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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตาบล วยยาง
อา ภอ มือง ลนคร จัง วัด ลนคร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 82,167,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

13,365,591 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,694,931 บาท

รวม

3,210,360 บาท

จานวน

514,080 บาท

จานวน

42,120 บาท

จานวน

42,120 บาท

จานวน

90,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พือจาย ปน งิน ดือนใ นาย องค ารบริ าร วนตาบล
ละ รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล ( านั งานปลัด)
งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย
พือจาย ปน งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย องค ารบริ าร
วนตาบล ละรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล
( านั งานปลัด)
งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
พือจาย ปน งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ละรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล
( านั งานปลัด)
งินคาตอบ ทน ลขานุ าร/ทีปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
บริ าร วนตาบล
พือจาย ปน งินคาตอบ ทนราย ดือนใ ลขานุ ารนาย
องค าร บริ าร วนตาบล ( านั งานปลัด)
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งินคาตอบ ทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนทองถิน

จานวน

2,521,320 บาท

รวม

5,484,571 บาท

จานวน

3,933,960 บาท

พือจาย ปน งิน ดือนใ พนั งาน วนตาบล พรอมทังปรับปรุง
งิน ดือน จานวน 10 อัตรา ( านั งานปลัด)
งินประจาตา นง
จานวน

186,000 บาท

พือจาย ปน งินคาตอบ ทนราย ดือนใ
มาชิ ภาองค าร
บริ าร วนตาบล ละ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ( านั งานปลัด)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พือจาย ปน งินประจาตา นงปลัดองค ารบริ าร วน
ตาบล,รองปลัด องค ารบริ าร วนตาบล, ัว นา านั ปลัด
องค ารบริ าร วนตาบล ละ ัว นาฝายฯ ( านั งานปลัด)
คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

1,160,611 บาท

พือจาย ปนคาจางใ พนั งานจางประจา านั งานปลัด
องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 8 อัตรา ( านั งานปลัด)
งิน พิมตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

120,000 บาท

พือจาย ปน งิน พิม ารครองชีพชัวคราวของพนั งานจาง
( านั งานปลัด)
งินอืนๆ

จานวน

84,000 บาท

รวม

3,807,800 บาท

รวม

634,800 บาท

จานวน

50,000 บาท

พือจาย ปนคาตอบ ทนราย ดือนนอ นือจา งิน ดือน ละ งิน
ประจาตา นงของปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
( านั งานปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิน
พือจาย ปนคาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
องค ร ป ครอง วนทองถิน ตามทีไดรับมอบ มาย ชน คาตอบ
ทนคณะ รรม าร ตรวจ ารจางงาน อ ราง, ควบคุมงาน อ
ราง, งินรางวัล, งินทาขวัญ ฝาอันตราย ปนครังคราว ฯลฯ
( านั งานปลัด)
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

30,000 บาท

คา ชาบาน

จานวน

484,800 บาท

พือจาย ปนคา ชาบานใ พนั งาน วนตาบล ละผูมี ิทธิได
รับตาม ระ บียบฯ า นด ( านั งานปลัด)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

70,000 บาท

รวม

2,005,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดทาประ ันภัยรถยนตประจา านั งานองค าร
บริ าร วนตาบล อาศัยอานาจตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวยคาใชจายใน ารจัดทาประ ันภัยทรัพย ินของ องค ร
ป ครอง วนทองถิน พ.ศ. 2562 ( านั งานปลัด)
คารังวัดออ รือตรวจ อบ นัง ือ าคัญที ลวง
จานวน

30,000 บาท

พือจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจาง ทีมาปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร รณีทีมี าร ัง าร รงดวนใ ดา นิน าร ฯลฯ
( านั งานปลัด)

พือจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ พนั งาน วนตาบล
ละผูมี ิทธิไดรับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรตามระ บียบฯ
า นด ( านั งานปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจาย พือใ ไดมาซึงบริ าร
คาจัดทาประ ันภัยรถยนต ประจา านั งานองค ารบริ าร วน
ตาบล

พือจาย ปนคาตอบ ทน คาจางชัวคราวคนงานรังวัด, คาพา นะ
ดินทางประจาวันทา าร, คาปวย ารผูป ครองทองทีมาระวังชี
ละรับรอง นวทีดิน, คา ลั ขตทีดิน, คา ง มายขาง คียง, คา
ใชจายอืนๆ ฯลฯ ( านั งานปลัด)
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รายจาย พือใ ไดมาซึงบริ าร

จานวน

500,000 บาท

พือจาย ปนคาบริ ารรับใช, คาจาง มาบริ ารตางๆ, คาปรับ
ปรุงภูมิทัศน ถานทีจอดรถ ป้ายจราจร รอบ อบต. วยยาง, คา
ถาย อ าร ละคาใชจายใน ารดา นินคดีตามคา
พิพา ษา ใ คณะผูบริ าร, พนั งาน วนตาบล ละพนั งาน
จาง ทีปฏิบัติ นาที พือรั ษาผลประโยชน ทางราช าร ฯลฯ
( านั งานปลัด)
รายจาย ียว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
จานวน

30,000 บาท

1) คารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล ตังไว 10,000
บาท พือจาย ปนคาใชจาย ียว ับ ารรับรองใน ารตอนรับ
บุคคล รือคณะบุคคลภายนอ ทีมา ยียมชม อบต. ละพิธี าร
ตางๆ ชน คาใชจายใน ารจัดงานนิทรรศ าร, ารประ วด าร
ขงขัน, ละพิธี ปิดอาคารตางๆ, คาใชจายในพิธี ารทาง
ศา นา, คาใชจายใน ารจัดงานซึง ปนวัน าคัญทางศา นา ฯลฯ
( านั งานปลัด)
2) คา ลียงรับรองใน ารประชุม ภาทองถิน รือคณะ รรม าร
รือคณะอนุ รรม าร ตังไว 20,000 บาท พือจาย ปนคา ลียง
รับรองใน ารประชุม ภาทองถิน ละผู ขารวมประชุม ภาทอง
ถิน, ารจัดประชาคมตาบล ละ มูบาน คาอา ารผูรวมปฏิบัติ
งาน ับ อบต. ฯลฯ ( านั งานปลัด)
รายจาย ียว นือง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อืนๆ
คาของขวัญ ของรางวัล รือ งินรางวัล

จานวน

10,000 บาท

พือจาย ปนคาของขวัญ, ของรางวัล รือ งินรางวัลคาพวง
มาลัย, ชอดอ ไม, ระ ชาดอ ไม ฯลฯ ( านั งานปลัด)
คาใชจาย ตรียม ารรับ ด็จฯ

จานวน

200,000 บาท

พือจาย ปนคาใชจายใน าร ตรียม ารรับ ด็จฯ ชน จาง
มารถยนตนามวลชนมารับ- ง ด็จ, คาจาง มาประ อบ
อา าร ละนาดืม, จาง มา ซอม ซม ละทาป้ายพระบรมฉายา
ลั ษณ, ประดับธงฯ ละจัดซือวั ดุ อุป รณอืนๆ ฯลฯ
( านั งานปลัด)
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คาใชจายใน ารฝึ อบรม ัมมนา ละ ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร
พือจาย ปนคา บีย ลียง, คาพา นะ, คาธรรม นียม ละคาลง
ทะ บียน, คา ชาทีพั ละคาใชจายอืนๆ ใน าร ดินทางไป
ราช าร รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน วนตาบล, พนั งาน
จาง, คณะผูบริ าร ละ มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบลใน
ราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ฯลฯ ( านั งานปลัด)
คาใชจายใน าร ลือ ตัง

จานวน

70,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

พือจาย ปนคาใชจายใน าร ลือ ตัง มาชิ ภาองค ารบริ าร
วนตาบล ละนาย องค ารบริ าร วนตาบล รณีครบ
วาระ ละ มือมี าร ลือ ตัง ชน คาป้าย, คา บีย ลียง, คาตอบ
ทน, คา อ าร บบพิมพ ละคาอุป รณ ียว ับ าร ลือ
ตัง ฯลฯ ตามระ บียบ ฎ มายที า นด ( านั งานปลัด)
โครง ารจัดทารายงานผล ารดา นินงานขององค ารบริ าร วน
ตาบล วยยาง

พือ ปนคาใชจายใน ารจัดทาปฏิทินวาร าร, ิงพิมพ ฯลฯ ใน
ารประชา ัมพันธผล ารดา นินงานประจาปีทีผานมา
ขององค ารบริ าร วนตาบล วยยาง
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
าร พัฒนาที 4 นาที 258 ลาดับที 2 ( านั งานปลัด)
โครง ารประชุมประชาคม ารจัดทา ผนพัฒนาขององค รป ครอง จานวน
วนทองถิน
พือ ปนคาใชจายใน ารจัดประชุมประชาคม ารจัดทา ผนพัฒนา
ทองถิน ารทบทวน ละปรับปรุง ผนพัฒนาขององค ร
ป ครอง วนทองถิน ชน คาอา าร, อา ารวาง,นาดืมคาวั ดุ
อุป รณ, คาจัดทาป้ายโครง าร ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 258 ลาดับที 1 ( านั งานปลัด)

30,000 บาท
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โครง ารฝึ อบรมใ ความรู ียว ับ พรบ.ขอมูลขาว ารทางราช าร จานวน
พ.ศ. 2540

20,000 บาท

พือจาย ปนคาใชจายใน ารจัดอบรมใ ความรู ียว ับ พรบ
.ขอมูลขาว ารทางราช าร พ.ศ. 2540 ชน คาอา าร, คานา
ดืม, คาอา ารวางใน ารจัดอบรม , คาจัดทาป้ายโครง าร, คา ือ
ประชา ัมพันธ, คา อ ารประ อบ ารอบรม, คาวิทยา ร, คา
วั ดุอุป รณคาใชจายตางๆที ียว ของ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 49 ลาดับที 130 ( านั งานปลัด)
โครง าร ง ริม ลงทอง ทียวในตาบล วยยาง งานราลึ วัน
ันติภาพ ( ตียง ศิริขันธ)

จานวน

30,000 บาท

โครง าร ริม รางความซือ ัตย ุจริต ละปลู ฝังทัศนคติทีดีใน าร จานวน
ตอตาน ารทุจริตในองค ร

20,000 บาท

พือจาย ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ง ริม ลงทอง
ทียวในตาบล วยยาง งานราลึ วัน ันติภาพ ( ตียง ศิริ
ขันธ) ชน คาจาง มาทาความ ะอาด, คาอา าร, คาอา าร
วาง, นาดืม, า ฟ, นา ข็ง, คาต ตง ถานที, คา ชา ครือง
ียง, ครืองไทยธรรม, คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร, คาดอ ไม
ประดับบริ วณงาน, วั ดุอุป รณตางๆ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 2 นาที 46 ลาดับที 3 ( านั งานปลัด)

พือ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร ริม รางความซือ ัตย
ุจริต ละปลู ฝังทัศนคติทีดีใน ารตอตาน ารทุจริตใน
องค ร ชน คาวิทยา ร, คาป้ายโครง าร, คาอา ารวาง, คานา
ดืม, คาวั ดุอุป รณ, คาจัดทารูป ลม อ าร ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 263 ลาดับที 4 ( านั งานปลัด)
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คาบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

500,000 บาท

รวม

760,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

200,000 บาท

พือจาย ปนคาวั ดุตางๆ ทีจา ปนมีไวใน านั งาน ย ปน
- วั ดุคงทน ได มานปรับ ง, รรไ ร, ครืองคิด ลข
ขนาด ล็ , าอีพลา ติ , พระบรมฉายาลั ษณ ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได ระดาษ, มึ , ดิน อ, ระดาษ
ไข, ฟ้ม, มุด บัญชี ละวั ดุตางๆ, นาดืม า รับบริ าร
ประชาชนใน านั งาน, ปา า, นายาลบคาผิด, ลวด ย็บ
ระดาษ, าว ฯลฯ ( านั งานปลัด)
วั ดุงานบานงานครัว

จานวน

50,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุงานบานงานครัว ย ปน
- วั ดุคงทน ได มีด, ถัง, ถาด, วนา, จานรอง, ชอน
อม, ระติ นารอน ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได ปลง, ไม วาด, นายาทาความ
ะอาด, บู, ผง ซั ฟอ , จลลางมือ, นายาดับ ลิน ฯลฯ
( านั งานปลัด)
วั ดุ อ ราง

จานวน

50,000 บาท

พือจาย ปนคาบารุงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ิน พือใ ามารถ
ใชงานตามป ติ ชน คาซอม ซมครุภัณฑใน านั งาน ละ
วั ดุ ครุภัณฑอืน ที อบต. รับผิดชอบดู ล, คาซอมรถยนต, รถ
จั รยานยนต, ครืองพิมพดีด, ครืองคอมพิว ตอร, ครืองปรับ
อา าศ, ครืองถาย อ าร ฯลฯ ( านั งานปลัด)
ค่าวัสดุ

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุอุป รณ อ ราง ย ปน
- วั ดุคง
ทน ได ไม ตางๆ, คอน, คีม, ชะ ลง, จอบ, ิว, ียม, ลือย ฯ
ลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได ชือ ,ลวด, ล็ , ปลงทา ี,นามันทา
ไม,ทิน นอร, ี, ปูนซี มนต, ทราย,อิฐ รือซี มนต
บลอ , ระ บือง, ัง ะ ี, อะลูซิงค ฯลฯ ( านั งานปลัด)
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วั ดุยานพา นะ ละขน ง

จานวน

100,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุยานพา นะ ละขน ง ย ปน
- วั ดุคงทน ได ไขควง, ประ จ, ม รง, ุญ จปา
ตาย, ุญ จ ลือน, คีมลอค, ัญญาณไฟ ระพริบ, ัญญาณไฟฉุ
ฉิน ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได ยางรถยนต, นามัน บร , นอต ละ
รู, ายไมล, พลา, ฟีลม รอง ง ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได บต ตอรี, ยาง
นอ , ยางใน, มอนารถยนต, ระจ มองขางรถยนต, บาะรถ
ยนต, ไฟ บร , ไฟ นา, ัว ทียน, มอนา, บร , ครัช, พวง
มาลัย, ข็มขัดนิรภัย ละ วนประ อบอืนๆ ฯลฯ ( านั งานปลัด)
วั ดุ ชือ พลิง ละ ลอลืน
จานวน

200,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุ ชือ พลิง ละ ลอลืน ย ปน
- วั ดุ ิน ปลือง ได นามันดี ซล , นามัน บนซิน , นามัน
ครือง, นามันจาระบี, รถยนตทีใชใน ารปฏิบัติราช าร ,นามัน
ไฮดรอริค ฯลฯ ( านั งานปลัด)
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
พือจาย ปนคาวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ย ปน
- วั ดุคงทน ชน ขาตัง ลอง, ครือง รอ ทป, ลน ซูม, ระ ป๋า
ใ ลองถายรูป ฯลฯ ( านั งานปลัด)

จานวน

10,000 บาท
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วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

408,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุอุป รณ า รับคอมพิว ตอร ย ปน
- วั ดุคงทน ได ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได อุป รณบันทึ
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
tit al Vedeo Disc, Flash Drive) , ทปบันทึ ขอมูล, ัวพิมพ
รือ ถบพิมพ า รับ ครืองพิมพคอมพิว ตอร, ตลับผง มึ
า รับ ครืองพิมพ บบ ล ซอร, ระดาษตอ นือง, าย
ค บิล ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได นวยประมวล
ผล, ฮารดดิ ไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, ผน รอง ง, ผง ป้น
อั ขระ รือ ป้นพิมพ, มนบอรด, มมโมรีชิป, มา , ครือง
ระจาย ัญญาณ, ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ , ครืองอาน ละบันทึ
ขอมูล บบตางๆ ชน ผน ดิ , บบฮารดิ , บบซีดีรอม ฯลฯ
( านั งานปลัด)
วั ดุ นาม
พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุ นาม ย ปน
- วั ดุคงทน ชน ต็นท จานวน 5 ลัง วาง 4 มตร ยาว 8
มตร โครง ล็ อาบ ัง ะ ี (คาด ลือง) พือใชใน ิจ รรม
ตางๆ ใน พืนทีตาบล วยยาง , ถุงนอน, ข็มทิศ, ปล, ตียง
นาม ฯลฯ ( านั งานปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พือจาย ปนคาใชไฟฟ้าใน านั งาน ละคาใชไฟฟ้า าธารณะ
ที อบต. รับผิดชอบ ( านั งานปลัด)
คานาประปา คานาบาดาล
พือจาย ปนคานาประปาใน านั งาน, คานาประปาในที
าธารณะที อบต. รับผิดชอบ ( านั งานปลัด)
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คาบริ ารโทรศัพท

จานวน

85,000 บาท

พือจาย ปนคาใชบริ ารโทรศัพทภายในประ ทศ ละรวมถึงคาใช
จายที ิดขึน ียว นือง ับ ารใชบริ าร ชน คา ชา ครือง ครือ
ขายอิน ตอร น็ต, คาบารุงรั ษา ายฯ ละคาบริ าร มาจาย
อิน ตอร น็ตความ ร็ว ูง ฯลฯ ( านั งานปลัด)
คาบริ าร ือ าร ละโทรคมนาคม
จานวน

13,000 บาท

พือจาย ปนคาใชจาย ียว ับ าร ชา ละพัฒนา ว็บไซต
ของ อบต.,คาบริ ารราย
ปี (Global Positioning System : GPS) ของรถยนต องค าร
บริ าร วนตาบล วยยาง ละคา ือ ารบริ ารอืนๆ ฯลฯ
( านั งานปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

