประจาที่ปฏิบัติป ติของ จ้า น้าที่ ข้าราช าร ัง ัด อง
วั ดิ าร ังคม องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย
คา ชาบ้าน
จานวน

44,400 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจาปี) า รับผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ัง ัด อง วั ดิ าร
ังคม องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ปนไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น
ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

- พื่อจาย ปน งินคา ชาบ้านผู้อานวย าร อง วั ดิ าร ังคม ละ
ข้าราช าร พนั งาน จ้า น้าที่ ัง ัด อง วั ดิ าร ังคม องค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ที่ได้รับ ิทธิตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ปน งินคาธรรม นียม ารศึ ษา คาบารุง ารศึ ษาบุตร
ข้าราช าร พนั งาน จ้า น้าที่ ัง ัด อง วั ดิ าร ังคม องค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ที่ได้รับ ิทธิตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของ
พนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวน
ที่ ุด ที่ ค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

15,000 บาท

รวม

203,500 บาท

จานวน

33,500 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคารับรองใน ารจัดประชุมคณะ รรม าร นับ
นุน คณะ รรม ารพัฒนาท้องถิ่น ละผู้รวมประชุมใน ารจัดทา
ผนพัฒนาท้องถิ่น าร พิ่ม ติม ผนพัฒนาท้องถิ่น ชน คา
อา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาจัดทา อ าร ละวั ดุอุป รณ
ประ อบ ารประชุม ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย ารจัดทา ผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
* คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

- พื่อจาย ปน งินคาลงทะ บียนฝึ อบรม ัมมนา พิ่มพูนความรู้
ตางๆ คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั คาพา นะ ละคาใช้จายอื่นๆ อัน
ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารของข้าราช าร พนั งาน จ้า
น้าที่ ัง ัด อง วั ดิ าร ังคม องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
*โครง าร ง ริม ละพัฒนาศั ยภาพภาคี ครือขายใน ารบูรณา าร จานวน
พัฒนาท้องถิ่น บบประชารัฐ ด้าน ศรษฐ ิจพอ พียง
- พื่อจาย ปน งินคาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา
วิทยา ร คาของ มนาคุณ ถานที่ศึ ษาดูงาน คา ชาที่พั คาจ้าง
มายานพา นะ คาป้ายโครง าร ละคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
ละจา ปนใน ารดา นินโครง าร ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม ละ ข้ารับ ารฝึ
อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละ ผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 156 โครง ารที่ 2

100,000 บาท
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คาบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

70,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อ ระดาษ ดิน อ ปา า ฟ้ม อ
าร คลิป ต็ป ปิ้ล ล็คซีน ลวด ย็บ ระดาษ ครื่องคิด
ลข นาฬิ า ที่ จาะ ระดาษ ตรายาง ตลับ มึ บบพิมพ ฟ้ม
นองาน นาฬิ า ละวั ดุอื่นๆที่ใช้ใน านั งาน
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดทา ถบบันทึ ียง รือภาพ ภาพยนต วีดี
โอ ทป ผนซีดี ป้ายประชา ัมพันธโครง าร นโยบาย ารบริ าร
ราช ารของคณะผู้บริ าร รายงานผล ารดา นินงาน ารรณรงค
ง ริม ิจ รรมตางๆตามนโยบายรัฐบาล ผย พรใ ้ประชาชน
รับทราบโดยทั่ว ัน
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาซอม ซม บารุงรั ษา ครื่องพิมพ ครื่อง
ารองไฟฟ้า โทรศัพท ระบบ ลน โต๊ะ ้าอี้ ครื่องปรับ
อา าศ ละวั ดุ ครุภัณฑอื่นๆที่ชารุด ึ รอ ละ ื่อม ภาพตาม
อายุ ารใช้งานใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ

ค่าวัสดุ

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อตลับผง มึ า รับ ครื่อง
พิมพ ฮารดดิ ไดรฟ์ ซีดีรอม ผน รอง ง ผง ป้น
อั ขระ มนบอรด ผนซีดีอาร วีซีดี มา ฟรซไดรฟ์ มม มอรีชิ
ป มึ ครื่องพิมพ ครื่อง ระจาย ัญญาณ ผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ โปร รมคอมพิว ตอร ครื่องอาน ละบันทึ
ข้อมูล บบตางๆ ละวั ดุอื่นๆที่ ี่ยว ับระบบคอมพิว ตอร
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งบลงทุน

รวม

1,700 บาท

รวม

1,700 บาท

จานวน

1,700 บาท

รวม

1,192,040 บาท

รวม

482,040 บาท

รวม

482,040 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

226,080 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนนั วิชา าร
ศึ ษา จานวน 1 อัตรา รวม 12 ดือน ปน งิน 226,080.- บาท
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

