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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตําบล ชียง วาง
อํา ภอ พ็ญ จัง วัดอุดรธานี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 78,500,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

22,587,365 บาท

รวม

22,587,365 บาท

รวม

22,587,365 บาท

จํานวน

286,962 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม รณีประ บอันตราย
รือ จ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
. ประ ัน ังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนั งาน
จ้าง งิน พิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่วคราว ( บิ จายจา งินราย
ได้ 235,602 บาท บิ จายจา งินอุด นุน 51,360* บาท) โดย
ปฏิบัติตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 และ นัง ือ
ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว
81 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557 และประ าศคณะ
รรม าร ลางพนั งาน รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง
งิน มทบ องทุน งินทดแทน
จํานวน

11,479 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทนตามพระราชบัญญัติ งิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 พื่อใ ้
ความคุ้มครองแ ลู จ้างที่ประ พอันตราย จ็บป่วย ตาย รือ ูญ
ายอัน นื่องมาจา ารทํางานใ ้แ นายจ้าง โดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งป (ม ราคม – ธันวาคม)
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
พื่อจาย ป็น งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ ารใ ้แ ผู้ ูงอายุที่
มี อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณ มบัติครบถ้วนตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูง
อายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะ บียนขอรับ งิน บี้ยยังชีพไว้ ับองค รป ครอง วนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจายอัตรา บี้ยยังชีพราย ดือนแบบขั้นบันได ว้นแตใน
วนของ งิน พิ่มที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นดํา นิน าร
ตาม ข้อ 18 (2) แ งระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย
งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ที่ได้ดํา นิน ารมา อนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้ ูงอายุตาม
ประ าศบัญชีรายชื่อผู้มี ิทธิรับ งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคํานวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่มขึ้น 3 ป
ย้อน ลังและข้อมูลจํานวนผู้ ูงอายุที่ได้บันทึ ในระบบ าร น ทศ
ารจัด ารฐานข้อมูล บี้ยยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
จา ประ าศบัญชีรายชื่อฯ โดยดํา นิน ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูง
อายุใ ้ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั
ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ป็น าร
ดํา นิน ารตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 แ งพระราชบัญญัติ
ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 ป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 123 ข้อ 1

จํานวน

15,590,400 บาท
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บี้ยยังชีพความพิ าร

จํานวน

5,059,200 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ าร บี้ยความพิ ารใ ้แ
คนพิ ารที่มี ิทธิตาม ลั ณฑที่ ํา นด ที่ได้แ ดงความจํานง
โดย ารขอขึ้นทะ บียน พื่อขอรับ งิน บี้ยความพิ ารไว้ ับองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี มื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิ ายน 2557 ว้นแตใน วนของ งิน พิ่มที่องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นดํา นิน ารตามข้อ 18 (2) แ งระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพ
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดํา นิน ารมา
อน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิ ารตามประ าศบัญชีรายชื่อผู้
มี ิทธิรับ งิน บี้ยความพิ าร ประจําปงบประมาณ 2565 โดย
คํานวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่มขึ้น ามปย้อน ลัง และข้อมูล
จํานวนคนพิ ารที่ได้บันทึ ในระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐาน
ข้อมูล บี้ยยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่นจา ประ าศบัญชี
รายชื่อ โดยดํา นิน ารจาย งิน บี้ยความพิ ารใ ้ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ป็น ารดํา นิน
ารตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 แ งพระราชบัญญัติ ํา นด
แผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 123 ข้อ 2
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด
จํานวน

180,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน นับ นุน าร ง คราะ บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด แ ผู้
ป่วย อด ที่แพทยได้รับรองและทํา ารวินิจฉัยแล้วและมีความ ป็น
อยูยา จน รือถู ทอดทิ้งขาดผู้อุป าระดูแล ไม ามารถประ อบ
อาชีพ ลี้ยงตน องได้ โดยผู้ป่วย อด ที่มี ิทธิจะได้รับ บี้ยยังชีพคน
ละ 500บาท ตอ ดือนครบทั้ง 12 ดือน ป็น ารดํา นิน ารตาม
ภาร ิจถายโอน มาตรา 16 แ งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
าร ระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 และระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 120 ข้อ 3
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งิน ํารองจาย

จํานวน

500,000 บาท

โครง ารระบบ ลั ประ ัน ุชภาพระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ อบต. ชียง จํานวน
วาง

300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน รณีที่ไม ามารถคาด ารณได้ลวง น้า
ใน รณีจํา ป็น รือ พียงพอตอ าร ผชิญ ตุ าธารณภัยตลอด
ป โดยนําไปใช้จาย พื่อ รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รือ
บรร ทาปัญ าความ ดือดร้อนของประชาชน ป็น วนรวม ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธี ารงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 ร ฎาคม 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 128 ข้อ 1
รายจายตามข้อผู พัน