862,860 บาท

รวม

362,860 บาท

จานวน

5,980 บาท

จานวน

7,980 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
ตู ล็ ็บ ฟ้ม อ าร ชนิด 20 ชอง
พือจาย ปนคาจัดซือตู ล็ ็บ ฟ้ม อ าร
ชนิด 20 ชอง จานวน 2 ลังๆละ 2,990 บาท
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( านั งานปลัด)
ตู ล็ ็บ อ ารชนิดบาน ระจ ลือน
พือจาย ปนคาจัดซือตู ล็ ็บ อ ารชนิดบาน ระจ
ลือน จานวน 2 ลังๆละ 3,990 บาท
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( านั งานปลัด)
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ตู ล็ ็บ อ ารชนิดบานทึบ

จานวน

10,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือตู ล็ ็บ อ ารชนิดบานทึบ
2 บาน จานวน 2 ลังๆละ 5,000 บาท
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ นาที 281 ลาดับที 2 ขอ 3 ( านั งานปลัด)
โตะพับอ น ประ งค

จานวน

44,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือโตะพับอ น ประ งค จานวน 20 ตัวๆ
ละ 2,200 บาท ขนาด วาง 75 ซนติ มตร ยาว 180
ซนติ มตร ูง 75 ซนติ มตร โตะพับขาชุบโคร มียม นาโตะ
คลือบโฟ ม า
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( านั งานปลัด)
โตะ มูบูชา ชุด 9

จานวน

15,000 บาท

จานวน

22,400 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือโตะ มูบูชา ชุด 9 จานวน 1 ชุด ๆ
ละ 15,000 บาท
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( านั งานปลัด)
พัดลมอุต า รรม ( ามขา)
พือจาย ปนคาจัดซือพัดลมอุต า รรม ( ามขา) จานวน 8 ตัวๆ
ละ 2,800 บาท ขนาดใบพัด 25 นิว ามารถปรับ รงลมได
ไมนอย วา 3 ระดับ ละปรับ ายซาย-ขวา ได โครง ปน ล็ มี
ขาตัง
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( านั งานปลัด)
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ครุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ
ครืองบันทึ ียง

จานวน

5,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือ ครืองบันทึ ียง จานวน 1 ครืองๆ
ละ 5,000 บาท
คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- ม็มโมรีในตัว ไมนอย วา 16 ิ ะไบต
- ็บไฟล ียง ไมนอย วา 167 ชัวโมง
- ตัด ียงรบ วน
- มี นาจอ ดงผล
- ลนไฟล MP3 ได
- บต ตอรี ชารจ 1 ชัวโมง
- ใชงานบันทึ ตอ นือง ไมนอย วา 16 ชัวโมง
- ลือ ชวง าร ลนไฟลได
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคา มาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) พิม ติม (ฉบับ
ที 1) บัญชีครุภัณฑ นาที 65 ลาดับที 1 ขอ 6 ( านั งานปลัด)
โทรทัศน อล อี ดี (LED TV) บบ Smart TV
จานวน

25,300 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือโทรทัศน อล อี ดี (LED TV)
บบ Smart TV ขนาด 55 นิว จานวน 1 ครืองๆ ละ 25,300
บาท
คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- ความละ อียด นาจอไมนอย วา 8 ลานพิ ซล (3,840 x 2,160
พิ ซล)
- รองรับภาพ HDR ทัง บบ HDR 10 ละ HLG
- ระบบ ียง บบรอบทิศทางจา DTS
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( านั งานปลัด)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครืองคอมพิว ตอรตังโตะ า รับงานประมวลผล บบที 1
พือจาย ปนคาจัดซือ ครืองคอมพิว ตอร า รับงานประมวล

จานวน

22,000 บาท
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ผล บบที 1 (จอ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิว) จานวน 1
ครืองๆ ละ 22,000 บาท คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 น
ลั (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ า พืนฐานไมนอย
วา 3.0 GHz ละมี ทคโนโลยี พิม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที
ตองใชความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
นอย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พือ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึง รือดี วา ดังนี
1) ปน ผงวงจร พือ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ทีมี นวย
ความจาขนาดไมนอย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พือ ดงภาพติดตังอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง บบ Graphics Processing Unit ที ามารถใช
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พือ ดงภาพทีมีความ ามารถใน ารใช
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพ ขนาดไมนอย วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
นอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บขอมูล ชนิด SATA รือ ดี วา ขนาดความจุไม
นอย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชือมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน ไมนอย วา 1
ชอง
- มีชอง ชือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วาไมนอย
วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิว จานวน 1 นวย
คุณลั ษณะพืนฐานตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพืนฐาน
ารจัด าอุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ประจาปี 2563
ระทรวง ทคโนโลยี าร น ทศ ละ าร ือ าร
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี

นา : 13/87

นา : 14/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:01

ครุภัณฑ นาที 281 ลาดับที 1 ขอ 1 ( านั งานปลัด)

ครืองพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดา

จานวน

5,200 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือ ครืองพิมพ (ปริน ตอร) จานวน 2 ครือง ๆ
ละ 2,600 บาท
คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18 นา
ตอนาที (ppm)
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมนอย วา 8 MB
- มีชอง ชือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 150 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
คุณลั ษณะพืนฐานตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพืนฐาน
ารจัด าอุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ประจาปี 2563
ระทรวง ทคโนโลยี าร น ทศ ละ าร ือ าร
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ นาที 281 ลาดับที 1 ขอ 3 ( านั งานปลัด)
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
พือจาย ปนคาบารุงรั ษา ละปรับปรุงทีดิน ละ ิง อ
ราง ชน ถนน, อาคาร,รถยนต ฯลฯ ( านั งานปลัด)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิง าธารณูปโภค
โครง าร อ รางลานอ น ประ งค องค ารบริ าร วนตาบล
วยยาง

นา : 15/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:01

พือจาย ปนคา อ รางลานอ น ประ งค คอน รีต ริม
ล็ ภายใน านั งานองค ารบริ าร วนตาบล วยยาง
ขนาดพืนทีไมนอย วา 776.00 ตาราง มตร นา 0.15 มตร
ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 130/2563 พรอมติดตัง
ป้าย โครง ารตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1 ป้าย
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 266 ลาดับที 2 ( องชาง)
งานบริหารงานคลัง

รวม

6,674,340 บาท

รวม

3,742,040 บาท

รวม

3,742,040 บาท

จานวน

3,002,240 บาท

พือจาย ปน งิน ดือนใ พนั งาน วนตาบล พรอมทัง งินปรับ
ปรุง งิน ดือน จานวน 10 อัตรา ( องคลัง)
งิน พิมตาง ๆ ของพนั งาน
จานวน

24,000 บาท

พือจาย ปน งิน พิม ารครองชีพชัวคราวของพนั งาน วน
ตาบล ( องคลัง)
งินประจาตา นง

จานวน

60,000 บาท

พือจาย ปน งินประจาตา นงผูอานวย าร องคลัง ละ ัว นา
ฝาย ฯ ( องคลัง)
คาตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

571,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พือจาย ปนคาจางใ พนั งานจาง จานวน 3 อัตรา
( องคลัง)
งิน พิมตาง ๆของพนั งานจาง
พือจาย ปน งิน พิม ารครองชีพชัวคราวของพนั งานจาง
( องคลัง)

จานวน

84,600 บาท

นา : 16/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:01

งบดาเนินงาน

รวม

1,984,800 บาท

รวม

814,800 บาท

จานวน

500,000 บาท

พือจาย ปนคาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
องค รป ครอง วนทองถิน ตามทีไดรับมอบ มาย ชน คาตอบ
ทนบุคคล รือ คณะ รรม าร, คาจัดทารางขอบ ขตของงาน รือ
รายละ อียดคุณลั ษณะ ฉพาะของพั ดุทีจะซือ รือจาง, คา
พิจารณาผล ารประ วดราคาอิ ล็ ทรอนิ , คาตรวจรับพั ดุใน
งานซือ รืองานจาง อ ราง , คาตอบ ทนคณะ รรม ารตรวจ
ารจางงาน อ ราง, ควบคุมงาน อ ราง ตามพระราชบัญญัติ
ารจัดซือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 , งิน
รางวัล, งินทาขวัญฝาอันตราย ปนครังคราว ละคาตอบ ทนอืน
ปน รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจาปี) พนั งาน วนทองถินตาม
ลั ณฑ ารบริ ารบาน มืองทีดี ฯลฯ
( องคลัง)
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

30,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิน

พือจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจางทีมาปฏิบัติงานนอ วลา
ราช ารทีมี าร ัง าร รงดวนใ ดา นิน าร ฯลฯ ( องคลัง)
คา ชาบาน

จานวน

244,800 บาท

พือจาย ปนคา ชาบานใ พนั งาน วนตาบล ละผูมี ิทธิได
รับตามระ บียบฯ า นด ( องคลัง)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

40,000 บาท

พือจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ พนั งาน วนตาบล
ละผูมี ิทธิไดรับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรตาม
ระ บียบฯ า นด ( องคลัง)

นา : 17/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:01

ค่าใช้สอย

รวม

880,000 บาท

จานวน

740,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พือจาย ปนคาใชจายใน ารประชา ัมพันธ ใน ารจัด ็บ
ภาษี ชน คาป้าย, ผนพับ , คา อ ารใน ารประชา
ัมพันธ, คาวั ดุอุป รณ , คาใชจายใน ารออ ประชา
ัมพันธ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศา ตรที 4
นาที 265 ลาดับที 1 ( องคลัง)
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

50,000 บาท

รายจาย พือใ ไดมาซึงบริ าร
รายจาย พือใ ไดมาซึงบริ าร
พือจาย ปนคา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ , คาบริ ารรับ
ใช, คา บีย ประ ัน , คาจาง มาบริ ารตางๆ, คาถาย
อ าร, คาธรรม นียม ละลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ ( องคลัง)
รายจาย ียว นือง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อืนๆ
คาใชจายใน ารอบรม ัมมนา ละ ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร
พือจาย ปนคา บีย ลียง, คาพา นะ, คาลงทะ บียน ละคา
ธรรม นียม ตางๆ คา ชาทีพั ละคาใชจายอืนๆ ใน าร ดินทาง
ไปราช าร รือไป อบรม ัมมนาของพนั งาน วนตาบล พนั งาน
จาง ฯลฯ ( องคลัง)
โครง ารประชา ัมพันธ ารจัด ็บภาษี

พือจาย ปนคาบารุงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ิน พือใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ ชน คาซอม ซมครุภัณฑใน านั งาน ละวั ดุ
ครุภัณฑอืน ที อบต.รับผิดชอบดู ล, คาซอมรถยนต, รถ
จั รยานยนต , ครืองพิมพดีด, ครืองคอมพิว ตอร, ครืองปรับ
อา าศ, ครืองถาย อ าร ฯลฯ ( องคลัง)

นา : 18/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:01

ค่าวัสดุ

รวม

250,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุยานพา นะ ละขน ง ย ปน
- วั ดุคงทน ได ไขควง, ประ จ, ม รง, ุญ จปา
ตาย, ุญ จ ลือน, คีมลอค, ัญญาณไฟ ระพริบ, ัญญาณไฟฉุ
ฉิน ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได ยางรถยนต, นามัน บร , นอต ละ
รู, ายไมล, พลา, ฟีลม รอง ง ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได บต ตอรี,ยางนอ , ยาง
ใน, มอนารถยนต, ระจ มองขางรถยนต, บาะรถยนต, ไฟ
บร , ไฟ นา, ัว ทียน, มอนา, บร , ครัช, พวงมาลัย, ข็มขัด
นิรภัย ละ วนประ อบอืนๆ ฯลฯ ( องคลัง)
วั ดุ ชือ พลิง ละ ลอลืน
จานวน

100,000 บาท

วั ดุ านั งาน
พือจาย ปนคาวั ดุตางๆ ทีจา ปนมีไวใน านั งาน ย ปน
- วั ดุคงทน ได มานปรับ ง, รรไ ร, ครืองคิด ลขขนาด
ล็ , าอีพลา ติ , พระบรมฉายาลั ษณ ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ชน ระดาษ, มึ , ดิน อ , ระดาษ
ไข, ฟ้ม, มุดบัญชี,ใบ ร็จตางๆ, บบพิมพ ละวั ดุตางๆ,นาดืม
า รับบริ าร ประชาชนใน านั งาน, ปา า, นายาลบคา
ผิด, ลวด ย็บ ระดาษ, าว ฯลฯ ( องคลัง)
วั ดุยานพา นะ ละขน ง

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุ ชือ พลิง ละ ลอลืน ย ปน
- วั ดุ ิน ปลือง ได นามันดี ซล , นามัน บนซิน , นามัน
ครือง, นามันจาระบี, รถยนตทีใชใน ารปฏิบัติราช าร ,นามัน
ไฮดรอริค ฯลฯ ( องคลัง)

นา : 19/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:01

วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

40,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

40,000 บาท

รวม

947,500 บาท

รวม

947,500 บาท

จานวน

30,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุอุป รณ า รับคอมพิว ตอร ย ปน
- วั ดุคงทน ได ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได อุป รณบันทึ
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
tit al Vedeo Disc, Flash Drive) , ทปบันทึ ขอมูล, ัวพิมพ
รือ ถบพิมพ า รับ ครืองพิมพคอมพิว ตอร, ตลับผง มึ
า รับ ครืองพิมพ บบ ล ซอร, ระดาษตอ นือง, าย
ค บิล ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได นวยประมวล
ผล, ฮารดดิ ไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, ผน รอง ง, ผง ป้น
อั ขระ รือ ป้นพิมพ, มนบอรด, มมโมรีชิป, มา , ครือง
ระจาย ัญญาณ, ผนวงจร อิ ล็ ทรอนิ , ครืองอาน ละ
บันทึ ขอมูล บบตางๆ ชน ผน ดิ , บบฮารดิ , บบซีดี
รอม ฯลฯ ( องคลัง)

พือจาย ปนคาไปรษณีย, คาธนาณัติ, คาซือดวงตราไปรษณีย, คา
ชาตูไปรษณีย ฯลฯ ( องคลัง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
ตู ล็ ็บ อ ารชนิดบานทึบ
พือจาย ปนคาจัดซือตู ล็ ็บ อ ารชนิดบานทึบ
2 บาน จานวน 6 ลังๆละ 5,000 บาท
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคา มาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ นาที 281 ลาดับที 2 ขอ 3 ( องคลัง)
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โตะ านั งาน

จานวน

3,500 บาท

จานวน

854,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือโตะ านั งาน จานวน 1
ตัวๆ ละ 3,500 บาท ขนาด วาง 80 ซนติ มตร ยาว 150
ซนติ มตร ูง 75 ซนติ มตร
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทอง
ตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( องคลัง)
ครุภัณฑยานพา นะ ละขน ง
รถบรรทุ (ดี ซล)
พือจาย ปนคาจัดซือรถบรรทุ (ดี ซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
ระบอ ูบ ไมตา วา 2,400 ซีซี รือ าลัง ครืองยนต ูง ุดไมตา
วา 110 ิโลวัตต ขับ คลือน 2 ลอ บบดับ บิล ค็บ
คุณลั ษณะพืนฐานตาม ณฑ ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพืนฐาน
ครุภัณฑยานพา นะ ละขน ง ประจาปี พ.ศ. 2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) พิม ติม (ฉบับ
ที 1) บัญชีครุภัณฑ นาที 66 ลาดับที 2 ( องคลัง)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครืองคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบที 2
พือจาย ปนคาจัดซือ ครืองคอมพิว ตอรตังโตะ า รับงาน
ประมวลผล (จอขนาดไมนอย วา 19 นิว) จานวน 1
ครืองๆ ละ 30,000 บาท คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 น
ลั (6 Core) โดย มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพืนฐานไมนอย
วา 3.2 GHz ละมี ทคโนโลยี พิม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที
ตองใชความ ามารถใน าร ประมวลผล ูง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
นอย วา 12 MB
- มี นวยประมวลผล พือ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึง รือดี วา ดังนี
1. ปน ผงวงจร พือ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ทีมี นวย
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ความจา ขนาดไมนอย วา 2 GB รือ
2. มี นวยประมวลผล พือ ดงภาพติดตังอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง บบ Graphics Processing Unit ที ามารถใช
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB
รือ
3. มี นวยประมวลผล พือ ดงภาพทีมีความ ามารถใน ารใช
นวย ความจา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
นอย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA รือดี
วา ขนาด ความจุไมนอย วา 2 TB รือชนิด Solid State Disk
ขนาดความจุไม นอย วา 240 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชือมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base
- T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิว จานวน 1 นวย
คุณลั ษณะพืนฐานตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพืนฐาน
ารจัด าอุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ประจาปี 2563
ระทรวง ทคโนโลยี าร น ทศ ละ าร ือ าร
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ นาที 281 ลาดับที 1 ขอ 1 ( องคลัง)
ครืองพิมพ Multifunction ล ซอร รือ LED ี

จานวน

30,000 บาท
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พือจาย ปนคาจัดซือ ครืองพิมพ (ปริน ตอร) จานวน 2 ครือง ๆ
ละ 15,000 คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- ปนอุป รณทีมีความ ามารถ ปน Printer, Copier
ละ Scanner ภายใน ครือง ดียว ัน
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดา า รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 18 นาตอนาที (ppm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18
นาตอนาที (ppm)
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมนอย วา 256 MB
- ามารถ น อ าร ขนาด A4 (ขาวดา ละ ี) ได
- มีความละ อียดใน าร น ูง ุด ไมนอย
วา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อ ารไดทัง ี ละขาวดา
- ามารถทา า นาได ูง ุดไมนอย วา 99 า นา
- ามารถยอ ละขยายได 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
- มีชอง ชือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วาจานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชือมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง รือ ามารถใชงานผาน ครือขายไร าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 150 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
คุณลั ษณะพืนฐานตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพืนฐาน
ารจัด าอุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ประจาปี 2563
ระทรวง ทคโนโลยี าร น ทศ ละ าร ือ าร
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ นาที 281 ลาดับที 1 ขอ 3 ( องคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