255,960 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
*จัดซื้อ ้าอี้ านั งาน
- พื่อจาย ปน งินใน ารจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน จานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) พนั พิง ละที่นั่งบุฟองน้า ุ้มผ้า
2) ที่วาง ขนผลิตจา วั ดุขึ้นรูป
3) ขา ล็ ชุมโค มียม 5 ฉ ล้อไนลอนคู ีดา
4) มุนได้รอบตัว ละปรับระดับ ้าอี้ระบบ Gas Lifting
5) ปรับระดับความ ูงของ ้าอี้ได้ระ วาง 89.5-97 ซนติ มตร
6) รองรับน้า นั ได้ 113 ิโล รัม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ปน งินคาจ้างผู้ชวยนั วิชา าร
ศึ ษา จานวน 1 อัตรา รวม 12 ดือน ปน งิน 255,960.- บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

350,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

350,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัด ถานที่ คา ชา ครื่อง ียง คาอา าร ละ
ครื่องดื่ม คาตอบ ทนคณะ รรม ารตัด ิน ีฬา คา งินรางวัล คา
ถ้วยรางวัล คาป้ายโครง าร คาวั ดุอุป รณในพิธี ปิด-ปิด คา
บารุง ถานที่ คาจัดทา ูจิบัตร คาอุป รณ ีฬาที่ใช้ใน าร ขงขัน
ละคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ละจา ปนใน ารจัด าร ขงขัน
ีฬา ปนไปตามระ บียบม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ( 2561-2565 ) น้าที่ 126 โครง ารที่ 4
*โครง าร งทีมนั ีฬา รือยาว ข้ารวม าร ขงขัน รือยาวอา ภอ ตึ จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
*โครง ารจัด าร ขงขัน ีฬาต้านยา พติด

- พื่อจาย ปน งินคาจ้างลา จูง คาอา าร ละ ครื่องดื่มนั
ีฬา คาพา นะรับ- ง คาใช้จายใน ารฝึ ซ้อม คาวั ดุอุป รณ
ซอม ซม รือ ละคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ละจา ปนใน าร งทีม
นั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน ปนไปตามระ บียบม าดไทยวาด้วยคา
ใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา
ข้ารวม าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ละ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ( 2561-2565 ) น้าที่ 127 โครง ารที่ 8
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

360,000 บาท

รวม

360,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

งินอุด นุนองค รป ครอง วนท้องถิ่น
*โครง ารจัดงานประ พณีบุญบั้งไฟอา ภอ คนดง
- พื่อจาย ปน งิน นับ นุน ทศบาลตาบล คนดงใน ารจัดงาน
ประ พณีบุญบั้งไฟประจาปี ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ละ ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 131 โครง ารที่ 19
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งินอุด นุน วนราช าร
*โครง ารจัดงานประ พณีขึ้น ขาพนมรุ้ง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน นับ นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 6 บ้าน
โค วางใน ารดา นิน ารจัดงานประ พณี ขงขัน รือ ระ
วย ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 129 โครง ารที่ 14
*โครง ารจัดงานประ พณี ทียน ข้าพรรษา
จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน นับ นุนที่ทา ารป ครองจัง วัดบุรีรัมยใน าร
ดา นิน ารจัดงานขึ้น ขาพนมรุ้ง ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ละ ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 131 โครง ารที่ 20
งินอุด นุน ิจ ารที่ ปน าธารณประโยชน
*โครง ารจัดงานประ พณี ขงขัน รือ ระ วย

- พื่อจาย ปน งิน นับ นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 7 บ้านขี้
ล็ ละ มูที่ 11 บ้านวังน้าใ ใน ารจัดงานประ พณี ทียน
ข้าพรรษาประจาปี ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละ
ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 130 โครง ารที่ 15
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

5,270,840 บาท

รวม

411,890 บาท

รวม

411,890 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

264,660 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนนายชางโยธา รวม 12 ดือน ปน
งิน 264,660.- บาท
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

123,230 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ปน งินคาจ้างผู้ชวยนายชางโยธา รวม 12 ดือน ปน
งิน 123,230.- บาท
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตางๆของผู้
ชวยนายชางโยธา รวม 12 ดือน ปน งิน 24,000.- บาท
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