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้ง
งบประมาณขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ
.ศ. 2561 ในอัตรา ไมน้อย วาร้อยละ ้า ิบ ของคาบริ าร
าธารณ ุขที่ได้รับจา องทุน ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ ป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 124 ข้อ 4
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.) จํานวน
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญของข้าราช าร วน
ท้องถิ่น ( บท.) ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ .ศ. 2500 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม โดยคํานวณตั้งจาย
ในอัตราร้อยละ นึ่ง ของประมาณ ารรายรับทุ ประ ภท
ประจําป และมิใ ้นํารายรับประ ภทพันธบัตร งิน ู้ งินทีมีผู้อุทิศ
ใ ้และ งินอุด นุนมารวม
คํานวณ (32,966,200 x 2 % = 659,324) จึงตั้งจาย
ไว้ 659,324 บาท โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย งินบา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2546 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม

659,324 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,427,360 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,497,360 บาท

รวม

4,686,840 บาท

จํานวน

532,080 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนใ ้แ นาย องค ารบริ าร วน
ตําบลและรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ดังนี้
-นาย องค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 12 ดือน ๆ
ละ 21,120 บาท ป็น งิน 253,440 บาท
-รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล 2 คน จํานวน 12
ดือน ๆ ละ 11,610 บาท/คน ป็น งิน 278,640 บาท
( ํานั งานปลัด อบต.)
คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย
จํานวน

45,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
คาตอบแทนราย ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจําตําแ นงใ ้แ นาย องค าร
บริ าร วนตําบลและรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ดังนี้
-นาย องค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 12 ดือน ๆ
ละ 1,900 บาท ป็น งิน 22,800 บาท
-รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล 2 คน จํานวน 12
ดือน ๆ ละ 950 บาท/คน ป็น งิน 22,800 บาท
( ํานั งานปลัด อบต.)
คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษใ ้แ นาย องค ารบริ าร วน
ตําบลและรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ดังนี้
-นาย องค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 12 ดือน ๆ
ละ 1,900 บาท ป็น งิน 22,800 บาท
-รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล 2 คน จํานวน 12
ดือน ๆ ละ 950 บาท/คน ป็น งิน 22,800 บาท
( ํานั งานปลัด อบต.)

จํานวน

45,600 บาท
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คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตําบล

จํานวน

90,720 บาท

คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จํานวน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

3,972,840 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนใ ้แ ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร
วนตําบล จํานวน 12 ดือน ๆ ละ 7,560 บาท
( ํานั งานปลัด อบต.)

พื่อจาย ป็นคาตอบใ ้แ ประธาน ภา , รองประธาน
ภา , มาชิ ภา และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ดังนี้
-ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 12 ดือน ๆ
ละ 11,610 บาท ป็น งิน 139,320 บาท
-รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 12
ดือน ๆ ละ 9,500 บาท ป็น งิน 114,000 บาท
- มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล 40 คน จํานวน 12
ดือน ๆ ละ 7,560 บาท/คน ป็น งิน 3,628,800 บาท
- ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 12
ดือน ๆ ละ 7,560 บาท ป็น งิน 90,720 บาท
( ํานั งานปลัด อบต.)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ( ํานั งานปลัด อบต.) รวม 12
ดือน จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
-ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
-รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
- ัว น้า ํานั ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
- จ้าพนั งานธุร าร จํานวน 1 อัตรา
-นั ทรัพยา รบุคคล จํานวน 1 อัตรา

รวม

2,810,520 บาท

จํานวน

1,821,720 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จํานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนตําแ นงบริ ารของพนั งาน
วนตําบล ( ํานั งานปลัด อบต.) รวม 12 ดือน จํานวน 1
อัตรา ดังนี้
-ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
งินประจําตําแ นง

จํานวน

168,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา งินประจําตําแ นงของผู้บริ ารองค ารบริ าร
วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ได้แ ปลัดองค ารบริ าร วน
ตําบล ,รองปลัด อบต. , ัว น้า ํานั ปลัด อบต
. จํานวน 12 ดือน ( ํานั งานปลัด อบต.)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

652,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ พนั งานจ้าง ( ํานั งานปลัดอบต
.) รวม 12 ดือน จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
-ผู้ชวย จ้า น้าที่ธุร าร (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
-พนั งานขับรถยนต (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
-ภารโรง (ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
-คนงานทั่วไป (แมบ้าน) จํานวน 1 อัตรา
-คนงานทั่วไป (พนั งานขับรถยนต ) จํานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จํานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้าง ( ํานั
งานปลัด อบต.) รวม 12 ดือน จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
-ผู้ชวย จ้า น้าที่ธุร าร (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
-พนั งานขับรถยนต (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
-ภารโรง (ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
-คนงานทั่วไป (แมบ้าน) จํานวน 1 อัตรา
-คนงานทั่วไป (พนั งานขับรถยนต ) จํานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