3,411,060 บาท

รวม

998,960 บาท

รวม

998,960 บาท

จานวน

318,960 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

1,722,000 บาท

รวม

220,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พือจาย ปน งิน ดือนใ พนั งาน วนตาบล พรอมทัง งินปรับ
ปรุง งิน ดือนจานวน 1 อัตรา ( านั งานปลัด)
คาตอบ ทนพนั งานจาง
พือจาย ปนคาจางใ พนั งานจางงานป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย จานวน 5 อัตรา ( านั งานปลัด)
งิน พิมตาง ๆของพนั งานจาง
พือจาย ปน งิน พิม ารครองชีพชัวคราวของพนั งานจาง
( านั งานปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิน
พือจาย ปนคาปวย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที ียไป พือ นับ
นุน ารปฏิบัติ นาทีใน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
อัน ปนประโยชน องค รป ครอง วนทองถิน ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที มท 0808.2/ว7271 ลงวันที 26
ธันวาคม 2560 ( านั งานปลัด)
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พือจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจางทีมาปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร รณีทีมี าร ัง าร รงดวนใ ดา นิน าร ฯลฯ
( านั งานปลัด)

นา : 24/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:01

ค่าใช้สอย

รวม

1,192,000 บาท

จานวน

432,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รายจาย พือใ ไดมาซึงบริ าร
รายจาย พือใ ไดมาซึงบริ าร
พือจาย ปนคาจาง มาบริ ารใ ผูรับจางทาอยาง นึงอยาง
ใด ตังไว 432,000 บาท พือจาย ปนคาบริ ารรับใช,คาจาง
มาบริ าร ตาง ๆ, คาถาย อ าร ละคาใชจายใน ารดา นินคดี
ตามคาพิพา ษา ใ พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจาง
ทีปฏิบัติ นาที พือรั ษาผลประโยชน ราช าร ฯลฯ
( านั งานปลัด)
รายจาย ียว นือง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อืนๆ
คาใชจายใน ารปฏิบัติ นาทีของ จา นาที ละ อปพร.
ตาบล วยยาง

พือจาย ปนคา ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร รือคาปฏิบัติงานนอ วลาราช าร รือคา บีย ลียงใน
าร ปฏิบัติงานใ
จา นาที, จา นาที ูชีพ, จา นาทีดับ
พลิง ละจาย ปนคา บีย ลียง, คาพา นะ, คาธรรม นียม ละคา
ลงทะ บียน, คา ชาทีพั ละคาใชจาย อืนๆ ฯลฯ ของ จา นาที
ละอปพร., จา นาที ูชีพ, จา นาทีดับ พลิง ละบุคคล ผู
ปฏิบัติงานใน ารชวย ลือราช ารของอบต. ตามคา ังใน าร
ออ ปฏิบัติงาน พือ าธารณประโยชนทัวไป ( านั งานปลัด)
คาใชจายใน ารฝึ อบรม ัมมนา ละ ดินทางไปราช ารในราช
จานวน
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร
พือจาย ปนคา บีย ลียง, คาพา นะ, คาธรรม นียม ละคาลง
ทะ บียน, คา ชาทีพั ละคาใชจายอืนๆ ใน าร ดินทางไป
ราช าร รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน วนตาบล, พนั งาน
จาง ละ อปพร.ตาบล วยยาง ในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ฯลฯ ( านั งานปลัด)

50,000 บาท

นา : 25/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:01

คาใชจายในดาน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัยตาบล วยยาง

จานวน

200,000 บาท

พือจาย ปนคาใชจายใน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณ
ภัย ชน ฝึ อบรม จา นาทีใน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณ
ภัย,อบรม OTOS, อบรมทบทวน อปพร. ,จัดทา นว ันไฟ,ฝึ
ซอม ารอพยพ นีไฟ,ฝึ ซอม ตรียมความพรอม อน ิด ตุ
าธารณภัย ฯลฯ ชน คาอา าร, อา ารวาง, คาวิทยา ร, คาชุด
ครือง บบ, คาวั ดุอุป รณ, ป้าย, วั ดุดับ พลิง ฯลฯ ละ รือ
พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุอุป รณใน ารป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย ชน วั ดุดับ พลิง, วั ดุ ูชีพ, วั ดุในงานป้อง ัน
ละ บรร ทา าธารณภัย ฯลฯ ( านั งานปลัด)
โครง ารตังจุดบริ ารประชาชนตาบล วยยาง
จานวน

200,000 บาท

พือจาย ปนคาใชจายใน ารตังจุดบริ ารประชาชนตาบล วยยาง
ในชวง ทศ าลปีใ ม, ทศ าล ง รานต, งานรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร , ทศ าลวัน าคัญตางๆ รวมถึงตังจุดตาม นัง ือ ัง
าร ตางๆ ชน ป้าย, วั ดุอุป รณไฟฟ้า, รวยจราจร , าย
ไฟ , ระบองไฟ, ือ ั ะทอน
ง, ลวด, ตะปู, ี, ปรง, า ฟ , ผา ย็น , นา ข็ง, นาดืม รวม
ถึงวั ดุอุป รณอืนๆ ฯลฯ พือใชใน ารบริ ารประชาชน ละใช
ใน ารปฏิบัติงาน พือ าธารณประโยชนทัวไป
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 254 ลาดับที 5 ( านั งานปลัด)
โครง ารป้อง ัน ละดับไฟปา
จานวน

50,000 บาท

พือจาย ปนคาใชจายใน ารจัดฝึ อบรม รือ พือจาย ปนคาใช
จายใน ารจัดทา นว ันไฟ ชน คาวิทยา ร, คาวั ดุอุป รณ, คา
ครือง ขียน, คาอา าร, คาอา ารวาง, คาป้ายโครง าร, ป้าย
ประชา ัมพันธ, วั ดุอุป รณใน ารดับไฟปา, คารถ, คาจาง มา
อืนๆ ฯลฯ พือ ารรณรงคป้อง ัน ละดับไฟปา
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 125 ลาดับที 6 ( านั งานปลัด)
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โครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติตาบล วยยาง
พือจาย ปนคาใชจายใน ารจัดฝึ อบรมจิตอา าภัยพิบัติตาบล
วยยาง ชน คาวิทยา ร, คาวั ดุอุป รณ, คา ครือง ขียน, คา
อา าร, คาอา ารวาง, คานาดืม, คาป้ายโครง าร, คาป้ายประชา
ัมพันธ, คาวั ดุอุป รณใน ารดับไฟปา, คารถ, คาจาง มา
อืนๆ พือ ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถินดวนที ุด ที มท
0808.2/ว 440 ลงวันที 13 ุมภาพันธ 2563
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) พิม ติม (ฉบับ
ที 1) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที 4 นาที 60 ลาดับที 7
( านั งานปลัด)
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จานวน

200,000 บาท

รวม

310,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ย ปน
- วั ดุคงทน ได ไมโครโฟน, ขาตังไมโครโฟน, า
วิทยุ, ัว รง ไฟฟ้า, ครืองวัด ระ ไฟฟ้า ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได
บต ตอรี, ายไฟฟ้า, ายอา าศ, ลอด
ไฟฟ้า, ปลั ไฟฟ้า, ฟิว ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบอะไ ล ได
ียง ัญญาณไซ รน, ผง
รับ ัญญาณ รับ – ง ฯลฯ ( านั งานปลัด)
วั ดุงานบานงานครัว
พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุงานบานงานครัว ย ปน
- วั ดุคงทน ได มีด, ถัง, ถาด, วนา, จาน
รอง, ชอน, อม, ระติ นารอน ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได
ปลง,ไม วาด, นายาทาความ
ะอาด, บู, ผงซั ฟอ , จลลางมือ, นายาดับ ลิน ฯลฯ
( านั งานปลัด)
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วั ดุ ครือง ตง าย

จานวน

50,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุ ครือง ตง ายใ ับ จา นาทีทอง
ถิน พือใชใน ารปฏิบัติงานใน ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณ
ภัย ชน ชุดฝึ อปพร. ชุดปฏิบัติ าร อปพร. ประ อบ
ดวย มว , ือ, าง ง, ข็มขัด, รอง ทา, บัตรประจาตัว อป
พร., วุฒิบัตร อปพร., ข็ม ครือง มาย อปพร. ชุดปฏิบัติงาน รือ
ครือง บบตามมาตรฐาน ละวั ดุอืนทีใชใน ารปฏิบัติ
งาน ชน ถุงมือยาง รือ นังผา ปิดปา – ปิดจมู รอง ทายาง ุม
น ูงใต ขา (รอง ทาบูต) ือ ันฝน ปนตน ฯลฯ ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที มท 0808.2/ว 5916 ลงวัน
ที 17 ตุลาคม 2560 ( านั งานปลัด)
วั ดุ ครืองดับ พลิง
จานวน

200,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุอุป รณตางๆ ย ปน
- วั ดุ ิน ปลือง ได วั ดุอุป รณดับ พลิง, , ติมนายาดับ
พลิง, ายดับ พลิง, ไมตบไฟ, ถังนาดับ พลิง, ขอตอดับ
พลิง, ขวานดับ พลิง, มว ,รอง ทา, ถุงมือ, ชุดดับ พลิง ฯลฯ
( านั งานปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

690,100 บาท

รวม

25,600 บาท

จานวน

20,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
ตู ล็ ็บ อ ารชนิดบานทึบ
พือจาย ปนคาจัดซือตู ล็ ็บ อ ารชนิดบานทึบ
2 บาน จานวน 4 ลังๆละ 5,000 บาท
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคา มาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ นาที 68 ลาดับที 4 ขอ 2 ( านั งานปลัด)
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พัดลมติดฝาผนัง

จานวน

5,600 บาท

รวม

664,500 บาท

จานวน

250,000 บาท

โครง าร อ รางพืนคอน รีต ริม ล็ โรงจอดรถดับ พลิง องค าร จานวน
บริ าร วนตาบล วยยาง

279,500 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือพัดลมติดฝาผนังขนาดใบพัด 16 นิว ามารถ
ปรับ รงลมได 3 ระดับ ปรับ ายซาย-ขวา ได ใชประจา ถานีดับ
พลิง อบต. วยยาง จานวน 4 ตัวๆละ 1,400 บาท
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) พิม ติม (ฉบับ
ที 1) บัญชีครุภัณฑ นาที 68 ลาดับที 4 ขอ 5 ( านั งานปลัด)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
โครง ารตอ ติมอาคารอ น ประ งค องค ารบริ าร วนตาบล
วยยาง
ปนคาตอ ติมอาคารอ น ประ งค องค ารบริ าร วนตาบล
วยยาง พือ ปนโรงจอดรถดับ พลิง องค ารบริ าร วนตาบล
วยยาง ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย.123/2563 พรอมติด
ตังป้าย โครง ารตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1 ป้าย
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 264 ลาดับที 8 ( องชาง)
คา อ ราง ิง าธารณูปโภค

พือจาย ปนคา อ รางพืนคอน รีต ริม ล็ โรงจอดรถดับ
พลิง ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 122/2564 พรอมติดตัง
ป้าย โครง ารตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1 ป้าย
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 264 ลาดับที 8 ( องชาง)
โครง ารติดตัง ระจ โคงจราจร
จานวน
พือจาย ปนคาติดตัง ระจ โคงจราจรภายใน มูบานใน ขตตาบล
วยยาง อา ภอ มือง ลนคร จัง วัด ลนคร
จานวน 10 จุด พรอมติดตัง
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
าร พัฒนาที 4 นาที 270 ลาดับที 31 ( านั งานปลัด)

45,000 บาท
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โครง ารติดตัง ผนชะลอความ ร็วภายใน มูบาน

จานวน

90,000 บาท

รวม

719,080 บาท

รวม

496,080 บาท

รวม

496,080 บาท

จานวน

376,080 บาท

พือจาย ปน งิน ดือนใ พนั งาน วนตาบล พรอมทัง งินปรับ
ปรุง งิน ดือน จานวน 1 อัตรา ( านั งานปลัด)
คาตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

108,000 บาท

พือจาย ปนคาติดตัง ผนชะลอความ ร็ว า ร็จรูปภายใน มูบาน
ใน ขตตาบล วยยาง อา ภอ มือง ลนคร จัง วัด
ลนคร จานวน 10 จุด ยาวจุดละ 5.00 มตร พรอมติดตัง
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
าร พัฒนาที 4 นาที 270 ลาดับที 32 ( านั งานปลัด)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พือจาย ปนคาจางใ พนั งานจางประจา านั งานปลัด
องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา ( านั งานปลัด)
งิน พิมตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

12,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

216,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

216,000 บาท

จานวน

216,000 บาท

พือจาย ปน งิน พิม ารครองชีพชัวคราวของพนั งานจาง
( านั งานปลัด)

รายจาย พือใ ไดมาซึงบริ าร
รายจาย พือใ ไดมาซึงบริ าร
พือจาย ปนคา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ , คาบริ ารรับ
ใช, คา บียประ ัน , คาจาง มาบริ ารตางๆ, คาถาย อ าร, คา
ธรรม นียม ละลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ ( านั งานปลัด)

นา : 30/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

งบลงทุน

รวม

7,000 บาท

รวม

7,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

รวม

16,225,964 บาท

รวม

6,008,064 บาท

รวม

6,008,064 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

3,253,212 บาท

พือจาย ปน งิน ดือนใ ครูผูดู ล ด็ ของศูนยพัฒนา ด็ ล็
ตาบล วยยาง จานวน 11 อัตรา ( านั งานปลัด)
งินวิทยฐานะ

จานวน

252,000 บาท

พือจาย ปน งินวิทยฐานะใ ครูผูดู ล ด็ ของศูนยพัฒนา ด็
ล็ ตาบล วยยาง จานวน 6 อัตรา ( านั งานปลัด)
คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

2,346,852 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
โตะ านั งาน
พือจาย ปนคาจัดซือโตะ านั งาน จานวน 2
ตัวๆ ละ 3,500 บาท ขนาด วาง 80 ซนติ มตร ยาว 150
ซนติ มตร ูง 75 ซนติ มตร
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( านั งานปลัด)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1) คาตอบ ทนพนั งานจางภาร ิจ (ผดด.) ตังไว 1,482,852
บาท พือจาย ปน งินคาตอบ ทนใ ผูชวยครูผูดู ล ด็ ล็
ตาบล วยยาง จานวน 9 อัตรา ( านั งานปลัด)
2) คาตอบ ทนพนั งานจางทัวไป ตังไว 864,000 บาท พือจาย
ปน งินคาตอบ ทนใ ผูชวยครูผูดู ล ด็ ของศูนยพัฒนา ด็
ล็ ตาบล วยยาง จานวน 8 อัตรา ( านั งานปลัด)
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งิน พิมตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

156,000 บาท

รวม

6,019,900 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

2,878,500 บาท

จานวน

477,700 บาท

1) งิน พิม ารครองชีพชัวคราวของพนั งานจางภาร ิจ
(ผดด.) ตังไว 60,000 บาท พือจาย ปน งิน พิม ารครองชีพชัว
คราวของพนั งานจาง จานวน 9 อัตรา ( านั งานปลัด)
2) งิน พิม ารครองชีพชัวคราวของพนั งานจางทัวไป
ตังไว 96,000 บาท พือจาย ปนคาตอบ ทนใ ผูชวยครูผูดู ล
ด็ ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล วยยาง จานวน 8 อัตรา
( านั งานปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พือจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ครูผูดู ล ด็ ละผูมี
ิทธิไดรับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรตาม
ระ บียบฯ า นด ( านั งานปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจาย ียว นือง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อืนๆ
โครง ารจัด าร รียน าร อน ( งินราย ัว)
พือจาย ปนคา งินราย ัวนั รียน ัวละ 1,700 บาท ใ ับ ด็
ล็ ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล วยยาง จานวน 9
ศูนย จานวน 281 คน (ขอมูลนั รียน ณ วันที 10
มิถุนายน 2563) ( านั งานปลัด)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 60 ลาดับที 11 ( านั งานปลัด)
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โครง ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็

จานวน

180,800 บาท

จานวน

100,000 บาท

1) พือจาย ปนคา นัง ือ รียน ใ ับ ด็ ล็ อัตราคนละ 200
บาท/ปี
ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล วยยาง อายุ 3-5 ปี จานวน 9 ศูนย
จานวน 160 คน ตังไว 32,000 บาท (ขอมูลนั รียน ณ วันที 10
มิถุนายน 2563)
2) พือจาย ปนคาอุป รณ าร รียน ใ ับ ด็ ล็ อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี
ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล วยยาง อายุ 3-5 ปี จานวน 9 ศูนย
จานวน 160 คน ตังไว 32,000 บาท (ขอมูลนั รียน ณ วันที 10
มิถุนายน 2563)
3) พือจาย ปนคา ครือง บบนั รียน ใ ับ ด็ ล็ อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี
ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล วยยาง อายุ 3-5 ปี จานวน 9 ศูนย
จานวน 160 คน ตังไว 48,000 บาท (ขอมูลนั รียน ณ วันที 10
มิถุนายน 2563)
4) พือจาย ปนคาพัฒนาผู รียน ใ ับ ด็ ล็ อัตราคนละ 430
บาท/ปี
ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล วยยาง อายุ 3-5 ปี จานวน 9 ศูนย
จานวน 160 คน ตังไว 68,800 บาท (ขอมูลนั รียน ณ วันที 10
มิถุนายน 2563)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 60 ลาดับที 10 ( านั งานปลัด)
โครง ารจัดงานวัน ด็