24,000 บาท

รวม

4,858,950 บาท

รวม

4,858,950 บาท

จานวน

400,000 บาท

คาตอ ติม รือดัด ปลงอาคารบ้านพั
*โครง ารปรับปรุง ตอ ติม ดัด ปลงอาคาร
- พื่อจาย ปน งินคาตอ ติมอาคารอ น ประ งค า รับรองรับ
ารจัด ็บ อ ารราช าร วั ดุ อุป รณ ครุภัณฑ พื่อ ารบริ าร
าธารณะตางๆ มีรายละ อียด ดังนี้
(1) อาคารขนาด ว้าง 3.5 มตร ยาว 21 มตร
(2) พื้น า คาน ปนคอน รีต ริม ล็
(3) โครง ลังคา ล็ มุงด้วย ผน ล็ รีดลอน
(4) พื้นปู ระ บื้อง คลือบ นา 12"x12"
(5) ติดตั้งประตูบาน ลื่อนคู พร้อม รอบอลูมิ นียม ระจ ี
ชา จานวน 1 ชุด
(6) ติดตั้ง น้าตางบาน ลื่อนคู พร้อม รอบอลูมิ นียม ระจ ี
ชา จานวน 3 ชุด
(7) ผนัง ออิฐฉาบปูน รียบ ทา ีภายนอ - ภายใน
(8) งาน จาะผนังคอน รีต
ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 66
โครง ารที่ 2
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คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
*โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ( ายจา โรง รียนบ้านปอ ดงถึงปู่ จานวน
ตา) มูที่ 3 บ้านปอ ดง
- พื่อจาย ปน งินคา อ ร้างถนนคอน รีต
ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร ว้าง 4 มตร ยาว 154 มตร นา 0.15
มตร รือพื้นที่คอน รีตไมน้อย วา 616 ตาราง มตร พร้อมไ ล
ทางดินถมข้างละ 0.50 มตร ( รือตาม ภาพถนน ดิม)
ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร ว้าง 4 มตร ยาว 38 มตร นา 0.15
มตร รือพื้นที่คอน รีตไมน้อย วา 152 ตาราง มตร (ไมมีไ ล
ทาง) พร้อมป้ายประชา ัมพันธโครง ารจานวน 1 ป้าย ตาม บบ
มาตรฐานองค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 74 โครง ารที่ 23
*โครง าร อ ร้างถนน ินคลุ ( ายจา ถนนลาดยางถึง นองอ้อ ) จานวน
มูที่ 1 บ้านโนน าราญ
- พื่อจาย ปน งินคา อ ร้างถนน ินคลุ ขนาดผิวจราจร
ว้าง 3 มตร ยาว 800 มตร นา 0.10 มตร รือปริมาตร ิน
คลุ ไมน้อย วา 240 ลู บาศ มตร พร้อมป้ายประชา
ัมพันธ จานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐานองค ารบริ าร วน
ตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 68 โครง ารที่ 5
*โครง าร อ ร้างถนน ินคลุ ( ายจา ที่นานาย า นียงถึงที่นา
นาย ันติ ) มูที่ 8 บ้านโนน ขวา
- พื่อจาย ปน งินคาลง ินคลุ ขนาดผิวจราจร ว้าง 2.50
มตร ยาว 500 มตร นา 0.10 มตร รือปริมาตร ินคลุ ไม
น้อย วา 125 ลู บาศ มตร ตาม บบมาตรฐานองค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 25612565 ) น้า 94 โครง ารที่ 85

จานวน

330,430 บาท

120,930 บาท

61,420 บาท
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*โครง าร อ ร้างถนน ินคลุ ( ายจา บ้านนาย ลืองถึงบ้านนาย จานวน
ดู ) มูที่ 10 บ้านป่ามัน

229,240 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาลงดินถมขนาด ว้าง 5 มตร ยาว 510
มตร ูง 0.50 มตร รือปริมาตรดินถมไมน้อย วา 1,713.60
ลู บาศ มตร ลง ินคลุ ขนาด ว้าง 4 มตร ยาว 510
มตร นา 0.10 มตร รือปริมาตร ินคลุ ไมน้อย วา 204
ลู บาศ มตร พร้อมป้ายประชา ัมพันธโครง ารจานวน 1
ป้าย ตาม บบมาตรฐานองค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ปนไป
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 103 โครง าร
ที่ 110
*โครง าร อ ร้างถนน ินคลุ ( าย นองตะ บ ถึง นองไผดง )
มูที่ 9 บ้าน นอง ญ้าคา

จานวน

249,600 บาท

*โครง าร อ ร้างถนน ินคลุ ( ายจา นอง คนถึง นอง ะตราว จานวน
) มูที่ 8 บ้านโนน ขวา

98,270 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาลงดินถมขนาด ว้าง 3 มตร ยาว 665
มตร ูง 0.80 มตร รือปริมาตรดินถมไมน้อย วา 2,021.60
ลู บาศ มตร ลง ินคลุ ขนาด ว้าง 2 มตร ยาว 665
มตร นา 0.10 มตร รือปริมาตร ินคลุ ไมน้อย วา 133
ลู บาศ มตร วางทอระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ปา ลิ้น
ราง ชั้น 3 ขนาด ้นผาศูนย ลาง 0.80 x 1 มตร จานวน 12
ทอน พร้อม า พงปา ทอทั้ง องข้างจานวน 1 ง พร้อมป้าย
ประชา ัมพันธโครง ารจานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐาน
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 98 โครง ารที่ 95

- พื่อจาย ปน งินคาลง ินคลุ ขนาดผิวจราจร ว้าง 2.50
มตร ยาว 800 มตร นา 0.10 มตร รือปริมาตร ินคลุ ไม
น้อย วา 200 ลู บาศ มตร ตาม บบมาตรฐานองค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 25612565 ) น้า 94 โครง ารที่ 83
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*โครง าร อ ร้าง ถานี ูบน้าพลังงานไฟฟ้า พื่อ าร ษตร ละ
ประปา มูบ้าน มูที่ 1 บ้านโนน าราญ