งชาติ

พือจาย ปนคาใชจายตามโครง ารวัน ด็ ง
ชาติ ชน รางวัล, อา าร, นาดืม,คาพา นะรับ- ง,คา ชา วที ละ
ครือง ียง, คา นับ นุน าร ดง ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 56 ลาดับที 22 ( านั งานปลัด)
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โครง าร พิมความรู ละศั ยภาพใ ยาวชนตาบล วยยาง

จานวน

100,000 บาท

พือจาย ปนคาดา นิน ารตามโครง าร พิมความรู ละศั ยภาพ
ใ ยาวชนตาบล วยยาง า รับ ยาวชนใน ขตตาบล
วยยาง, ครู, ผูดู ล ด็ ละบุคลา รทาง ารศึ ษา ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 54 ลาดับที 9 ( านั งานปลัด)
โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา

จานวน

1,470,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

พือ ปนคาอา าร ลางวันใ ับ ด็ ล็ ในศูนยพัฒนา ด็ ล็
ตาบล วยยาง จานวน 9 ศูนย จานวน 300 คนๆ 20
บาท/วัน จานวน 245 วัน (ขอมูลนั รียน ณ วันที 10
มิถุนายน 2563)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 57 ลาดับที 24 ( านั งานปลัด)
โครง ารอบรม พิมศั ยภาพครู ผูดู ล ด็ ละบุคลา รทาง าร
ศึ ษา
พือจาย ปนคาอบรม พือ พิมศั ยภาพครู , ผูดู ล ด็ ละ
บุคลา รทาง ารศึ ษา
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 53 ลาดับที 1 ( านั งานปลัด)
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
พือจาย ปนคาบารุงรั ษา รือซอม ซมศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ขต
พืนทีตาบล วยยาง พือใ ใชงานไดตามป ติ จานวน 9
ศูนย ชน ซอม ซมอาคาร รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล
วยยาง, องนา, องครัว ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 55 ลาดับที 11 ( านั งานปลัด)
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

3,036,400 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

1) พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุ านั งาน ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ขต
ตาบล วยยาง จานวน 9 ศูนย ตังไว 100,000 บาท ย ปน
- วั ดุคงทน ได มานปรับ ง, รรไ ร, ครืองคิด ลขขนาด
ล็ , าอีพลา ติ , พระบรมฉายาลั ษณ ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ชน ระดาษ, มึ ,ดิน อ , ระดาษ
ไข, ฟ้ม, มุดบัญชี, ใบ ร็จตางๆ, บบพิมพ ละวั ดุตางๆ, นา
ดืม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน, ปา า, นายาลบคา
ผิด, ลวด ย็บ ระดาษ, าว ฯลฯ
2) คาจัดซือนาดืม า รับบริ ารประชาชน ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
ขตตาบล วยยาง จานวน 9 ศูนย ตังไว 20,000 บาท
( านั งานปลัด)
วั ดุงานบานงานครัว
พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุงานบานงานครัว ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
ขตตาบล วยยาง จานวน 9 ศูนย ย ปน
- วั ดุคงทน ได มีด, ถัง, ถาด, วนา, จานรอง, ถวย
ชาม, ชอน อม, ระติ นารอน ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได ปลง, ไม วาด, นายาทาความ
ะอาด, บู, ผงซั ฟอ , จลลางมือ, นายาดับ ลิน ฯลฯ
( านั งานปลัด)
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คาอา าร ริม (นม)

จานวน

2,766,400 บาท

1) จัดซืออา าร ริม (นม) โรง รียนใน ัง ัด ( พฐ.)
ตังไว 2,142,400 บาท
พือจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซืออา าร ริม (นม) ใ ด็ นั
รียนในโรง รียน ใน ัง ัด านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขัน
พืนฐาน ( พฐ.) จานวน 6 โรง รียน จานวน 260 วัน 1,030
คนๆ ละ 8 บาท (ขอมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2563)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นา 53 ลาดับที 2
2) จัดซืออา าร ริม (นม) ศูนยพัฒนา ด็ ล็
ตังไว 624,000 บาท
พือจาย ปนคาใชจายใน ารจัดซืออา าร ริม (นม) ใ ด็
ล็ ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ในตาบล วยยาง 9 ศูนย จานวน 260
วัน 300 คนๆละ 8 บาท (ขอมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2563)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นา 56 ลาดับที 23 ( านั งานปลัด)
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

50,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุอุป รณ า รับคอมพิว ตอร ย ปน
- วั ดุคงทน ได ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได อุป รณบันทึ
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
tit
al Vedeo Disc, Flash Drive) , ทปบันทึ ขอมูล, ัวพิมพ รือ
ถบพิมพ า รับ ครืองพิมพคอมพิว ตอร, ตลับผง มึ า รับ
ครืองพิมพ บบ ล ซอร, ระดาษตอ นือง, าย ค บิล ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได นวยประมวล
ผล, ฮารดดิ ไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, ผน รอง ง, ผง ป้น
อั ขระ รือ ป้นพิมพ, มนบอรด, มมโมรีชิป, มา , ครือง
ระจาย ัญญาณ, ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ , ครืองอาน ละบันทึ
ขอมูล บบตางๆ ชน ผนดิ , บบฮารดิ , บบซีดีรอม ฯลฯ
( านั งานปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

55,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

50,000 บาท

พือจาย ปนคาใชไฟฟ้าในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล
วยยาง จานวน 9 ศูนย ( านั งานปลัด)
คานาประปา คานาบาดาล

จานวน

5,000 บาท

รวม

78,000 บาท

รวม

78,000 บาท

ตูนาดืม

จานวน

39,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือตูนาดืม จานวน 10 ครืองๆ ละ
3,900 บาท า รับใชในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ขตตาบล วย
ยาง จานวน 9 ศูนย
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( านั งานปลัด)
อางลางจาน

จานวน

39,000 บาท

พือจาย ปนคานาประปา ละนาบาดาลศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล
วยยาง จานวน 9 ศูนย ( านั งานปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑงานบานงานครัว

พือจาย ปนคาจัดซืออางลางจาน ชนิด 2 ลุม จานวน 10 ตัวๆ
ละ 3,900 บาท า รับใชในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ขตตาบล
วยยาง จานวน 9 ศูนย
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( านั งานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

4,120,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

4,120,000 บาท

จานวน

4,120,000 บาท

รวม

5,194,340 บาท

รวม

2,453,640 บาท

รวม

2,453,640 บาท

จานวน

1,376,640 บาท

พือจาย ปน งิน ดือนใ พนั งาน วนตาบล พรอมทัง งินปรับ
ปรุง งิน ดือน จานวน 4 อัตรา ( อง าธารณ ุขฯ)
งิน พิมตาง ๆ ของพนั งาน
จานวน

7,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนคาอา าร ลางวัน ด็ นั รียนใน ัง ัด ( พฐ.)
พืออุด นุน ปนคาใชจายใน ารจัดซืออา าร ลางวันใ ด็
นั รียนโรง รียนใน ัง ัด านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษา ขัน
พืนฐาน ( พฐ.) 6 โรง รียน จานวน 200 วัน จานวน 1,030
คนๆ ละ 20 บาท (ขอมูลนั รียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2563)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นา 57 ลาดับที 21 ( านั งานปลัด)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พือจาย ปน งิน พิมตางๆ ใ
( อง าธารณ ุขฯ)
งินประจาตา นง

พนั งาน วนตาบล
จานวน

60,000 บาท

จานวน

900,000 บาท

พือจาย ปน งินประจาตา นงผูอานวย าร อง าธารณ ุข ละ
ิง วดลอม ัว นาฝาย ง ริม ขุ ภาพ ละ าธารณ ุข
( อง าธารณ ุขฯ)
คาตอบ ทนพนั งานจาง
พือจาย ปนคาจางใ
ยาง จานวน 7 อัตรา
( อง าธารณ ุขฯ)

พนั งานจางประจา านั งาน อบต. วย
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งิน พิมตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

110,000 บาท

รวม

2,662,000 บาท

รวม

470,000 บาท

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

220,000 บาท

พือจาย ปนคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจางของ อง าธารณ ุข ละ ิง
วดลอมใน รณีที มีความจา ปนตองปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร ชน รณีมี ารใ บริ ารจัด ็บขยะมูลฝอยตาม ผน
ป ติ, ผนฉุ ฉิน, วัน ยุดราช าร ละวัน ยุดนั ขัตฤ ษ, าร
ป้อง ัน ละควบคุม ฯลฯ ( อง าธารณ ุขฯ)
คา ชาบาน

จานวน

210,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

1,490,000 บาท

จานวน

1,240,000 บาท

พือจาย ปน งิน พิม ารครองชีพชัวคราวของพนั งานจาง ( อง
าธารณ ุขฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

พือจาย ปนคา ชาบานใ พนั งาน วนตาบล ละผูมี ิทธิไดรับ
ตามระ บียบฯ า นดใน อง าธารณ ุขฯ ( อง าธารณ ุขฯ)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พือจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ พนั งาน วน
ตาบล ละผูมี ิทธิไดรับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรตาม
ระ บียบฯ า นด ( อง าธารณ ุขฯ)
ค่าใช้สอย
รายจาย พือใ ไดมาซึงบริ าร
รายจาย พือใ ไดมาซึงบริ าร
พือจาย ปนคาจาง มาบริ ารใ ผูรับจางทา ารอยาง นึงอยาง
ใด, คาบริ ารรับใช, คาจาง มาบริ ารตางๆ, คาถาย อ าร, คา
ธรรม นียม ารทิง รือ าร าจัดขยะ ฯลฯ ในงาน าธารณ ุข ละ
ิง วดลอม ( อง าธารณ ุขฯ)
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รายจาย ียว นือง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อืนๆ
คาใชจายใน ารฝึ อบรม ัมมนา ละ ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

702,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พือจาย ปนคาวั ดุตางๆ ทีจา ปนมีไวใน านั งาน ย ปน
- วั ดุคงทน ได มานปรับ ง, รรไ ร, ครืองคิด ลขขนาด
ล็ , าอี พลา ติ , พระบรมฉายาลั ษณ ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ชน ระดาษ, มึ , ดิน อ , ระดาษ
ไข, ฟ้ม, มุด บัญชี, ใบ ร็จตางๆ, บบพิมพ ละวั ดุ
ตางๆ, นาดืม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน, ปา า, นายา
ลบคาผิด, ลวด ย็บ ระดาษ, าว ฯลฯ
( อง าธารณ ุขฯ)
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
จานวน

2,000 บาท

พือ ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร, ประชุม,อบรม
ัมมนา, ศึ ษาดูงาน ฯลฯ ชน คา บีย ลียง, คาพา นะ, คา
ธรรม นียม ละลง ทะ บียนตางๆ, คา ชาทีพั ละคาใชจาย
อืนๆ ( อง าธารณ ุขฯ)
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
พือจาย ปนคาบารุงรั ษา รือซอม ซม ครุภัณฑใน านั งาน ละ
วั ดุ ครุภัณฑอืนๆ ดาน าธารณ ุข ละ ิง วดลอม ชน คา
ซอม, ซอม ซมบารุงรั ษารถบรรทุ ขยะมูลฝอย, ครืองพน มอ
ควัน, ครืองพน คมี ตางๆ ครืองคอมพิว ตอร, ครืองพิมพ
คอมพิว ตอร, ครืองปรับอา าศ, ลองถายรูป, ลองวีดีโอ ฯลฯ
( อง าธารณ ุขฯ)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ย ปน
- วั ดุคงทน ได ไมโครโฟน, ขาตังไมโครโฟน, าวิทยุ, วั รง
ไฟฟ้า, ครืองวัด ระ ไฟฟ้า ฯลฯ
- วั ุด ิน ปลือง ได
บต ตอรี, ายไฟฟ้า, ายอา าศ, ลอด
ไฟฟ้า, ปลั ไฟฟ้า, ฟิว ฯลฯ ( อง าธารณ ุขฯ)
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วั ดุงานบานงานครัว

จานวน

110,000 บาท

วั ดุยานพา นะ ละขน ง

จานวน

100,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุยานพา นะ ละขน ง ย ปน
- วั ดุ ิน ปลือง ได บต ตอรี, ยางนอ , ยางใน , นามัน
บร , มอนารถยนต , ระจ มองขางรถยนต , บาะรถ
ยนต , ฟิลม รอง ง , ข็มขัดนิรภัย ละ วนประ อบอืนๆ
า รับรถ จั รยานยนต ละรถยนต วน ลางทีชารุด ีย
าย ฯลฯ ( อง าธารณ ุขฯ)
วั ดุ ชือ พลิง ละ ลอลืน

จานวน

400,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุ ชือ พลิง ละ ลอลืน ย ปน
- วั ดุ ิน ปลือง ได นามันดี ซล , นามัน บนซิน , นามัน
ครือง นามันจาระบี พือใช า รับบรรทุ ขยะ , ครืองพน มอ
ควัน, รถ ยนตทีใชใน ารปฏิบัติราช าร , นามันไฮดรอริค า รับ
รถขนขยะ ฯลฯ ( อง าธารณ ุขฯ)
วั ดุ ครือง ตง าย
จานวน

30,000 บาท

1) จัดซือวั ดุงานบานงานครัวประจารถ ็บขยะมูลฝอย ตัง
ไว 10,000 บาท พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุงานบานงานครัว
ประจารถ ็บขยะมูล ฝอย ชน ปลง, ไม วาด, นายาทาความ
ะอาด, บู, ผงซั ฟอ , จลลาง มือ, ขง ฯลฯ
( อง าธารณ ุขฯ)
2) จัดซือถังขยะ ตังไว 100,000 บาท พือจาย ปนคาจัดซือถัง
ขยะ ขนาดความจุ 120 ลิตร ปนถังขยะ บบมีลอ ลือน ฝาปิด
มิดชิด มีชองทิง ปิด-ปิด อัตโนมัติ ( อง าธารณ ุขฯ)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 256 ลาดับที 5

พือจาย ปนคาจัดซือ ครือง ตง ายใ คนงาน ็บขน
ขยะ ชน ือ ัน ปื้อน, มว , รอง ทาบูท ละอืนๆ ฯลฯ
( อง าธารณ ุขฯ)
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วั ดุคอมพิว ตอร
พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุอุป รณ า รับคอมพิว ตอร ย ปน
- วั ดุคงทน ได ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได อุป รณบันทึ
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
tit al Vedeo Disc, Flash Drive) , ทปบันทึ ขอมูล, ัวพิมพ
รือ ถบ พิมพ า รับ ครืองพิมพคอมพิว ตอร, ตลับผง มึ
า รับ ครืองพิมพ บบ ล ซอร, ระดาษตอ นือง, าย
ค บิล ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได นวยประมวล
ผล, ฮารดดิ ไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, ผน รอง ง, ผง ป้น
อั ขระ รือ ป้นพิมพ, มนบอรด, มมโมรีชิป, มา , ครือง
ระจาย ัญญาณ, ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ , ครืองอาน ละบันทึ
ขอมูล บบตางๆ ชน ผน ดิ , บบฮารดิ , บบซีดีรอม ฯลฯ
( อง าธารณ ุขฯ)

จานวน

30,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

78,700 บาท

รวม

78,700 บาท

จานวน

26,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
ครืองฉีดนา รงดัน ูงพรอมอุป รณ
พือจาย ปนคาจัดซือ ครืองฉีดนา รงดัน ูงพรอมอุป รณ า รับ
ลางรถ ็บขยะ ราคา 26,000 บาท คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- ผลิตจา วั ดุทีมีความ ข็ง รง ทนทาน
- พรอมรถ ข็น คลือนยายได
- มีระบบตัดนาอัตโนมัติ มือปลอยไ ลปืนฉีดนา
- าลังมอ ตอรไมนอย วา 4 รงมา
- าลังไฟไมนอย วา 2000 วัตต
- มี รงดันนา ูง ุดไมนอย วา 140 บาร
- ามารถฉีดปริมาณนาไดไมนอย วา 400 ลิตร/ชัวโมง
- มี ารรับประ ัน 1 ปี ตามที งือนไข า นด
นืองจา ปนครุภัณฑทีไม ปรา ฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึง
ขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) พิม ติม (ฉบับ
ที 1) บัญชีครุภัณฑ นา 70 ลาดับที 6 ขอ 1
( อง าธารณ ุขฯ)
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ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือ าร พทย
ผน คลือนยายผูปวยพรอมอุป รณ

จานวน

7,500 บาท

จานวน

14,700 บาท

จานวน

23,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือ ผน คลือนยายผูปวยพรอม
อุป รณ คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- ผลิตจา พลา ติ ทีมีความ นา นน ูง ขึนรูปชิน ดียว
- นา นั บา ามารถลอยนาพรอมผูปวย บา
- ามารถรับนา นั ได ูง ุดไมนอย วา 180 ิโล รัม
- มีอุป รณประคองขางศีรษะ ( Head Immobilizer )
- มี ข็มขัดรัดผูปวย ( Safety Belt )
- ไดรับ ารรับรองมาตรฐาน CE
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( อง าธารณ ุขฯ)

ครุภัณฑงานบานงานครัว
ตู ย็น ขนาด 9 คิวบิ ฟุต
พือจาย ปนคาจัดซือตู ย็น ขนาดไมนอย วา 9 คิว
บิ ฟุต จานวน 1 ครืองๆ ละ 14,700 บาท
คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- ขนาดที า นด ปนความจุภายในขันตา
- ปนรุนทีไดรับฉลา ประ ิทธิภาพ บอร 5 ของ ารไฟฟ้าฝาย
ผลิต งประ ทศไทย
- ารจัดซือตู ย็นขนาดอืนใ พิจารณาถึง ารประ ยัดพลังงาน
ไฟฟ้าดวยนอ นือจา ารพิจารณาดานราคา
คุณลั ษณะพืนฐานตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพืนฐาน
ครุภัณฑงานบานงานครัว ประจาปี พ.ศ. 2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) พิม ติม (ฉบับ
ที 1) บัญชีครุภัณฑ นาที 70 ลาดับที 6 ขอ 2
( อง าธารณ ุขฯ)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครืองคอมพิว ตอร All In One
พือจาย ปนคาจัดซือ ครืองคอมพิว ตอรตังโตะ า รับงาน