จานวน

316,850 บาท

จานวน

49,650 บาท

*โครง ารซอม ร้างถนนคอน รีต ( จา บ้านนาย มายถึงคลองน้อย จานวน
ละบ้านนางมะลิวัลยถึงบ้านนายอุดม ) มูที่ 5 บ้านน้อย นองบึง

109,920 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาติดตั้งระบบ ูบน้าพลังงานไฟฟ้า พื่อ าร
ษตร ละประปา มูบ้าน จานวน 1 ระบบ พร้อมป้ายประชา
ัมพันธโครง าร จานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐานองค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 113 โครง ารที่ 1
*โครง ารขยายผิวจราจรคอน รีตภายใน มูบ้าน มูที่ 4 บ้าน ัว
ฝาย
- พื่อจาย ปน งินคาขยายผิวจราจรคอน รีต ขนาด ว้าง 0.40
มตร ยาว 231 มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่คอน รีตไม
น้อย วา 92.40 ตาราง มตร ตาม บบมาตรฐานองค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 25612565 ) น้า 75 โครง ารที่ 27

- พื่อจาย ปน งินคาซอม ร้างถนนคอน รีตขนาดผิวจาร
จร ว้าง 3 มตร ยาว 78 มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่
คอน รีตไมน้อย วา 234 ตาราง มตร บอพั คอน รีต ริม
ล็ (ฝาตะ รง ล็ ) จานวน 1 บอ ตาม บบมาตรฐาน
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย พร้อมป้ายประชา ัมพันธ
โครง ารจานวน 1 ป้าย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 79 โครง ารที่ 39
*โครง ารซอม ร้างถนนคอน รีต (จา บ้านนาย ังวาลยถึงศาลา
SML) มูที่ 6 บ้านโค วาง
- พื่อจาย ปน งินคาซอม ร้างถนนคอน รีตขนาดผิวจราจร
ว้าง 5 มตร ยาว 262 มตร นา 0.10 มตร รือพื้นที่
คอน รีตไมน้อย วา 1,310 ตาราง มตร พร้อมไ ลทางดินถมข้าง
ละ 0.50 มตร ( รือตาม ภาพถนน ดิม) พร้อมป้ายประชา
ัมพันธโครง ารจานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐานองค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 64 โครง ารที่ 53

จานวน

440,180 บาท
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*โครง ารซอม ร้างถนนคอน รีต ( จา บ้านนาย จริญถึงบ้านนาง
รุง รือง ) มูที่ 7 บ้านขี้ ล็

จานวน

273,190 บาท

จานวน

190,110 บาท

*โครง ารซอม ร้างถนนคอน รีต ( ายจา บ้านนาย ชาวลิตถึงบ้าน จานวน
นายบัว ) มูที่ 4 บ้าน ัวฝาย

202,430 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาซอม ร้างถนนคอน รีตขนาดผิวจราจร
ว้าง 5 มตร ยาว 162 มตร นา 0.10 มตร รือพื้นที่
คอน รีตไมน้อย วา 810 ตาราง มตร พร้อมไ ลทางดินถมข้าง
ละ 0.50 มตร ( รือตาม ภาพถนน ดิม) พร้อมป้ายประชา
ัมพันธโครง ารจานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐานองค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 90 โครง ารที่ 71
*โครง ารซอม ร้างถนนคอน รีต ( ายจา บ้านนายจันทีถึงบ้าน
นางพวง ) มูที่ 4 บ้าน ัวฝาย
- พื่อจาย ปน งินคาซอม ร้างถนนคอน รีตขนาดผิวจาร
จร ว้าง 3 มตร ยาว 200 มตร นา 0.10 มตร รือพื้นที่
คอน รีตไมน้อย วา 600 ตาราง มตร พร้อมไ ลทางดินถมข้าง
ละ 0.50 มตร ( รือตาม ภาพถนน ดิม) พร้อมป้ายประชา
ัมพันธโครง ารจานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐานองค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 75 โครง ารที่ 28

- พื่อจาย ปน งินคาซอม ร้างถนนคอน รีตขนาดผิวจาร
จร ว้าง 5 มตร ยาว 120 มตร นา 0.10 มตร รือพื้นที่
คอน รีตไมน้อย วา 600 ตาราง มตร พร้อมป้ายประชา ัมพันธ
โครง ารจานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐานองค ารบริ าร วน
ตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 76 โครง ารที่ 31
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*โครง ารซอม ร้างถนนคอน รีต ( ายจา บ้านนายทองออน ถึง
บ้านนางบุบผา ) มูที่ 11 บ้านวังน้าใ
- พื่อจาย ปน งินคาซอม ร้างถนนคอน รีตขนาดผิวจาร
จร ว้าง 4 มตร ยาว 150 มตร นา 0.10 มตร รือพื้นที่
คอน รีตไมน้อย วา 600 ตาราง มตร พร้อมไ ลทางดินถมข้าง
ละ 0.20 มตร ( รือตาม ภาพถนน ดิม) พร้อมป้ายประชา
ัมพันธโครง ารจานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐานองค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 108 โครง ารที่ 125
*โครง ารซอม ร้างถนนคอน รีต ( ายจา น้าโรง รียนตะ บง
ามัคคีถึงบ้านนางชูศรี ) มูที่ 2 บ้านตะ บง

จานวน

188,860 บาท

จานวน

150,080 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาซอม ร้างถนนคอน รีตขนาดผิวจราจร
ว้าง 5 มตร ยาว 68 มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่คอน รีต
ไมน้อย วา 340 ตาราง มตร พร้อมไ ลทางดินถมข้าง
ละ 0.20 มตร ( รือตาม ภาพถนน ดิม) พร้อมป้ายประชา
ัมพันธโครง ารจานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐานองค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 70 โครง ารที่ 12
*โครง ารติดตั้งระบบผลิตน้าประปาด้วยพลังงาน งอาทิตย มูที่ จานวน
11 บ้านวังน้าใ
- พื่อจาย ปน งินคาติดตั้งระบบผลิตน้าประปาด้วยพลังงาน ง
อาทิตย จานวน 1 ระบบ พร้อมป้ายประชา
ัมพันธ จานวน 1 ป้าย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 107 โครง ารที่ 122
*โครง ารปรับปรุงระบบผลิตน้าประปา มูบ้าน มูที่ 7 บ้านขี้ ล็
- พื่อจาย ปน งินคาติดตั้งระบบ ูบน้าพลังงาน ง
อาทิตย จานวน 1 ระบบ พร้อมป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร จานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐานองค ารบริ าร วน
ตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565
) น้า 89 โครง ารที่ 70

จานวน

238,860 บาท

169,400 บาท

น้า : 55/65

วันที่พิมพ : 4/11/2562 11:18:47

*โครง ารระบบผลิตน้าประปา มูบ้านจา ไฟฟ้า ละพลังงาน ง
อาทิตย มูที่ 9 บ้าน นอง ญ้าคา

จานวน

173,530 บาท

จานวน

289,890 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาติดตั้งระบบผลิตน้าประปา มูบ้านจา ไฟฟ้า
ละพลังงาน งอาทิตย จานวน 1 ระบบ พร้อมป้ายประชา
ัมพันธ จานวน 1 ป้าย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 97 โครง ารที่ 92
*โครง ารระบบ งน้าด้วยพลังงาน งอาทิตย พื่อ าร ษตร ละ
ประปา มูบ้าน มูที่ 2 บ้านตะ บง

- พื่อจาย ปน งินคาติดตั้งระบบ งน้าด้วยพลังงาน งอาทิตย พื่อ
าร ษตร ละประปา มูบ้าน จานวน 1 ระบบ พร้อมป้าย
ประชา ัมพันธโครง ารจานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐาน
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 114 โครง ารที่ 5
*โครง ารวางทอระบายน้าคอน รีตพร้อมบอพั ( จา บ้านนายพิ้ม จานวน
ถึงบ้านนายทวี ) มูที่ 5 บ้านน้อย นองบึง
- พื่อจาย ปน งินคาวางทอระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ปา ลิ้น
ราง ชั้น 3 ขนาด ้นผาศูนย ลาง 0.40 x 1 มตร จานวน 124
ทอน (คาวั ดุ,คา รงงาน,คา ครื่องจั ร) พร้อมบอพั คอน รีต
ริม ล็ (ฝาตะ รง ล็ ) จานวน 13 บอ ตัดถนนคอน รีต
ริม ล็ ขนาด ว้าง 1 มตร ยาว 14 มตร นา 0.10
มตร ละ ทคอน รีต ริม ล็ จานวน 14 ตาราง มตร พร้อม
ป้ายประชา ัมพันธโครง ารจานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐาน
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 78 โครง ารที่ 37

190,130 บาท
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*โครง ารวางทอระบายน้าคอน รีตพร้อมบอพั ( ายจา บ้านนาย จานวน
คูถึงบ้านนาง ุวนิจ ) มูที่ 10 บ้านป่ามัน

น้า : 56/65

131,070 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาวางทอระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ปา ลิ้น
ราง ชั้น 3 ขนาด ้นผาศูนย ลาง 0.60 x 1 มตร จานวน 65
ทอน พร้อมบอพั คอน รีต ริม ล็ จานวน 6 บอ พร้อมป้าย
ประชา ัมพันธโครง าร จานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐาน
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 102 โครง ารที่ 108
*โครง ารวางทอระบายน้าคอน รีตพร้อมบอพั ( ายจา บ้านนาย จานวน
มพรถึงบ้าน
ครู ทพพนม ) มูที่ 8 บ้านโนน ขวา