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

ประมวลผล ราคา 23,000 บาท คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น
ลั (4 Core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพืนฐาน ไมนอย
วา 1.6 GHz ละมี ทคโนโลยี พิม ัญญาณนาฬิ า
ไดใน รณีทีตองใชความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1
นวย
- ารประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
นอย วา 6 MB
- มี นวยประมวลผล พือ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึง รือดี วา ดังนี
1) มี นวยประมวลผล พือ ดงภาพติดตังอยูอยูบน ผงวงจร
ลั ทีมีความ ามารถใน ารใช นวยความจา ย จา นวยความ
จา ลั ขนาดไมนอย วา 2 GB
2) มี นวยประมวลผล พือ ดงภาพทีมีความ ามารถใน ารใช
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
นอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บขอมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุ
ไมนอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอย วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD – RW รือดี วา บบติดตังภายใน (Internal) รือ
ภายนอ (External) จานวน 1 นวย
- มีชอง ชือมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วาจานวน ไมนอย วา 1
ชอง
- มีชอง ชือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพในตัว ละมีขนาดไมนอย วา 21 นิว ความ
ละ อียด บบ FHD (1920X1080)
- ามารถใชงาน Wi-fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
คุณลั ษณะพืนฐานตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพืนฐาน
ารจัด าอุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ประจาปี 2563
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ระทรวง ทคโนโลยี าร น ทศ ละ าร ือ าร
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ นา 283 ลาดับที 5 ขอ 1
( อง าธารณ ุขฯ)

ครืองพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พรอมติดตังถัง มึ พิมพ
(Ink Tank Printer)

จานวน

7,500 บาท

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

พือจาย ปนคาจัดซือ ครืองพิมพ (ปริน ตอร)
คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- ปนอุป รณทีมีความ ามารถ ปน Printer, Copier , Scanner
ละ Fax ภายใน ครือง ดียว ัน
- ปน ครืองพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตังถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผูผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดา า รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 27 นาตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 15
นาตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- ามารถ น อ าร ขนาด A4 (ขาวดา- ี) ได
- มีความละ อียดใน าร น ูง ุดไมนอย วา 1,200 x 600
รือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อ ารไดทัง ี ละขาวดา
- ามารถทา า นาได ูง ุดไมนอย วา 99 า นา
- ามารถยอ ละขยายได 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
- มีชอง ชือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชือมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง รือ ามารถใชงานผาน ครือขายไร าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 100 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
คุณลั ษณะพืนฐานตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพืนฐาน
ารจัด าอุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ประจาปี 2563
ระทรวง ทคโนโลยี าร น ทศ ละ าร ือ าร ปนไปตาม ผน
พัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ นาที 283
ลาดับที 5 ขอ 3 ( อง าธารณ ุขฯ)

นา : 46/87
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

670,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

350,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ียว นือง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อืนๆ
โครง ารป้อง ันควบคุมโรคไข ลือดออ

พือจาย ปนคาดา นิน ารตามโครง ารป้อง ันโรคไข ลือด
ออ ชน คาอา าร, คาวั ดุ, คาป้าย, ประชา ัมพันธ, คาตอบ
ทน, ละคาใชจาย อืนๆ ใน ารป้อง ัน ละควบคุมโรคไข ลือด
ออ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (2561-2565) ยุทธศา ตร าร
พัฒนาที 3 นาที 74 ลาดับที 2 ( อง าธารณ ุขฯ)
โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบา ตามพระ จานวน
ปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
พือจาย ปนคาดา นิน ารตามโครง าร ัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิน ดวนที
ุด ที มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที 7 พฤษภาคม 2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 80 ลาดับที 32 ( อง าธารณ ุขฯ)

50,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

250,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

รวม

320,000 บาท

รวม

320,000 บาท

งินอุด นุนทัวไป า รับดา นิน ารตามอานาจ นาที ละภาร ิจถาย จานวน
โอนโครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข

320,000 บาท

วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
1) พือจาย ปนคาวั ดุ าร พทย ตังไว 220,000 บาท ย
ปน
- วั ดุ ิน ปลือง ได นายาพน มอ ควัน, ทราย าจัดลู นา
ยุงลาย,ถุงมือ, นา า อนามัย,ถุงยางอนามัย, ชุดป้อง ัน ชือโรค
ละ าร คมี ฯลฯ ทีใชใน ารควบคุมป้อง ันโรค
( อง าธารณ ุขฯ)
2) พือจาย ปนคาจัดซือ วชภัณฑ พือใชในงานบริ าร าร พทย
ฉุ ฉิน ตังไว 30,000 บาท ย ปน
- วั ดุ ิน ปลือง ได ผา อ , าลี, ฝือ , ผาปิดจมู , ถุง
มือ, ปล, นายาลาง ผล ฯลฯ ใน ารจัดทาบริ าร าธารณะ พือ
ประชาชน ( ูชีพ ูภัย) ( อง าธารณ ุขฯ)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน ิจ ารที ปน าธารณประโยชน

พืออุด นุน งินตามโครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุขใ คณะ
รรม ารชุมชน/ มูบาน ใน ขตตาบล วยยาง จานวน 16
มู บานๆ ละ 20,000 บาท ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ทองถิน ดวนที ุด ที มท 0810.5/ว 109 ลงวันที 15
ม ราคม 2561 รือง นวทาง ารดา นินโครง ารพระราชดาริ
ดาน าธารณ ุข พิม ติม
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 79 ลาดับที 30 ( อง าธารณ ุขฯ)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พือจาย ปน งิน ดือนใ พนั งาน วนตาบล พรอมทัง งินปรับ
ปรุง งิน ดือน จานวน 1 อัตรา ( านั งานปลัด)

รวม

744,564 บาท

รวม

568,284 บาท

รวม

568,284 บาท

จานวน

376,080 บาท
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คาตอบ ทนพนั งานจาง
พือจาย ปนคาจางใ พนั งานจาง พรอมปรับปรุงอัตรา งิน
ดือน จานวน 1 อัตรา ( านั งานปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

จานวน

192,204 บาท

รวม

108,000 บาท

รวม

108,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

รวม

68,280 บาท

รวม

68,280 บาท

จานวน

5,980 บาท

รายจาย พือใ ไดมาซึงบริ าร
รายจาย พือใ ไดมาซึงบริ าร
พือจาย ปนคา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ , คาบริ ารรับ
ใช, คา บียประ ัน , คาจาง มาบริ ารตางๆ, คาถาย อ าร, คา
ธรรม นียม ละลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ ( านั งานปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
ตู ล็ ็บ ฟ้ม อ าร ชนิด 20 ชอง
พือจาย ปนคาจัดซือตู ล็ ็บ ฟ้ม อ าร
ชนิด 20 ชอง จานวน 2 ลังๆละ 2,990 บาท
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( านั งานปลัด)
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ครุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ
โทรทัศน อล อี ดี (LED TV) บบ Smart TV

จานวน

36,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือโทรทัศน อล อี ดี (LED TV)
บบ Smart TV ขนาด 65 นิว จานวน 1 ครืองๆละ 36,000
บาท คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840 x 2160 พิ ซล
1) ระดับความละ อียด ปนความละ อียดของจอ
ภาพ (Resolution) (พิ ซล)
2) ขนาดที า นด ปนขนาดจอภาพ 65 นิว
3) ดงภาพดวย ลอดภาพ บบ LED Backlight
4) ามารถ ชือมตออิน ตอร น็ตได (Smart TV)
5) ชองตอ HDMI ไมนอย วา 2 ชอง พือ าร ชือมตอ ัญญาณ
ภาพ ละ ียง
6) ชองตอ USB ไมนอย วา 1 ชอง รองรับไฟล ภาพ พลง ละ
ภาพยนตร
7) มีตัวรับ ัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
คุณลั ษณะพืนฐานตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพืนฐาน
ครุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ ประจาปี พ.ศ. 2562
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( านั งานปลัด)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครืองคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบที 1
พือจาย ปนคาจัดซือ ครืองคอมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล บบที 1 (จอ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิว) จานวน 1
ครืองๆ ละ 22,000 บาท คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 น
ลั (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ า พืนฐานไมนอย
วา 3.0 GHz ละมี ทคโนโลยี พิม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที
ตองใชความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
นอย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พือ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

นา : 51/87

อยาง นึง รือดี วา ดังนี
1) ปน ผงวงจร พือ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ทีมี นวย
ความจาขนาดไมนอย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พือ ดงภาพติดตังอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง บบ Graphics Processing Unit ที ามารถใช
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พือ ดงภาพทีมีความ ามารถใน ารใช
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพ ขนาดไมนอย วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
นอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บขอมูล ชนิด SATA รือ ดี วา ขนาดความจุไม
นอย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชือมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน ไมนอย วา 1
ชอง
- มีชอง ชือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วาไมนอย
วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิว จานวน 1 นวย
คุณลั ษณะพืนฐานตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพืนฐาน
ารจัด าอุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ประจาปี 2563
ระทรวง ทคโนโลยี าร น ทศ ละ าร ือ าร
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ นาที 284 ลาดับที 7 ขอ 1 ( านั งานปลัด)
ครืองพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตังถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน

4,300 บาท
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พือจาย ปนคาจัดซือ ครืองพิมพ (ปริน ตอร) จานวน 1
ครืองๆ ละ 4,300 บาท
คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- ปน ครืองพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตังถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผูผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดา า รับ ระดาษขนาด A4 ไม
นอย วา 19 นาตอนาที(ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษขนาด A4 ไมนอย
วา 15 นาตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีชอง ชือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 50 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
คุณลั ษณะพืนฐานตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพืนฐาน
ารจัด าอุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ประจาปี 2563
ระทรวง ทคโนโลยี าร น ทศ ละ าร ือ าร
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ นาที 284 ลาดับที 7 ขอ 2 ( านั งานปลัด)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

5,418,930 บาท

รวม

2,567,840 บาท

รวม

2,567,840 บาท

จานวน

1,704,840 บาท

จานวน

60,000 บาท

พือจาย ปน งิน ดือนใ พนั งาน วนตาบลพรอมทัง งินปรับ
ปรุง งิน ดือน จานวน 5 อัตรา ( องชาง)
งินประจาตา นง
พือจาย ปน งินประจาตา นงผูอานวย าร องชาง, ัว นาฝาย
อ ราง ( องชาง)
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คาตอบ ทนพนั งานจาง

จานวน

770,000 บาท

พือจาย ปนคาจางพนั งานจาง พรอมปรับปรุงอัตรา งินคา
ตอบ ทน จานวน 5 อัตรา ( องชาง)
งิน พิมตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

33,000 บาท

รวม

1,812,000 บาท

รวม

384,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พือจาย ปนคาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
องค รป ครอง วนทองถิน ตามทีไดรับมอบ มาย ชน คาตอบ
ทนบุคคล รือคณะ รรม าร, คาจัดทารางขอบ ขตของงาน รือ
รายละ อียดคุณลั ษณะ ฉพาะของพั ดุทีจะซือ รือจาง, คา
พิจารณาผล ารประ วดราคา ล็ ทรอนิ , คาตรวจรับพั ดุใน
งานซือ รืองานจาง อ ราง , คาตอบ ทนคณะ รรม ารตรวจ
ารจางงาน อ ราง, ควบคุมงาน อ ราง ตามพระราช
บัญญัติ ารจัดซือจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 , งินรางวัล, งินทาขวัญฝาอันตราย ปนครัง
คราว ฯลฯ ( องชาง)
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

พือจาย ปน งิน พิม ารครองชีพชัวคราวของพนั งานจาง
( องชาง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน องค รป ครอง วน
ทองถิน

พือจาย ปนคาปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ พนั งาน วน
ตาบล ละพนั งานจางใน รณีทีมีความจา ปนตองปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร ชน ารปฏิบัติงาน รณีทีมี าร ัง าร รงดวน
ใ ดา นิน าร ฯลฯ ( องชาง)
คา ชาบาน
พือจาย ปนคา ชาบานใ พนั งาน วนตาบล ละผูมี ิทธิได
รับตามระ บียบฯ า นด ( องชาง)

จานวน

144,000 บาท

นา : 54/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

80,000 บาท

รวม

796,000 บาท

จานวน

216,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พือจาย ปนคา บีย ลียง, คาพา นะ, คาธรรม นียม ละลง
ทะ บียนตางๆ, คา ชาทีพั ละคาใชจายอืนๆ ใน าร ดินทางไป
ราช าร รือไปอบรม ัมมนา ของพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจาง ( องชาง)
โครง ารพัฒนาศั ยภาพบุคลา ร องชาง
จานวน

30,000 บาท

พือจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ พนั งาน วนตาบล
ละผูมี ิทธิไดรับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ตามระ บียบฯ า นด ( องชาง)
ค่าใช้สอย
รายจาย พือใ ไดมาซึงบริ าร
รายจาย พือใ ไดมาซึงบริ าร
พือจาย ปนคาบริ ารรับใช, คาจาง มาบริ ารตางๆ, คาติดตัง
ไฟฟ้า, คาติดตังประปา, คาลางอัดขยายรูป, คาถาย อ าร, ถาย
พิมพ ขียว ฯลฯ ( องชาง)
รายจาย ียว นือง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อืนๆ
คาใชจายใน ารฝึ อบรม ัมมนา ละ ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร
ละนอ อาณาจั ร

พือจาย ปนคาดา นินงานโครง ารพัฒนาศั ยภาพบุคลา ร อง
ชาง ชน คาวิทยา ร, คา ถานที, คาอา าร, คาวั ดุอุป รณ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (2561-2565) ยุทธศา ตร าร
พัฒนาที 4 นาที 200 ขอ 412 ( องชาง)

นา : 55/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

คาบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

500,000 บาท

รวม

632,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พือจาย ปนคาบารุงรั ษา รือซอม ซมทรัพย ิน ครุภัณฑ านั
งาน วั ดุ ครุภัณฑอืนๆ พือใ ามารถใชงานตามป ติ ชน คา
ซอม ซมครุภัณฑ ละวั ดุครุภัณฑอืน ทีองค ารบริ าร วนตาบล
วยยางดู ล, คาซอมรถยนต, รถจั รยานยนต, รถ ระ ชา
ไฟฟ้า, ครืองพิมพดีด, ครืองคอมพิว ตอร, ครืองปรับ
อา าศ, ครืองถาย อ าร ฯลฯ ละบารุงรั ษาซอม ซมทีดิน
ละ ิง อ ราง รณีชารุด ีย ายในความรับผิดชอบขององค าร
บริ าร วนตาบล วยยาง ชน ถนนลู รัง, ถนนลาดยาง, ถนน
คอน รีต ริม ล็ , ครุภัณฑ านั งาน, วั ดุครุภัณฑอืนๆ ที อบ
ต. วยยางดู ล ฯลฯ ( องชาง)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พือจาย ปนคาวั ดุตางๆ ทีจา ปนมีไวใน านั งาน ย ปน
- วั ดุคงทน ได มานปรับ ง, รรไ ร, ครืองคิด ลขขนาด
ล็ , าอีพลา ติ , พระบรมฉายาลั ษณ ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ชน ระดาษ, มึ , ดิน อ , ระดาษ
ไข, ฟ้ม, มุดบัญชี, ใบ ร็จตางๆ, บบพิมพ ละวั ดุตางๆ, นา
ดืม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน, ปา า, นายาลบคา
ผิด, ลวด ย็บ ระดาษ, าว ฯลฯ ( องชาง)
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ย ปน
- วั ดุคงทน ได ไมโครโฟน, ขาตังไมโครโฟน, าวิทยุ, ัว รง
ไฟฟ้า, ครืองวัด ระ ไฟฟ้า ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได บต ตอรี, ายไฟฟ้า, ายอา าศ, ปลอด
ไฟฟ้า, ปลั ไฟฟ้า, ฟิว , ทปพัน ายไฟฟ้า, วิตซไฟฟ้า, ขา
ลอดฟลูออ ร ซนต, โคมไฟถนน, อุป รณไฟฟ้าภายใน ฯลฯ
( องชาง)

นา : 56/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

วั ดุงานบานงานครัว

จานวน

6,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุงานบานงานครัว ย ปน
- วั ดุคงทน ได มีด, ถัง, ถาด, วนา, จานรอง, ชอน
อม, ระติ , นารอน ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได ปลง, ไม วาด, นายาทาความ
ะอาด, บู, ผงซั ฟอ , จลลางมือ, นายาดับ ลิน ฯลฯ
( องชาง)
วั ดุ อ ราง

จานวน

200,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุ อ ราง ย ปน
- วั ดุคงทน ได ชะ ลง, ียม, ิว, ขวาน, วาน, ลือย, ทฟวัด
ระยะ, คอน ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได อิฐ รือซี มนตบลอ , ทราย, ปูน
ซี มนต, ปูนขาว, ระ บือง, ัง ะ ี, ตะปู, คีม ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได ทอนา ละอุป รณ
ประปา, ทอตางๆ, ทอนนาบาดาล ฯลฯ ( องชาง)
วั ดุยานพา นะ ละขน ง
จานวน