67,090 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาวางทอระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ปา ลิ้น
ราง ชั้น 3 ขนาด ้นผาศูนย ลาง 0.60 x 1 มตร จานวน 36
ทอน (คาวั ดุ,คา รงงาน,คา ครื่องจั ร) พร้อมบอพั คอน รีต
ริม ล็ (ฝาตะ รง ล็ ) จานวน 2 บอ ละฝาตะ รง
ล็ จานวน 2 ฝา ตาม บบมาตรฐานองค ารบริ าร วนตาบล
ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565
) น้า 93 โครง ารที่ 82
*โครง ารวางทอระบายน้าคอน รีตพร้อมบอพั ( ายที่นานาง มือง จานวน
ถึงคลอง าธารณะ ) มูที่ 10 บ้านป่ามัน
- พื่อจาย ปน งินคาวางทอระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ปา ลิ้น
ราง ชั้น 3 ขนาด ้นผาศูนย ลาง 0.60 x 1 มตร จานวน 71
ทอน ตาม บบมาตรฐานองค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ปนไป
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 102 โครง าร
ที่ 107

80,260 บาท
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*โครง ารวางทอระบายน้าพร้อมบอพั คอน รีต ( ายจา บ้านนาง จานวน
ดือน ต็ม พล ันไปถนนลาดยาง) มูที่ 3 บ้านปอ ดง

107,560 บาท

- พื่อจาย ปน งินคา อ ร้างวางทอระบายน้าคอน รีต ริม ล็
ปา ลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด ้นผาศูนย ลาง 0.40 x 1
มตร จานวน 68 ทอน (คาวั ดุ,คา รงงาน,คา ครื่องจั ร) พร้อม
บอพั คอน รีต ริม ล็ (ฝาตะ รง
ล็ ) จานวน 7 บอ พร้อมป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร จานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐานองค ารบริ าร วน
ตาบล ัวฝาย ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 73 โครง ารที่ 22
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

1,070,510 บาท

รวม

910,920 บาท

รวม

910,920 บาท

จานวน

748,920 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนผู้อานวย าร อง ง ริม าร ษตร ละนั
วิชา าร ษตร รวม 12 ดือน ปน งิน 748,920.- บาท
งินประจาตา นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ปน งินประจาตา นงผู้อานวย าร อง ง ริม าร
ษตร รวม 12 ดือน ปน งิน 42,000.- บาท
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

108,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจ้างคนงานทั่วไป รวม 12 ดือน ปน
งิน 108,000.- บาท
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตางๆ ของคน
งานทั่วไป รวม 12 ดือน ปน งิน 12,000.- บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

159,590 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

97,060 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจาปี) า รับผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี พนั งาน วนท้องถิ่น
ใ ้ ปนรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
- พื่อจาย ปน งินคาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม ลี้ยงรับรองคณะ
บุคคลที่มาศึ ษาดูงาน นิ ทศงาน คณะ รรม ารตรวจประ มิน
ตางๆ ารจัดประชุมคณะ รรม ารศูนยบริ าร ละถายทอด
ทคโนโลยี าร ษตรประจาตาบล ัวฝาย ละ ารจัดประชุม
คณะ รรม ารชุดตางๆที่ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย ละที่มี ฎ มายจัดตั้ง
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
*โครง ารฉีดวัคซีนป้อง ัน ละควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

จานวน

55,560 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดทาป้ายรณรงค จัดทา ผนพับประชา
ัมพันธ คา ารวจจานวน ัตว คาบันทึ ข้อมูลในระบบ
าร น ทศ คาจัดซื้อวัคซีนป้อง ันโรคพิษ ุนัขบ้า คา ข็มฉีดยา คา
ระบอ ฉีดยาพลา ติ (ไซริงค) คาถุงมือตรวจโรค ละวั ดุ
อุป รณอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ละจา ปนใน ารดา นิน ารควบคุม ละ
ป้อง ันโรคพิษ ุนัขบ้า ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 141 โครง ารที่ 10 ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัด วั ดิภาพ ัตวขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 ม ราคม 2560 ละ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
*โครง ารปลู ต้นไม้ถวาย ปนพระราช ุศล
จานวน

11,500 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อพันธุไม้ตางๆ (นอ นือจา ารขอรับ
นับ นุน ถานี พาะชา ล้าไม้บุรีรัมย) คาป้ายโครง าร าร
ครื่องดื่ม า รับผู้รวม ิจ รรม ละคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ละจา
ปน ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) น้า 150 โครง ารที่ 1 ละพระราชบัญญัติ ภา
ตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68 (7)
*โครง ารฝึ อบรม าร พาะชา ละขยายพันธุพืช
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคา มนาคุณวิทยา ร คาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาอา าร ลางวัน า รับวิทยา ร ละผู้ ข้ารับ ารฝึ
อบรม คาวั ดุ อุป รณประ อบ ารบรรยาย คาจ้าง มาจัด ถาน
ที่ คาจัดทาป้ายโครง าร คาวั ดุ าธิต ละคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยว
ข้อง ละจา ปนใน ารจัดฝึ อบรม ปนไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) น้า 123 โครง ารที่ 5 ละพระราช
บัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ
ที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68 (7)
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ค่าวัสดุ

รวม

37,530 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อ ระดาษ ดิน อ ปา า มึ
พิมพ ฟ้ม อ าร คลิป ต็ป ปิ้ล ล็คซีน ลวด ย็บ
ระดาษ ครื่องคิด ลข นาฬิ า ที่ จาะ ระดาษ ตรงยาง ตลับ
มึ บบพิมพ ธงชาติ ธงตรา ัญลั ษณ ละวั ดุอื่นๆที่ใช้ใน
านั งาน
วั ดุ าร ษตร

จานวน

27,530 บาท

งานกิจการประปา

รวม

804,800 บาท

งบบุคลากร

รวม

199,800 บาท

รวม

199,800 บาท

จานวน

199,800 บาท

รวม

555,000 บาท

รวม

85,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาทด อบคุณภาพน้าประปาจา นวยงาน รือ
ถาบันที่ ี่ยวข้องใ ้ ปนไปตามมาตรฐาน ารประปาของ รม
ทรัพยา รน้า
*คาจ้าง มา ป่าบอพั น้าประปา
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อพันธุพืช พันธุ ัตวปี ละ ัตวน้า ปุ๋ย
คอ ปุ๋ย คมี จอบ ียม พลั้ว ช้อนพรวน ซ้อมพรวน วั ดุ พาะ
ชา อุป รณขยายพันธุพืช ผ้าใบ รือผ้าพลา ติ ซา ลน ัน
ดด ารละอินทรียชีวภาพ าร คมีป้อง ัน ละ าจัดศัตรู
พืช ละอื่นๆที่ใช้ใน ารทา ษตร
แผนงานการพาณิชย์

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาจ้างลู จ้างประจา
- พื่อจาย ปน งิน ดือน จ้าพนั งานประปา รวม 12 ดือน ปน
งิน 199,800.- บาท
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
*คาจ้าง มาทด อบคุณภาพน้าประปา

- พื่อจาย ปน งินคาจ้าง มา า รับผู้รับจ้างใน าร ป่าบอพั น้า
ประปา ใ ้ได้น้าประปาที่มีมาตรฐาน ละได้คุณภาพตามที่ รม
ทรัพยา รน้า า นด
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*คาจ้าง มาผลิต ควบคุม ดู ล ละบารุงรั ษาระบบจา นายน้า
ประปา มูบ้าน

จานวน

60,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อคลอรีน ถาน ทราย รอง าร ้ม วั ดุ
อื่นๆที่ ี่ยวข้อง ละจา ปนใน ารผลิต ละจา นายน้าประปา มู
บ้านใ ้ได้น้าประปาที่ ะอาด ละมีคุณภาพ
วั ดุอื่น
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาจ้าง า รับผู้รับจ้างใน ารผลิต ควบคุม ละ
บารุงรั ษาระบบจา นายน้าประปา มูบ้าน ใ ้ได้มาตรฐาน ละ
พียงพอตอ ารอุปโภค บริโภค
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย

- พื่อจาย ปน งินคามิต ตอรน้า วาว ทอน้าประปา ละวั ดุอื่นที่
ี่ยวข้อง ละจา ปน า รับใช้ในงาน ิจ ารประปา
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

400,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาบริ าร ารใช้ไฟฟ้าใน ารผลิต ละจา นาย
น้าประปา มูบ้าน ใน ารบริ าร ิจ ารประปา มูที่ 6 ละ มู
ที่ 8
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
จานวน

200,000 บาท

คาไฟฟ้า

- พื่อจาย ปนคาบริ าร ารใช้น้าประปา ใน าร ้ปัญ าระบบ
ผลิตน้าประปา มูที่ 6 บ้านโค วาง
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

13,982,690 บาท

รวม

13,982,690 บาท

รวม

13,982,690 บาท

จานวน

200,000 บาท

ครุภัณฑอื่น
*จัดซื้อปัมน้า ( Submersible )
- พื่อจาย ปน งินคาจัดซื้อปัมน้า ( Submersible ) จานวน 2
ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ัว ูบ ครื่อง ูบน้าทาจา ไฟ บอร ลา ทอรโมพลา ติ อยาง
ดี ละ ตน ล อยางดี
2) ช็ควาวลทาจา ไฟ บอร ลา ทอรโมพลา ติ อยางดี ละ ปน
ระบบ ปริงมี รง ียดทานต่า ุด พื่อใ ้ปริมาณน้าไ ลได้
ะดว ามารถ ันน้าย้อน ลับได้อยางมีประ ิทธิภาพ
3) บริ่ง ามารถป้อง ัน าร ัด รอนของทรายได้อยางมี
ประ ิทธิภาพ
4) ใบพัดน้า มีความทนทานตอ าร ัด รอนของทรายได้ดีที่ ุด
ละ ามารถทนตอ ารใช้โดยปราศจา น้า ลอ ลี้ยง ได้ ิน วา 1
ชั่วโมง
5) ฐานของ ครื่อง ูบน้าทาจา ไฟ บอร ลา ทอรโมพลา ติ
6) พลา ตน ล ชนิด 6 ลี่ยม
7) ผน รองทาจา วั ดุ Polypropylene ทนตอ ารใช้งาน ละ
ฉี ขาด
8) มอร ตอรมีระบบป้อง ันไฟฟ้า
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม า รับพนั งานจ้าง
องค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย จานวน 20 คน ในอัตราร้อย
ละ 5 ของคาจ้าง รวม 12 ดือน ปน งิน 200,000.- บาท ปนไป
ตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533
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งิน มทบ องทุน งินทด ทน