50,000 บาท

พือจาย ปนคาวั ดุยานพา นะ ละขน ง ย ปน
- วั ดุคงทน ได ไขควง, ประ จ, ม รง, ุย จปา
ตาย, ุญ จ ลือน, คีมลอค, ัญญาณไฟ ระพริบ, ัญญาณไฟฉุ
ฉิน ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได ยางรถยนต, นามัน บร , นอต ละ
รู, ายไมล, พลา, ฟีลม รอง ง ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได บต ตอรี, ยาง
นอ , ยางใน, มอนารถยนต, ระจ มองขางรถยนต, บาะรถ
ยนต, ไฟ บร , ไฟ นา, ัว ทียน, มอนา, บร , ครัช, พวง
มาลัย, วนประ อบอืนๆ า รับรถยนต ฯลฯ ( องชาง)
วั ดุ ชือ พลิง ละ ลอลืน
พือจาย ปนคาวั ดุ ชือ พลิง ละ ลอลืน ย ปน
- วั ดุ ิน ปลือง ได นามันดี ซล, นามัน ครือง, นามัน
จาระบี, นามันไฮดรอริค ฯลฯ า รับรถยนตประจา องชาง
( องชาง)

จานวน

126,000 บาท

นา : 57/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

วั ดุคอมพิว ตอร
พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุอุป รณ า รับคอมพิว ตอร ย ปน
- วั ดุคงทน ได ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได อุป รณบันทึ
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
tit
al Vedeo Disc, Flash Drive) , ทปบันทึ ขอมูล, ัวพิมพ รือ
ถบพิมพ า รับ ครืองพิมพคอมพิว ตอร, ตลับผง มึ า รับ
ครืองพิมพ บบ ล ซอร, ระดาษตอ นือง, าย ค บิล ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได นวยประมวล
ผล, ฮารดดิ ไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, ผน รอง ง, ผง ป้น
อั ขระ รือ ป้นพิมพ, มนบอรด, มมโมรีชิป, มา , ครือง
ระจาย ัญญาณ, ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ , ครืองอาน ละบันทึ
ขอมูล บบตางๆ ชน ดิ ็ตต,
บบ
ฮารดิ , บบซีดีรอม ฯลฯ ( องชาง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

50,000 บาท

รวม

898,090 บาท

รวม

898,090 บาท

จานวน

3,990 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
ตู ล็ ็บ ฟ้ม อ าร ชนิด 40 ชอง
พือจาย ปนคาจัดซือตู ล็ ็บ ฟ้ม อ าร
ชนิด 40 ชอง จานวน 1 ลังๆละ 3,990 บาท
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( องชาง)

นา : 58/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

พัดลมตังโตะ
พือจาย ปนคาจัดซือพัดลมตังโตะ ขนาดใบพัด 18 นิว
ามารถปรับ รงลมได 3 ระดับ ปรับ ายซายขวา ได จานวน 1
ตัวๆละ 1,500 บาท
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( องชาง)

จานวน

1,500 บาท

นา : 59/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

ครุภัณฑ าร ษตร
ปัมนาบาดาล
1) พือจาย ปนคาจัดซือปัมนาบาดาล ขนาด 1.5
รงมา จานวน 5 ชุดๆละ 23,000 บาท
ปน งินจานวน 115,000 บาท คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- มี าลัง รงมาไมนอย วา 1.5 รงมา
- มี รงดันไฟฟ้าไมนอย วา 220 โวลล
- มีขนาดใบพัดไมนอย วา 10 ใบพัด
- มีอุป รณประ อบของปัมนาบาดาล ชน ายไฟ VCT
ขนาด 3x1.5 ตารางมิลลิ มตร
- ลองควบคุม ารทางาน
- ฝาครอบบอ
2) พือจาย ปนคาจัดซือปัมนาบาดาล ขนาด 2 รงมา จานวน 2
ชุดๆละ 30,000 บาท
ปน งินจานวน 60,000 บาท คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- มี าลัง รงมาไมนอย วา 2 รงมา
- มี รงดันไฟฟ้าไมนอย วา 220 โวลล
- มีขนาดใบพัดไมนอย วา 16 ใบพัด
- มีอุป รณประ อบของปัมนาบาดาล ชน ายไฟ VCT
ขนาด 3x2.5 ตารางมิลลิ มตร
- ลองควบคุม ารทางาน
- ฝาครอบบอ
พือใชงานประปาในที าธารณะ ที อบต. รับผิดชอบ
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( องชาง)

จานวน

175,000 บาท

นา : 60/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

ครุภัณฑ อ ราง
ครือง ัดคอน รีตไฟฟ้างาน นั

จานวน

25,000 บาท

จานวน

38,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พือจาย ปนคาจัดซือ ครือง ัดคอน รีตไฟฟ้างาน นั ขนาด
าลังไฟฟ้าไมนอย วา 1,500 วัตต จานวน 1 ชุดๆละ 25,000
บาท
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงขอ
อนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( องชาง)
ครุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ
ครือง า นิดไฟฟ้า บบ บนซิน
พือจาย ปนคาจัดซือ ครือง า นิดไฟฟ้า บบ บนซิน าลังไฟฟ้า
ขนาดใชงานไมนอย วา 5 ิโลวัตต จานวน 1 ชุดๆละ 38,000
บาท
นืองจา ปนครุภัณฑทีไมปรา ฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงขอ
อนุมัติตังจาย ละจัดซือในราคาทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 262 ลาดับที 24 ( องชาง)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครืองคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบที 2
พือจาย ปนคาจัดซือ ครืองคอมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล บบที 2 (จอ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิว)
จานวน 1 ครืองๆละ 30,000 บาท
คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 น
ลั (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพืนฐานไมนอย
วา 3.0 GHz ละมี ทคโนโลยี พิม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที
ตองใชความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม
นอย วา 12 MB
- มี นวยประมวลผล พือ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึง รือดี วา ดังนี
1) ปน ผงวงจร พือ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ทีมี นวย
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ความจาขนาดไมนอย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พือ ดงภาพติดตังอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง บบ Graphics Processing Unit ที ามารถใช
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พือ ดงภาพทีมีความ ามารถใน ารใช
นวยความจา ลั ใน าร ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
นอย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บขอมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
นอย วา 2 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอย วา 480 GB จานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชือมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
- มีชอง ชือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิว จานวน 1 นวย
คุณลั ษณะพืนฐานตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพืนฐาน
ารจัด าอุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ประจาปี 2563
ระทรวง ทคโนโลยี าร น ทศ ละ าร ือ าร
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ นาที 282 ลาดับที 3 ขอ 1 ( องชาง)
ครืองคอมพิว ตอรโนตบุ า รับงานประมวลผล
พือจาย ปนคาจัดซือ ครืองคอมพิว ตอรโนตบุ า รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 ครืองๆละ 22,000 บาท
คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น
ลั (4 core) จานวน 1 นวย โดยมีคุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึง รือดี วา ดังนี
1) ใน รณีทีมี นวยความจา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมนอบ วา 4 MB ตองมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพืนฐานไมนอย วา 2.2 GHz ละมี นวย

จานวน

22,000 บาท
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ประมวลผล ดาน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมนอย
วา 10 น รือ
2. ใน รณีทีมี นวยความจา บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมนอย วา 6 MB ตองมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพืนฐานไมนอย วา 1.6 GHz ละมี ทคโนโลยี
พิม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีทีตองใชความ ามารถใน าร
ประมวลผล ูง
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา ขนาดไม
นอย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บขอมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
นอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอย วา 120 GB จานวน 1 นวย
- มีจอภาพทีรองรับความละ อียดไมนอย วา 1,366 x 768 Pixel
ละมีขนาดไมนอย วา 12 นิว
- มีชอง ชือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง
- มีชอง ชือมตอ บบ HDMI รือ VGA จานวนไมนอย วา 1ชอง
- มีชอง ชือมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน ไมนอย วา 1
ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
คุณลั ษณะพืนฐานตาม ณฑราคา ลาง ละครุภัณฑ
คอมพิว ตอร ประจาปี พ.ศ.2563 ระทรวง ทคโนโลยี าร น ทศ
ละ าร ือ าร
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ นา 282 ลาดับที 3 ขอ 2 ( องชาง)

ครืองพิมพ ล ซอร รือชนิด LED ขาวดา

จานวน

2,600 บาท
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พือจาย ปนคาจัดซือ ครืองพิมพ (ปริน ตอร)
จานวน 1 ครือง ๆ ละ 2,600 บาท
คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18 นา
ตอนาที (ppm)
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมนอย วา 8 MB
- มีชอง ชือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 150 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
คุณลั ษณะพืนฐานตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพืน
ฐาน ครุภัณฑ คอมพิว ตอร ประจาปี 2563 ระทรวง ทคโนโลยี
าร น ทศ ละ าร ือ าร
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ นาที 282 ลาดับที 3 ขอ 3 ( องชาง)
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ

จานวน

600,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

141,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

141,000 บาท

จานวน

141,000 บาท

พือจาย ปนคาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑใน ขตพืนทีตาบล
วยยาง ชน รถ ระ ชา,ถนน,อาคาร,ระบบไฟฟ้า,ระบบ
ประปา ฯลฯ ( องชาง)

งินอุด นุน วนราช าร
โครง ารปรับปรุงผัง มืองรวม มือง ลนคร (ปรับปรุงครังที 3)
พือจาย ปน งินอุด นุน านั งานโยธาธิ าร ละผัง มือง
ลนคร คาดา นิน าร ิจ รรรมโครง ารปรับปรุงผัง มืองรวม
มือง ลนคร (ปรับปรุงครังที 3) ( องชาง)
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

7,162,000 บาท

งบลงทุน

รวม

6,912,000 บาท

รวม

6,912,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
โครง าร อ รางอาคารฌาปน ถาน ( ตา ดียว) บานบอน มูที 5

พือจาย ปนคา อ รางอาคารฌาปน ถาน ( ตา ดียว) บาน
บอน มูที 5 ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 95/2563 ละ
ติดตังป้ายโครง ารตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1 ป้าย
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน(พ.ศ. 2561 – 2565) พิม
ติม (ฉบับที 1) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที 4 นาที 33 ลาดับที 22
( องชาง)
โครง าร อ รางอาคารฌาปน ถาน ( ตา ดียว) บาน วยยาง
จานวน
มูที 2
พือจาย ปนคา อ รางอาคารฌาปน ถาน ( ตา ดียว)
บาน วยยาง มูที 2 ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย
. 92/2563 ละติดตังป้ายโครง ารตาม บบ อบต. วยยาง
า นด 1 ป้าย
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561– 2565) พิม
ติม (ฉบับที 1) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที 4 นาที 28 ลาดับที 7
( องชาง)
โครง าร อ รางอาคารฌาปน ถาน ( ตา ดียว) บาน ลา มูที 6
พือจาย ปนคา อ รางอาคารฌาปน ถาน ( ตา ดียว)
บาน ลา มูที 6 ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 96/2563
ละติดตังป้ายโครง ารตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1 ป้าย
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) พิม
ติม (ฉบับที 1) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที 4 นาที 35 ลาดับที 35
( องชาง)

จานวน

500,000 บาท

500,000 บาท
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คา อ ราง ิง าธารณูปโภค
คาชด ชย ัญญา บบปรับราคาได (คา k)

จานวน

พือจาย ปนคาชด ชย ัญญา บบปรับคาได ตังโดย ปนไปตาม
นัง ือ ัง าร ระทรวง ารคลัง ดวนที ุด ที ค 0405.2/ว 110
ลงวันที 5 มีนาคม 2561 รืองซั ซอม นวทางปฏิบัติ าร า นด
งือนไข ละ ลั ณฑ ัญญาปรับราคาได (คา k)
( องชาง)
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานคลองไผพัฒนา
จานวน
มูที 13
พือจาย ปนคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบาน
คลองไผพัฒนา มูที 13 ขนาดผิวจราจร วาง 6.00 มตร ยาว
รวม 112.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพืนที อ รางไมนอย
วา 672.00 ตาราง มตร พรอมลงลู รังไ ลทาง วางขาง
ละ 0.50 มตร ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 114/2563
พรอมติดตังป้าย โครง ารตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1
ป้าย
จุด ริมตน ( ม.0+000) (พิ ัด N 17.124786 , E 104.079110
) ถึงจุด ิน ุด ( ม.0+112
) (พิ ัด N 17.125303 , E 104.078692)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561–2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 221 ลาดับที 545 ขอ 2 ( องชาง)
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานทาวัดทุงพัฒนา
มูที 15
พือจาย ปนคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบานทา
วัดทุงพัฒนา มูที 15 ขนาดผิวจราจร วาง 5.00 มตร ยาว
รวม 133.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพืนที อ รางไมนอย
วา 665.00 ตาราง มตร พรอมลงลู รังไ ลทาง วางขางละ 0.50
มตร ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 119/2563 พรอมติดตัง
ป้าย โครง ารตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1 ป้าย จุด ริม
ตน ( ม.0+000) (พิ ัด N 17.132449 , E 104.102305) ถึงจุด
ิน ุด ( ม.0+133) (พิ ัด N 17.132733, E 104.102194)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 272 ลาดับที 48 ( องชาง)

จานวน

50,000 บาท

400,000 บาท

400,000 บาท
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โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานนาคา มูที 4

จานวน

42,000 บาท

พือจาย ปนคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบาน
นาคา มูที 4 ขนาดผิวจราจร วาง 4.00 มตร ยาว 17.50
มตร นา 0.15 มตร รือมีพืนที อ รางไมนอย วา 70.00
ตาราง มตร พรอมลงลู รังไ ลทาง วางขางละ 0.30 มตร
ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 131/2563 ละติดตัง
ป้าย โครง ารชัวคราว 1 ป้าย จุด ริมตน ( ม.0+000
) (พิ ัด N 17.124887 , E 104.351350) บริ วณ นาบานนาง
จุฑารัตน มอมพะ นาว ถึงจุด ิน ุด ( ม.0+017.5
) (พิ ัด N 17.124880 , E 104.051593)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 –2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 272 ลาดับที 48 ( องชาง)
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานนาน คา มูที 10

จานวน

200,000 บาท

พือจาย ปนคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบานนา
น คา มูที 10 ขนาดผิวจราจร วาง 4.00 มตร ยาวรวม 82.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพืนที อ รางไมนอย วา 328.00
ตาราง มตร พรอมลงลู รังไ ลทาง วางขางละ 0.50 มตร ตาม
บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 104/2563 พรอมติดตัง
ป้าย โครง ารตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1 ป้าย จุด ริม
ตน ( ม.0+000) (พิ ัด N 17.112932 , E 104.058481) ถึงจุด
ิน ุด ( ม.0+082) (พิ ัด N 17.119086 , E 104.058575)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 –2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 194 ลาดับที 427 ( องชาง)

นา : 67/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานลาด ะ ฌอ มูที 8
( ายที 1)

จานวน

พือจาย ปนคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบาน
ลาด ะ ฌอ มูที 8 ( ายที 1) ขนาดผิวจราจร วาง 4.00
มตร ยาวรวม 70.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพืนที อ ราง
ไมนอย วา 280.00 ตาราง มตร พรอมลงลู รังไ ลทาง วางขาง
ละ 0.50 มตร ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 99/2563
พรอมติดตังป้าย โครง ารตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1
ป้าย
จุด ริมตน ( ม.0+000) (พิ ัด N 17.081208 , E 103.978113
) ถึงจุด ิน ุด ( ม.0+280
) (พิ ัด N 17.081819, E 103.978434)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 165 ลาดับที 297 ขอ 2 ( องชาง)
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานลาด ะ ฌอ มูที 8 จานวน
( ายที 2)
พือจาย ปนคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบาน
ลาด ะ ฌอ มูที 8 ( ายที 2) ขนาดผิวจราจร วาง 4.00
มตร ยาวรวม 70.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพืนที อ ราง
ไมนอย วา 280.00 ตาราง มตร พรอมลงลู รังไ ลทาง วางขาง
ละ 0.50 มตร ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 100/2563
พรอมติดตังป้าย โครง ารตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1
ป้าย
จุด ริมตน ( ม.0+000) (พิ ัด N 17.081683 , E 103.982290
) ถึงจุด ิน ุด ( ม.0+70
) (พิ ัด N 17.074550 , E 103.984178)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561–2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 173 ลาดับที 331 ( องชาง)

170,000 บาท

170,000 บาท

นา : 68/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บานศรีวิชา มูที 1

จานวน

พือจาย ปนคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบาน
ศรีวิชา มูที 1 ขนาดผิวจราจร วาง 4.00 มตร ยาว 104.00
มตร นา 0.15 มตร รือมีพืนที อ รางไมนอย วา 416.00
ตาราง มตร พรอมลงลู รังไ ลทาง วางขางละ 0.50 มตร ตาม
บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 91/2563 ละติดตังป้าย โครง าร
ตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1 ป้าย จุด ริมตน ( ม.0+000
) (พิ ัด N 17.128023 , E 104.091150) จา ถนน ค ล
.( ดิม) ถึงจุด ิน ุด ( ม.0+104
) (พิ ัด N 17.132038 , E 104.094862) ถนนทาง ลวง ผน
ดิน ายศรีวิชา- ตางอย
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 89 ลาดับที 1 ขอ 1 ( องชาง)
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน นองบัวทอง
จานวน
มูที 11 ( ายที 1)
พือจาย ปนคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบาน
นองบัวทอง มูที 11 ( ายที 1) ขนาดผิวจราจร วาง 3.00
มตร ยาวรวม 80.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพืนที อ ราง
ไมนอย วา 240.00 ตาราง มตร พรอมลงลู รังไ ลทาง วางขาง
ละ 0.30 มตร ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 107/2563
พรอมติดตังป้าย โครง ารตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1
ป้าย
จุด ริมตน ( ม.0+000) ( พิ ัด N 17.141314 , E 104.085987
) นรอยตอถนนลาดยางศรีวิชา-ดงขุมขาว ถึงจุด ิน ุด ( ม
.0+080) (พิ ัด N 17.140160 , E 104.085727) บริ วณ นาบาน
นาย ถาน อินศรี
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 203 ลาดับที 466 ขอ 5 ( องชาง)

255,000 บาท

140,000 บาท

นา : 69/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน นองบัวทอง
มูที 11 ( ายที 2)

จานวน

พือจาย ปนคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบาน
นองบัวทอง มูที 11 ( ายที 2) ขนาดผิวจราจร วาง 3.00
มตร ยาวรวม 33.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพืนที อ ราง
ไมนอย วา 99.00 ตาราง มตร พรอมลงลู รังไ ลทาง วางขาง
ละ 0.20 มตร ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 108/2563
จุด ริมตน ( ม.0+000) ( พิ ัด N 17.134690 , E 104.079064
) บริ วณ นาบานนายณัฐพงษ วิถี ถึงจุด ิน ุด ( ม.0+033
) (พิ ัดN 17.134607 , E 104.077784) บริ วณ นาบานนาง าว
คามี วิถี
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) พิม
ติม (ฉบับที 1) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที 4 นาที 44 ลาดับที 62
ขอ 2 ( องชาง)
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน นอง ฝ พัฒนา
จานวน
มูที 14 ( ายที 1)
พือจาย ปนคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบาน
นอง ฝ พัฒนา มูที 14 ( ายที 1) ขนาดผิวจราจร วาง 4.00
มตร ยาวรวม 65.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพืนที อ ราง
ไมนอย วา 260.00 ตาราง มตร พรอมลงลู รังไ ลทาง วางขาง
ละ 0.50 มตร ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 115/2563
พรอมติดตังป้าย โครง ารตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1
ป้าย
จุด ริมตน ( ม.0+000) (พิ ัด N 17.132567 , E 104.054066
) บริ วณ วนปลัดองค ารบริ าร วนจัง วัด ถึงจุด ิน ุด ( ม
.0+065) (พิ ัด N 17.132588 , E 104.054615) ะพาน
คอน รีต ริม ล็ ดิม
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 223 ลาดับที 592 ขอ 1 ( องชาง)

57,500 บาท

160,000 บาท

นา : 70/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ บาน นอง ฝ พัฒนา
มูที 14 ( ายที 2)

จานวน

240,000 บาท

พือจาย ปนคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบาน
นอง ฝ พัฒนา มูที 14 ( ายที 2) ขนาดผิวจราจร วาง 4.00
มตร ยาวรวม 100.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพืนที อ
รางไมนอย วา 400.00 ตาราง มตร พรอมลงลู รังไ ลทาง วาง
ขางละ 0.20 มตร ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 135/2563
พรอมติดตังป้าย โครง ารตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1
ป้าย
จุด ริมตน ( ม.0+000) (พิ ัด N 17.136287 , E 104.055455
) ถนนคอน รีต ริม ล็ ดิม ถึงจุด ิน ุด ( ม.0+100
) (พิ ัด N 17.132655 , E 1894692)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ.2561 – 2565) พิม
ติม (ฉบับที 1) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที 4 นาที 51 ลาดับที 91
( องชาง)
โครง าร อ รางถนนดิน พือ าร ษตร บานนาขาม มูที 3
จานวน

310,000 บาท

พือจาย ปนคา อ รางถนนดิน พือ าร ษตรภายใน มูบานนา
ขาม มูที 3 ขนาดผิวจราจร วาง 6.00 มตร ยาวรวม 650.00
มตร นา ฉลีย 0.40 มตร รือใ ไดปริมาตรดินถมจานวนไม
นอย วา 1,690.00 ลู บาศ มตร พรอมวางทอระบายนา ค ล
.(มอ .ชัน 3) ขนาด นผาศูนย ลาง 0.60 มตร จานวน 21
ทอน ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 93/2563 ละติดตัง
ป้าย โครง ารตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1 ป้าย จุด ริม
ตน ( ม.0+000) (พิ ัด N 17.062542 , E 104.073991) จา
นาบานนายปน วงค ีดา ถึงจุด ิน ุด ( ม.0+650
) (พิ ัด N 17.066519 , E 104.070341 ทีนานาย นู ิน ขอ ุล
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 112 ลาดับที 95 ขอ 2 ( องชาง)

นา : 71/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

โครง าร อ รางถนนลู รังภายใน มูบานนาน คา มูที 10

จานวน

100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พือจาย ปนคา อ รางถนนลู รังภายใน มูบานนาน คา
มูที 10 อ รางถนนลู รัง ขนาดผิวจราจร วาง 4.00
มตร นา ฉลีย 0.15 มตร ความยาวรวม 350.00 มตร
รือใ ไดปริมาตรลู รังจานวนไมนอย วา 210 ลู บาศ
มตร ( ลวม) ละถมดินปรับระดับ นา ฉลีย 0.35 มตร ตาม
บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 103/2563 จุด ริมตน( ม.0+000
) (พิ ัด N 17.110048 , E 104.047734) ถึงจุด ิน ุด
( ม.0+350.00) (พิ ัด N 17.108726 , E 104.048353) ขาง วย
นาภู
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 272 ลาดับที 46 ( องชาง)
โครง าร อ รางถนนลู รังภายใน มูบานพะ นาว มูที 7
( ายที 1)
พือจาย ปนคา อ รางถนนลู รังภายใน มูบานพะ นาว มูที 7
( ายที 1) ขนาดผิวจราจร วาง 4.00 มตร ยาวรวม 1,870.00
มตร นา ฉลีย 0.10 มตร รือใ ไดปริมาตรดินถมจานวนไม
นอย วา 1,690.00 ลู บาศ มตร ตาม บบ อบต. วยยาง ลข
ที ย. 98/2563 พรอมติดตังป้าย โครง ารตาม บบ อบต. วย
ยาง า นด 1 ป้าย จุด ริมตน ( ม.0+000
) (พิ ัด N 17.098417 , E 104.090439) ถึงจุด ิน ุด ( ม
.0+1,870) (พิ ัด N 17.102709 , E 104.092861)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 154 ลาดับที 258 ขอ 1 ละขอ 2
( องชาง)

นา : 72/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

โครง าร อ รางถนนลู รังภายใน มูบานพะ นาว มูที 7
( ายที 2)

จานวน

120,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พือจาย ปนคา อ รางถนนลู รังภายใน มูบานพะ นาว มูที 7
( ายที 2) ขนาดผิวจราจร วาง 4.00 มตร ยาวรวม 600.00
มตร นา ฉลีย 0.10 มตร รือใ ไดปริมาตรดินถมจานวนไม
นอย วา 240.00 ลู บาศ มตร ละถมดินปรับระดับ นา
ฉลีย 0.30 มตร ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 121/2563
จุด ริมตน ( ม.0+000) (พิ ัด N 17.104596 , E 104.068635
) วนยางนายอา ภอ ถึงจุด ิน ุด ( ม.0+600
) (พิ ัด N 17.104596 , E 104.068635)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 272 ลาดับที 46 ( องชาง)
โครง าร อ รางทอ ลียมคอน รีต ริม ล็
บานลาด มบูรณใ ม มูที 16
พือจาย ปนคา อ รางทอ ลียมคอน รีต ริม ล็ ภายใน มู
บานลาด มบูรณใ ม มูที 16 ขนาด วาง 1.50 x 1.50 x 5.00
มตร จานวน 4 ชอง ตาม บบ อบต. วยยาง
ลขที ย. 118/2563 , บบ ทลค.020304 พรอมติดตัง
ป้าย โครง ารตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1 ป้าย จุดทีตัง
โครง าร (พิ ัด N 17.050323, E103.998974)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 248 ลาดับที 644 ( องชาง)

นา : 73/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

โครง าร อ รางบอพั คอน รีต ริม ล็ พรอมวางทอคอน รีต
ริม ล็ บานมวง มูที 9

จานวน

พือจาย ปนคา อ รางบอพั คอน รีต ริม ล็ พรอมวางทอ
คอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบานมวง มูที 9 จานวน 10
บอ พรอมวางทอระบายนา ค ล. (มอ . ชัน 3) ขนาด นผาศูนย
ลาง 0.40 x 1.00 มตร จานวน 102 ทอน ตาม บบ อบต. วย
ยาง ลขที ย. 102/2563 พรอมติดตังป้าย โครง ารตาม
บบ อบต. วยยาง า นด 1 ป้าย จุด ริมตน ( ม.0+000
) (พิ ัด N 17.110470 , E 104.047967) ถึงจุด ิน ุด ( ม
.0+0.80) (พิ ัด N 17.110478, E 104.048819)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 178 ลาดับที 353 ( องชาง)
โครง าร อ รางลานอ น ประ งค ระคาประ ียง
จานวน
บานลาด มบูรณ มูที 12
พือจาย ปนคา อ รางลานอ น ประ งค ระคาประ ียง
บานลาด มบูรณ มูที 12 ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย
. 112/2563
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 210 ลาดับที 497 ( องชาง)
โครง ารขยาย ขตระบบจายนาประปาบานนาคา มูที 4
จานวน
พือจาย ปนคาทา ารขยาย ขตระบบจายนาประปาบานนาคา
มูที 4 โดยวางทอ มนประปา ขนาด PVC นผาศูนย ลาง 3
นิว (ชัน 8.5) ความยาวรวม 534 มตร ละขนาด PVC นผา
ศูนย ลาง 2 นิว (ชัน 8.5) ความยาวรวม 406 มตร
ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 94/2563
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน(พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 125 ลาดับที 141 ( องชาง)

205,000 บาท

101,500 บาท

400,000 บาท

นา : 74/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

โครง ารขยาย ขตระบบจายนาประปาบานศรีวิชา มูที 1

จานวน

145,000 บาท

พือจาย ปนคาทา ารขยาย ขตระบบจายนาประปา
บานศรีวิชา มูที 1 โดยวางทอ มนประปา ขนาด PVC นผา
ศูนย ลาง 3 นิว (ชัน 8.5) ความยาวรวม 145 มตร ละ
ขนาด PVC นผาศูนย ลาง 2 นิว (ชัน 8.5) ความยาวรวม 223
มตร
ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 90/2563
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 97 ลาดับที 34 ขอ 1 ( องชาง)
โครง ารขุดลอ ลา วย ดีย บานพะ นาว มูที 7
จานวน

200,000 บาท

พือจาย ปนคาขุดลอ ลา วย ดีย ภายใน มูบานพะ นาว มูที 7
ใ ไดขนาดปา วาง ฉลีย 12.00 มตร ยาวรวม 550.00
มตร ลึ ฉลีย 3.50 มตร พรอมปรับ ตงลาด อียง ละ ลังคัน
ดินใ รียบรอย ตาม บบ วยยาง ลขที ย. 97/2563 พรอม
ติดตังป้าย โครง ารตาม บบ อบต. วยยาง า นด 1 ป้าย
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 158 ลาดับที 268 ( องชาง)
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงทีดิน ละ ิง อ ราง
โครง ารซอม ซมถนนลู รังภายใน มูบานนาขาม มูที 3
พือจาย ปนคาทา ารซอม ซมถนนลู รังภายใน มูบาน
นาขาม มูที 3 ใน วนทีชารุด ีย าย ปน ลุม ปนบอ ใ ได
ขนาด วาง 4.00 มตร ยาวรวม 938.00 มตร นา ฉลีย 0.10
มตร รือใ ไดปริมาตรลู รังรวมไมนอย วา 375 ลู บาศ
มตร ( ลวม) พรอมปรับ ลีย รียบรอย ตาม บบ อบต. วย
ยาง ลขที ย. 105/2563
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561–2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 270 ลาดับที 35 ( องชาง)

จานวน

90,000 บาท

นา : 75/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

โครง ารซอม ซมถนนลู รังภายใน มูบานนาน คา มูที 10

จานวน

100,000 บาท

จานวน

195,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พือจาย ปนคาทา ารซอม ซมถนนลู รังภายใน มูบาน
นาน คา มูที 10 ใน วนทีชารุด ีย าย ปน ลุม ปนบอ ใ ได
ขนาด วาง 4.00 มตร ยาวรวม 1,040.00 มตร นา ฉลีย 0.10
มตร รือใ ไดปริมาตรลู รังรวมไมนอย วา 416 ลู บาศ
มตร ( ลวม) พรอมปรับ ลีย รียบรอย
ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 106/2563
ปนไปตาม ผนพัฒนา ทองถิน (พ.ศ. 2561– 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 270 ลาดับที 35 ( องชาง)
โครง ารซอม ซมถนนลู รังภายใน มูบานมวง มูที 9
พือจาย ปนคาทา ารซอม ซมถนนลู รังภายใน มูบานมวง
มูที 9 ใน วนทีชารุด ีย าย ปน ลุม ปนบอ ใ ไดขนาด
วาง 4.00 มตร ยาวรวม 2,030.00 มตร นา ฉลีย 0.10
มตร รือใ ไดปริมาตรลู รังรวมไมนอย วา 812 ลู บาศ
มตร ( ลวม) พรอมปรับ ลีย รียบรอย
ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 111/2563
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 182 ลาดับที 368 ( องชาง)
โครง ารซอม ซมถนนลู รังภายใน มูบานลาด ะ ฌอ มูที 8
พือจาย ปนคาทา ารซอม ซมถนนลู รังภายใน มูบาน
ลาด ะ ฌอ มูที 8 ใน วนทีชารุด ีย าย ปน ลุม ปนบอ ใ ได
ขนาด วาง 4.00 มตร ยาวรวม 438.00 มตร นา ฉลีย 0.10
มตร รือใ ไดปริมาตรลู รังรวมไมนอย วา 175 ลู บาศ
มตร ( ลวม) พรอมปรับ ลีย รียบรอย
ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 101/2563
ปนไปตาม ผนพัฒนา ทองถิน (พ.ศ. 2561–2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 270 ลาดับที 35 ( องชาง)

นา : 76/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

โครง ารซอม ซมถนนลู รังภายใน มูบานลาด มบูรณ มูที 12

จานวน

298,500 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

202,500 บาท

พือจาย ปนคาทา ารซอม ซมถนนลู รังภายใน มูบานลาด
มบูรณ มูที 12 ใน วนทีชารุด ีย าย ปน ลุม ปนบอ ใ ได
ขนาด วาง 4.00 มตร ยาวรวม 2,153.00 มตร นา ฉลีย 0.10
มตร รือใ ไดปริมาตรลู รังรวมไมนอย วา 861 ลู บาศ
มตร ( ลวม) พรอมปรับ ลีย รียบรอย
ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 113/2563
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 270 ลาดับที 35 ( องชาง)
โครง ารซอม ซมถนนลู รังภายใน มูบานลาด มบูรณใ ม
มูที 16
พือจาย ปนคาทา ารซอม ซมถนนลู รังภายใน มูบานลาด
มบูรณใ ม มูที 16 ใน วนทีชารุด ีย าย ปน ลุม
ปนบอ ใ ไดขนาด วาง 4.00 มตร ยาวรวม 723.00 มตร นา
ฉลีย 0.10 มตร รือใ ไดปริมาตรลู รังรวมไมนอย วา 289
ลู บาศ มตร ( ลวม) พรอมปรับ ลีย รียบรอย
ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 120/2563
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 245 ลาดับที 631 ขอ 1, ขอ 2 ละขอ 3
( องชาง)
โครง ารซอม ซมถนนลู รังภายใน มูบาน นองบัวทอง มูที 11
พือจาย ปนคาทา ารซอม ซมถนนลู รังภายใน มูบาน
นองบัวทอง มูที 11 ใน วนทีชารุด ีย าย ปน ลุม ปน
บอ ใ ไดขนาด วาง 4.00 มตร ยาวรวม 2,105.00 มตร นา
ฉลีย 0.10 มตร รือใ ไดปริมาตรลู รังรวมไมนอย วา 842
ลู บาศ มตร ( ลวม) พรอมปรับ ลีย รียบรอย
ตาม บบ อบต. วยยาง ลขที ย. 110/2563
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 202 ลาดับที 465 ( องชาง)

นา : 77/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

งบเงินอุดหนุน

รวม

250,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

250,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

รวม

250,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งินอุด นุน ิจ ารที ปน าธารณประโยชน
โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า อง วาง าธารณะ บานมวง มูที 9
พือจาย ปนคาขยาย ขตไฟฟ้า อง วาง าธารณะ บานมวง
มูที 9 ระยะพาด ายยาวรวม 450 มตร พรอมติดตังดวงโคม
ไฟฟ้า อง วาง โคมฟลูออ ร ซนต ขนาด 2x36 วัตต จานวน 8
จุด
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 178 ลาดับที 349 ( องชาง)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ียว นือง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อืนๆ
โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ลุม ตรี ใน ขตพืนทีตาบล วยยาง

พีอ ปนคาใชจายในโครง ารพัฒนาศั ยภาพ ลุม ตรี ใน ขต
พืนทีตาบล วยยาง ชน คาวิทยา ร, คาอา าร , คา
อา าร วาง, นาดืม, คาป้ายไวนิล, คา ดินทางผู ขาอบรม, คาวั ดุ
อุป รณ ละคาใชจายอืนๆ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 71 ลาดับที 27 ( านั งานปลัด)
โครง ารพัฒนาศั ยภาพผู ูงอายุ ละศึ ษาดูงาน ใน ขตพืนทีตาบล จานวน
วยยาง
พีอ ปนคาใชจายในโครง ารพัฒนาศั ยภาพผู ูงอายุ ละศึ ษาดู
งาน ใน ขตพืนทีตาบล วยยาง ชน คาวิทยา ร, คาอา าร , คา
อา าร วาง, นาดืม, คาป้ายไวนิล, คา ดินทางผู ขาอบรม, คาวั ดุ
อุป รณ ละคา ใชจายอืนๆ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 68 ลาดับที 7 ( านั งานปลัด)