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน งินทด ทน า รับพนั งาน
จ้าง จ้าง มาบริ าร ในอัตราร้อยะละ 0.2 ของคาจ้าง ปนไป
ตามประ าศ ระทรวง รงงาน รื่องอัตรา มทบ อัตรา งินฝา วิธี
ารประ มิน ละ าร รีย ็บ งิน มทบ ลงวัน
ที่ 21 ร ฎาคม 2559 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รื่อง าร
ตั้งงบประมาณ งิน มทบ องทุน งินทด ทน
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
จานวน

8,376,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน บี้ยยังชีพ า รับผู้ ูงอายุ ตามชวงอายุ ใ ้ได้รับ
งินคนละไมน้อย วา 600.- บาท ตไม ิน 1,000.- บาท ตอ
ดือน รวม 12 ดือน ปน งิน 8,376,000.- บาท ปนไปตาม
ภาร ิจถายโอน มาตรา 6 งพระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้น
ตอน าร ระจายอานาจใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
บี้ยยังชีพคนพิ าร
จานวน

4,196,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน บี้ยยังชีพ า รับผู้พิ าร ใ ้ได้รับ งิน คน
ละ 800.- บาท ตอ ดือน รวม 12 ดือน ปน
งิน 4,196,000.- บาท ปนไปตามภาร ิจถายโอน มาตรา 6 ง
พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด
จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน บี้ยยังชีพ า รับผู้ป่วย อด ที่ได้รับ ารวินิจฉัย
ละมี นัง ือรับรองจา พทย ใ ้ได้รับ งินคน
ละ 500.- บาท ตอ ดือน รวม 12 ดือน ปน
งิน 60,000.- บาท ปนไปตามภาร ิจถายโอน มาตรา 6 งพระ
ราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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ารองจาย

จานวน

300,000 บาท

* มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพองค ารบริ าร วนตาบล ัวฝาย จานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพองค าร
บริ าร วนตาบล ัวฝาย ใน ารดา นิน ิจ รรม โครง าร พื่อ
นับ นุน ละ ง ริมใ ้ประชาชน ข้าถึงบริ าร าธารณ ุข ี่ยว
ับ าร ร้าง ริม ุขภาพ ารป้อง ันโรค ารฟ้นฟู มรรถภาพ
ละ ารรั ษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ชิงรุ ที่จา ปนตอ ุขภาพ
ละ ารดารงชีวิต ปนไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 ) น้า 149 โครง ารที่ 2 ละประ าศคณะ
รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพ งชาติ รื่อง าร า นด ลั
ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้องค ารบริ าร วนตาบล ละ ทศบาล
ดา นิน ารบริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2552
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
จานวน

232,670 บาท

- พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ฟ้นฟู บูรณะ ละบรร ทาความ ดือด
ร้อน ความ ีย ายอัน ิดจา าธารณภัยตางๆ ที่ ปนปัญ า
ความ ดือดร้อนของประชาชน วนรวม ชน ารป้อง ัน ละ ้ไข
ปัญ าอุท ภัย น้าป่าไ ล ลา ผนดินถลม ภัย ล้ง ภัย
นาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า มอ ควัน โรคตดตอ ฯลฯ ปนไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
รายจายตามข้อผู พัน

- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วน
ท้องถิ่น ปนไปตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ้ไข พิ่ม ติมถึง ( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ
. 2556 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินบา น็จ
บานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
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งินบา น็จบานาญพนั งานครู

จานวน

210,240 บาท

- พื่อจาย ปน งินบา น็จป ติใ ้ ับข้าราช ารองค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝาย ตา นงครู คศ.1 จานวน 1 อัตรา ปนไป
ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 ้ไข พิ่ม ติมถึง ( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2556 ละระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2546
งินบา น็จลู จ้างประจา
จานวน

277,780 บาท

- พื่อจาย ปน งินบา น็จป ติใ ้ลู จ้างประจาองค ารบริ าร
วนตาบล ัวฝาย ตา นง จ้าพนั งานประปา 1 อัตรา ปนไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยบา น็จลู จ้างของ นวย
ารบริ ารราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ ้ไข พิ่ม
ติม ถึง ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2555