50,000 บาท

นา : 78/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

โครง าร ง ริม ิจ รรมวันผู ูงอายุใน ขตพืนทีตาบล วยยาง

จานวน

พีอ ปนคาใชจายในโครง าร ง ริม ิจ รรมวันผู ูงอายุใน ขต
พืนทีตาบล วยยาง ชน คาวิทยา ร, คาอา าร , คา
อา าร วาง, นาดืม, คาป้ายไวนิล, คา ดินทางผู ขาอบรม, คาวั ดุ
อุป รณ ละคาใชจายอืนๆ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 68 ลาดับที 7 ( านั งานปลัด)
โครง าร ง ริมอาชีพใ ับประชาชนทัวไปใน ขตพืนทีตาบล
จานวน
วยยาง
พีอ ปนคาใชจายในโครง าร ง ริมอาชีพใ ับประชาชนทัวไป
ใน ขตพืนทีตาบล วยยาง ชน คาวิทยา ร, คาอา าร , คา
อา าร วาง, นาดืม, คาป้ายไวนิล, คา ดินทางผู ขาอบรม, คาวั ดุ
อุป รณ ละคาใชจายอืนๆ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 9 ลาดับที 13 ( านั งานปลัด)
โครง ารอบรม ละ ง ริมอาชีพผู ูงอายุ ใน ขตตาบล วยยาง
จานวน
พือ ปนคาใชจายในโครง ารอบรม ละ ง ริมอาชีพผู ูงอายุ ใน
ขตตาบล วยยาง ชน คาวิทยา ร, คาอา าร , คาอา ารวาง, นา
ดืม, คาป้ายไวนิล, คา ดินทางผู ขาอบรม, คาวั ดุอุป รณ ละคา
ใชจายอืนๆ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 67 ลาดับที 7 ( านั งานปลัด)

70,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

นา : 79/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

450,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

450,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พือจาย ปนคาใชจายในโครง ารจัด าร ขงขัน ีฬาตาบลตานยา
พติด ชน คาถวยรางวัล, คาตอบ ทน รรม ารตัด ิน, คา
วิทยา ร, คาจัดทา นาม, คานาดืม, คาอุป รณ ีฬา ขงขัน, คา
นับ นุนทีม ีฬา, คาใชจายในพิธี ปิด-ปิด ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 59 ลาดับที 41 ( านั งานปลัด)
โครง ารจัด าร ขงขัน ีฬาฟุตซอล ยาวชน
จานวน

50,000 บาท

รายจาย ียว นือง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อืนๆ
โครง ารจัด าร ขงขัน ีฬาตาบลตานยา พติด

พือจาย ปนคาใชจายในโครง ารจัด าร ขงขัน ีฬาฟุตซอ
ล ยาวชน ชน คาถวยรางวัล, คาตอบ ทน รรม ารตัด ิน, คา
วิทยา ร, คาจัดทา นาม, คานาดืม, คาอุป รณ ีฬา ขงขัน, คา
นับ นุนทีม ีฬา, คาใชจายในพิธี ปิด-ปิด ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 53 ลาดับที 61 ( านั งานปลัด)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา
พือจาย ปนคาจัดซืออุป รณ ีฬา า รับ ยาวชนตาบล
วยยาง จานวน 16 มูบาน ชน วอล ลย
บอล, ฟุตบอล, ตะ รอ, ตาขาย, อุป รณ ีฬามวย ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 59 ลาดับที 40 ( านั งานปลัด)

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

นา : 80/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

706,944 บาท

รวม

622,644 บาท

รวม

622,644 บาท

จานวน

311,640 บาท

พือจาย ปน งิน ดือนใ พนั งาน วนตาบล พรอมทัง งินปรับ
ปรุง งิน ดือน จานวน 1 อัตรา ( านั งานปลัด)
คาตอบ ทนพนั งานจาง
จานวน

311,004 บาท

รายจาย ียว นือง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อืนๆ
โครง ารจัดงานบุญประ พณี าคัญทางศา นา
พือจาย ปนคาใชจายใน ารจัดงานตางๆ ซึง ปนวัน าคัญของทาง
ราช าร ประ พณีงานพิธีตางๆ ทางศา นา ชน ปนคา
ดอ ไม, ธูป, ทียน, คา ครืองไทยธรรม, จัดขบวน พือ ปน าร
บูชา ฯลฯ า รับวันมาฆาบูชา, วันวิ าขบูชา, วัน
อา าฬ บูชา, วัน ขาพรรษา, วัน ฉลิมพระชนมพรรษา,
วัน ง รานต ฯลฯ ใน ขตตาบล วยยาง
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (2561-2565) ยุทธศา ตร าร
พัฒนาที 2 นาที 48 ลาดับที 2 ( านั งานปลัด)
โครง ารอบรมคุณธรรมจริยธรรมนั รียน
พือ ปนคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมในโครง ารอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนั รียน ชน คาวั ดุอุป รณตางๆ, คาอา าร , อา าร
วาง, คานาดืม, คาวิทยา ร, คาป้ายโครง าร ละคาจัด ถาน
ที ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (2561-2565) ยุทธศา ตร าร
พัฒนาที 4 นาที 65 ลาดับที 75 ( านั งานปลัด)
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พือจาย ปนคาจางใ พนั งานจาง ประจา านั งานองค าร
บริ าร วนตาบล วยยาง จานวน 1 อัตรา ( านั งานปลัด)

นา : 81/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ียว นือง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อืนๆ
โครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นืองมาจา พระราชดาริ ม ด็จ
พระ นิษฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม
ราช ุมารี (อพ. ธ.)
พือจาย ปนคาใชจายตามโครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นือง
มาจา พระราชดาริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ
ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี (อพ. ธ.) ชน คา
วิทยา ร, คาอา าร, คานาดืม, คารับรอง, คาป้ายโครง าร, คา
วั ดุอุป รณตาง ๆ ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิน ดวนที ุด ที มท.0891.4/ว 164 ลงวัน ที 26 ม ราคม 2558
รือง ารดา นินโครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นืองมาจา
พระราชดาริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม
ราช ุมารี (อพ. ธ.)
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (2561-2565) ยุทธศา ตร าร
พัฒนาที 1 นาที 44 ลาดับที 20 ( านั งานปลัด)
ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
พือจาย ปนคาจัดซือวั ดุ าร ษตร ย ปน
- วั ดุคงทน ได จอบ, ียม, มีด, พรา, คราด ฯลฯ
- วั ดุ ิน ปลือง ได พันธุพืช, ปุ๋ย, ยาฆา มลง ละวั ดุ
อืนๆ ฯลฯ ( านั งานปลัด)

นา : 82/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

งบลงทุน

รวม

4,300 บาท

รวม

4,300 บาท

ครืองพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตังถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน

4,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
พือจาย ปนคาจัดซือ ครืองพิมพ (ปริน ตอร)
จานวน 1 ครืองๆ ละ 4,300 บาท
คุณลั ษณะพืนฐาน ดังนี
- ปน ครืองพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตังถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผูผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดา า รับ ระดาษขนาด A4 ไม
นอย วา 19 นาตอนาที(ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษขนาด A4 ไมนอย
วา 15 นาตอนาที(ppm) รือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm)
- มีชอง ชือมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 50 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
คุณลั ษณะพืนฐานตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพืนฐาน
ารจัด าอุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร ประจาปี 2563
ระทรวง ทคโนโลยี าร น ทศ ละ าร ือ าร
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) พิม ติม (ฉบับ
ที 1) บัญชีครุภัณฑ นาที 72 ลาดับที 8 ขอ 2 ( านั งานปลัด)

นา : 83/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

180,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

โครง ารปลู พืชอา ารชาง าคัญ ฉลิมพระ ียรติพระบาท ม ด็จ จานวน
พระปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทร ม าวชิราลง รณ พระวชิร ลา จา
อยู ัว

20,000 บาท

รายจาย ียว นือง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อืนๆ
โครง ารปลู ปา บบยังยืน ฉลิมพระ ียรติพระบาท ม ด็จพระ
ปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทร ม าวชิราลง รณ พระวชิร ลา จา
อยู ัว รัช าลที 10
พือจาย ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารปลู ปา บบยังยืน
ฉลิมพระ ียรติพระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทร
ม าวชิราลง รณ พระวชิร ลา จาอยู ัว รัช าลที 10 พือถวาย
ดพระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลง
รณ ม ิศรภูมิพล ราชวราง ูร ิติ ิริ มบูรณอดุลย ดช ยามิ
นทราธิ บศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิร ลา จาอยู ัว
ละ ม ด็จพระนาง จา ุทิดา พัชร ุธาพิมลลั ษณ พระบรม
ราชินี นืองในโอ า ฉลิมพระชนมพรรษา ละ นืองในวัน าคัญ
ตางๆ ชน คาอา าร, นาดืม, วั ดุ อุป รณตางๆ, คาป้ายประชา
ัมพันธโครง าร, คาพันธุไม ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 4 นาที 256 ลาดับที 1 ( านั งานปลัด)

พือจาย ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารปลู พืชอา ารชาง
าคัญ ฉลิมพระ ียรติพระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี
ินทร ม าวชิราลง รณ พระวชิร ลา จาอยู ัว ชน คาอา าร
วาง, นาดืม, วั ดุอุป รณตางๆ, คาป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร, คาพันธุพืช ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) พิม ติม (ฉบับ
ที 1) ยุทธศา ตร ารพัฒนาที 1 นาที 19 ลาดับที 12
( านั งานปลัด)

นา : 84/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

โครง ารปลู ญา ฝ ตามพระราชดาริฯ

จานวน

10,000 บาท

พือจาย ปนคาใชจายตามโครง ารปลู ญา ฝ ตามพระราช
ดาริฯ ชน คารับรอง, คาอา าร, คาอา ารวาง, นาดืม, วั ดุ
อุป รณ ตางๆ, ป้ายประชา ัมพันธโครง าร ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 1 นาที 42 ลาดับที 5 ( านั งานปลัด)
โครง ารฝึ อบรม ารผลิตขาวใ ไดผลผลิตดี ตาม นวพระราชดาริฯ จานวน

50,000 บาท

พือจาย ปนคาใชจายตามโครง ารฝึ อบรม ารผลิตขาวใ ไดผล
ผลิตดี ตาม นวพระราชดาริฯ ชน คาวิทยา รจัดฝึ อบรม, คา
อา าร, คาอา ารวาง, คานาดืม, คาป้ายโครง าร, คารับรอง, คา
วั ดุอุป รณตางๆ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
ารพัฒนาที 3 นาที 85 ลาดับที 10 ( านั งานปลัด)
โครง ารฝึ อบรม พือ รางจิต านึ ใน ารอนุรั ษทรัพยา ร
จานวน
ธรรมชาติ ละ ิง วดลอม

70,000 บาท

พือจาย ปนคาใชจายตามโครง ารอบรม พือ รางจิต านึ ใน าร
อนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิง วดลอม ชน ปนคาวิทยา ร
จัดฝึ อบรม รือ ขาคายอบรม, คาอา าร, คาอา ารวาง, คานา
ดืม , คาป้ายโครง าร, คารับรอง, คาวั ดุอุป รณตางๆ ฯลฯ
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร
าร พัฒนาที 4 นาที 256 ลาดับที 2 ( านั งานปลัด)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
พือจาย ปน งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ังคม า รับพนั งาน
จางขององค ารบริ าร วนตาบล วยยาง ( องคลัง)

รวม

20,894,287 บาท

รวม

20,894,287 บาท

รวม

20,894,287 บาท

จานวน

365,000 บาท

นา : 85/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

งิน มทบ องทุน งินทด ทน

จานวน

20,000 บาท

จานวน

14,208,000 บาท

พือ ปนทุนใน ารจาย งินทด ทนใ ลู จาง ทนนายจาง มือ
ลู จางประ บอันตราย รือ จ็บปวย รือถึง ความตาย รือ ูญ
ีย นืองจา ารทางานใ นายจาง ปน องทุนตามพระราช
บัญญัติ งินทด ทน พ.ศ. 2537 ( องคลัง)
บียยังชีพผู ูงอายุ
พือจาย ปนคา บียยังชีพผู ูงอายุใน ขตตาบล วยยาง ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที ุด ที มท 0810.6/ว 5546 ลง
วันที 28 ันยายน 2561 รือง ารรับลงทะ บียนผูมี ิทธิรับ งิน
บียยังชีพผู ูงอายุ
ขององค รป ครอง วนทองถิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน
บียยังชีพผู ูงอายุขององค รป ครอง วนทองถิน (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2560
จานวน 1,817 คน ดังรายละ อียดตอไปนี
- อายุตัง ต 60-69 ปี จานวน 1,100 คน คนละ 600 บาท ปน
งิน 7,920,000 บาท
- อายุตัง ต 70-79 ปี จานวน 530 คน คนละ 700 บาท ปน
งิน 4,452,000 บาท
- อายุตัง ต 80-89 ปี จานวน 170 คน คนละ 800 บาท ปน
งิน 1,632,000 บาท
- อายุตัง ต 90 ปี จานวน 17 คน คนละ 1,000 บาท ปน
งิน 204,000 บาท
จานวน 12 ดือน ( านั งานปลัด)

นา : 86/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

บียยังชีพคนพิ าร

จานวน

4,104,000 บาท

พือจาย ปนคา บียยังชีพคนพิ ารในพืนที ขตตาบล วย
ยาง จานวน 425 คน ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิน ดวนที ุด ที มท 0810.6/ว 1995 ลงวันที 3 ร ฎาคม 2563
รือง ารซั ซอม นวทาง ารตังงบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ. 2564 งินอุด นุนทัวไป งินอุด นุน า รับโครง าร ริม
ราง วั ดิ ารทาง ังคมใ ผูพิ าร ละทุพพลภาพ โครง าร
นับ นุน ารจัด วั ดิ ารทาง ังคม ผูดอยโอ า ทาง
ังคม ละโครง าร ราง ลั ประ ันดานรายได ผู ูงอายุ ดัง
รายละ อียดตอไปนี
- จานวน 415 คน คนละ 800 บาท ปน งิน 3,984,000 บาท
- จานวน 10 คน คนละ 1,000 บาท ปน งิน 120,000
บาท
จานวน 12 ดือน ( านั งานปลัด)
บียยังชีพผูปวย อด
จานวน

180,000 บาท

พือจาย ปนคา บียยังชีพผูปวย อด ใน ขตตาบล วยยาง ตาม
ลั ณฑที า นด คนๆ ละ 500 บาท ตอ ดือน
( านั งานปลัด)
ารองจาย

จานวน

1,205,617 บาท

จานวน

30,000 บาท

พือจาย ปน งิน ารอง รณี รงดวน ละจา ปนจา ตุ ารณไมได
คาด ารณไวลวง นา ชน วาตภัย, อัคคีภัย, อุท ภัย ฯลฯ
( านั งานปลัด, องคลัง, องชาง, อง าธารณ ุขฯ)
รายจายตามขอผู พัน
งินรางวัลจับ ุมผู ระทาผิด ฎ มายจราจรทางบ
พือจาย ปน งินรางวัลจับ ุมผู ระทาผิด ฎ มายจราจรทาง
บ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2562 รือง ารตังงบประมาณรายจาย ละ บิ
จาย งินคาใชจาย ียว ับ ารจัด ารจราจร ละตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที 4
ตุลาคม 2539 รือง ารตังงบประมาณ ละ บิ จาย งินคาใชจาย
ใน ารจัด ารจราจร ( องคลัง)

นา : 87/87

วันทีพิมพ : 3/9/2563 09:09:02

รายจายตามขอผู พัน

จานวน

400,000 บาท

จานวน

371,670 บาท

จานวน

10,000 บาท

พือจาย ปนคา มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ งชาติระดับ
ทองถิน ตังไว 400,000 บาท พือจาย ปนคา มทบ องทุน ลั
ประ ัน ุขภาพ งชาติ จานวนไมนอย วา 50 ปอร ซ็นต ของงบ
ประมาณทีไดรับ าร นับ นุนจา านั งาน องทุน ลั ประ ัน
ุขภาพ งชาติ ปีงบประมาณทีผานมา ตามประ าศคณะ
รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพ งชาติ รือง า นด ลั ณฑ
พือ นับ นุนใ องค ารบริ าร วนตาบล
รือ ทศบาลดา นินงาน ละบริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน
ุขภาพในระดับทองถิน รือพืนที พ.ศ. 2561 ลงวันที 13
ันยายน 2561 ( อง าธารณ ุขฯ)
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิน ( บท.)
พือจาย ปน งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ พนั งาน วน
ตาบล รือผูมี ิทธิไดรับตามพระราชบัญญัติ บา น็จบานาญขา
ราช าร วนทองถิน (ฉบับที 6) พ.ศ. 2543 ละระ บียบ
ม าดไทย วาดวย งินบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิน
พ.ศ. 2536 ขอ 8 ประ อบ ับ ฎ ระทรวง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2542
( องคลัง)
งินชวยคาครองชีพผูรับบานาญ (ชคบ.)
พือจาย ปน งินชวย ลือคาครองชีพผูรับบานาญ จานวน 1
ราย ดือนละ 832 บาท ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน
ชวยคาครองชีพผูรับบานาญของราช าร วนทองถิน(ฉบับที 16
) พ.ศ. 2558 โดยที ปน าร มควร พิม งินชวยคาครองชีพผูรับ
บานาญของราช าร วนทองถินใ อดคลอง ับ ารปรับปรุง งิน
ชวย ลือคาครองชีพผูรับ บีย วัดบานาญของขาราช าร อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 5 ละมาตรา 88 งพระราชบัญญัติ
ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537 ขอ 4 (2) ผูทีไดรับ รือมี ิทธิไดรับ ฉพาะบานาญใ
ไดรับ ชคบ. ในอัตรา ดือนละรอยละ ีของจานวนบานาญทีไดรับ
รือมี ิทธิไดรับ ( องคลัง)