4,818,000 บาท

รวม

1,100,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ ผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชนแ องค ารบริ าร วนตําบลชียง วาง ชนคาตอบแทน
คณะ รรม ารจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะ รรม ารตรวจ ารจ้างและ
ควบคุมงาน อ ร้าง งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง คา
ตอบแทน รรม าร อบ และคาตอบแทนใ ้ผู้ปฏิบัติราช ารอัน
ป็นประโยชนแ องค ารบริ าร วนตาบลอื่น ๆ ฯลฯ ป็น งินทั้ง
ิ้น 500,000 บาท ( ํานั งานปลัด อบต.)
- พื่อจาย งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ พนั งาน วนท้องถิ่น ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ป็น งินทั้ง ิ้น 500,000 บาท ( ํานั งาน
ปลัด อบต.)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็น งินตอบแทนแ จ้า น้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
น้าที่ป ติโดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง ํานั
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง ํานั งาน รือ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญต้องปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง ํานั งานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง ํานั งาน รือโดย
ลั ษณะงานป ติต้องปฏิบัติงานในลั ษณะ ป็นผลัด รือ ะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รือ ะของตนและใ ้ มายความรวมถึง
งินคาตอบแทนตาม ฎ มายวาด้วย ภาตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบลด้วย ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ
จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ( ํานั งานปลัด อบต.)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา

จํานวน

50,000 บาท

รวม

1,360,000 บาท

จํานวน

380,000 บาท

1. พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร รวมทั้งคาจ้าง มาบริ าร
ใ ้ผู้รับจ้างทํา ารอยางใดอยาง นึ่ง ซึ่งมิใช ป็น ารประ อบ ดัด
แปลงครุภัณฑ ชน คาจ้าง ําจัดปลว คาล้างฟลม คาอัด
ภาพ ขยายภาพ คาจ้าง มาดูแลระบบ ว็บไซต คาจ้าง มาแรง
งาน และจ้างทําของ ติดแอร คาแปล อ าร คาจ้างใน ารถาย
อ าร ถายแบบจัดทํา อ าร และคา ชา วที คา ครื่อง ียง คา
ชา ต็นท ตลอดจนคาต แตง ถานที่ พื่อแ ดงงานตางๆ คาจัด
ทําปาย คาซั ฟอ คาตั ิ่งปฏิ ูล คาจ้างทําความ ะอาด คาซั
ผ้ามาน ผ้าปูโต๊ะ คาจ้างทํา ารโฆษณาประชา ัมพันธ ผยแพร
ขาว ารทาง ถานีวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน ิ่งพิมพตาง ๆ าร
จัดทํา รือบันทึ ทปโทรทัศน ทปบันทึ ียง ารแถลงขาว าร
ทางราช าร าร ชา รือซื้อคอลัมน นัง ือพิมพ ารจัดทําปฏิทิน
ประชา ัมพันธขาว าร รุปผลงาน อบต. ารจัดทําวาร าร าร
จัดทําบรรยาย รุปและคาใช้จาย พื่อ ารโฆษณาและ ผยแพร
อื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง คารับวาร ารตาง ๆ คา ย็บ นัง ือ ข้าป
นัง ือ คาใบปลิว แผนพับ และข้อบังคับตาง ๆ และรวมถึงคา
จ้าง มาอื่น ๆ ป็น งิน 330,000 บาท ( ํานั งานปลัด อบต.)
2. คาธรรม นียมและคาลงทะ บียนตาง ๆ พื่อจาย ป็นคา
ธรรม นียมและคาลงทะ บียนตาง ๆ ชน คาธรรม นียมศาล คาทํา
นิติ รรม ัญญาตาง ๆ คาจดทะ บียน ิทธิและนิติ รรมที่ดิน
ตางๆ รวมถึง คาธรรม นียม มาชิ ื่อ าร น ทศ คาธรรม นียม
มาชิ อิน ตอร น็ต ป็น งิน 50,000 บาท ( ํานั งานปลัด อบต.)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตําบล
ที่มี ิทธิได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 ( ํานั งานปลัด อบต.)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

1. พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะ
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บุคคล ชน คาอา าร คา ครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
อ าร คาใช้จายที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริ าร
ด้วย และคาใช้จายอื่นซึ่งจํา ป็นต้องจายที่ ี่ยว ับ ารรับรอง พื่อ
ป็นคารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล ที่ไปนิ ทศ
งาน ตรวจงาน ประชุม รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดูงาน และ
จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล ป็น
งิน 50,000 บาท (ไม ินร้อยละ 1.0 ของรายได้จริงในปที่ลวง
มา) ( ํานั งานปลัด อบต.)
2. พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาท้องถิ่น รือ
คณะ รรม าร ชน คาอา าร ครื่องดื่มตาง ๆ ครื่องใช้ใน าร
ลี้ยงรับรองและคาบริ ารใน ารประชุม ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ารประชุมคณะ รรม าร รือคณะอนุ รรม าร รือคณะ
รรม ารอื่นที่ได้รับ ารแตงตั้งตามระ บียบ ฎ มาย รือ นัง ือ
ั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย รือ ารประชุมระ วาง อปท
. ับ อปท. รือ อปท. ับรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน รวมถึงคาใช้
จายใน ารจัดประชุมที่ ี่ยวข้อง ับ ารปฏิบัติราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ป็น งิน 50,000 บาท (ไมรวมในร้อย
ละ 1.0 ตามข้อ 1) ( ํานั งานปลัด อบต.)
3. พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงาน งานรัฐพิธี ราชพิธี พิธี
ทางศา นา ิจ รรมและพิธี ารตาง ๆ ป็น งิน 100,000
บาท ชนคาใช้จายใน ารจัดงานตามนโยบายของทาง
ราช าร งานรัฐพิธี ราชพิธี และพิธีทางศา นา วัน ําคัญของทาง
ราช าร ารจัดนิทรรศ าร ารจัดแ ดงผลงาน งานวัน
ถาปนา ารไปรวม ิจ รรมของทางราช าร รวมถึง ารจัด
ิจ รรมรณรงคงานตางๆ ตาม นัง ือ ั่ง าร ชน คาพา นะ คา
อา าร และ ครื่องดื่ม ํา รับคณะ รรม าร คณะ จ้า
น้าที่ มาชิ ลุมองค รที่ ข้ารวมในงานตางๆ ที่จัดโดย อบต
. ชียง วาง รือ นวยงานราช ารอื่นๆ มาคม ชุมชน รือ
องค รอิ ระอื่นๆ คาวั ดุอุป รณ คาพานพุม งิน พานพุม
ทอง แจ ันพุมดอ ไม้ ด ดอ ไม้แ ้ง ธูป ทียน คาพวงมาลัย ชอ
ดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ คาพิธี งฆ คาจ้างทําภัตตรา าร คาจ้าง
ต แตง ถานที่ คาโลรางวัล ใบประ าศ ียรติคุณ ํา รับ ิจ รรม
ตาง ๆ รวมทั้งคาพวง รีด พวงมาลา ํา รับบุคคลที่ถึงแ รรม
ใน น้าที่ราช ารตลอดจนผู้ทําคุณประโยชนใ ้องค รป ครอง
วนท้องถิ่น รวมถึงคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา ป็น ํา รับงานรัฐพิธี ราช
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พิธี พิธีทางศา นาและพิธี ารตาง ๆ ที่จํา ป็น ทาที่จาย
จริง ( ํานั งานปลัด อบต.)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายโครง ารฝึ อบรม ัมมนาและดูงาน

จํานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนาตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน ( ํานั งานปลัด อบต.)
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน ป็น งิน 200,000 บาท ( ํานั งานปลัด อบต.)
คาใช้จายใน าร ลือ ตั้งขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
จํานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ลือ ตั้งขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น ตามที่คณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ํา นด ( รณีครบวาระ ยุบ
ภา รณีแทนตําแ นงที่วาง และ รณีคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง
ั่งใ ้มี าร ลือ ตั้งใ ม) อี ทั้งใ ้ความรวมมือใน ารประชา
ัมพันธ ารรณรงค รือ ารใ ้ข้อมูลขาว ารแ ประชาชนใ ้
ทราบถึง ิทธิและ น้าที่และ ารมี วนรวมทาง าร มือง ใน าร
ลือ ตั้ง ภาผู้แทนราษฎร และ รือ มาชิ วุฒิ ภา ตามความ
มาะ ม ชน คาวั ดุอุป รณ ี่ยว ับงาน ลือ ตั้ง คา บี้ย
ประชุม คาอา าร และ ครื่องดื่ม คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาปาย
ประชา ัมพันธ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารนี้ ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวัน
ที่ 26 ิง าคม 2563 ( ํานั งานปลัด อบต.)
โครง าร ง ริมความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลขาว าร
จํานวน

10,000 บาท

น้า : 12/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:13

พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ง ริมความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล
ขาว าร พ.ศ. 2540 ชน คาฝึ อบรมความรู้ ี่ยว ับ พรบ.ข้อมูล
ขาว ารใ ้ ับคณะผู้บริ าร มาชิ ภาฯ พนั งาน วน
ตําบล พนั งานจ้าง ผู้แทน ลุมภาคี ครือขายตาง ๆ คา บี้ย ลี้ยง
ดินทาง คา ชาที่พั คาพา นะ คาอา าร คาตอบแทน
วิทยา ร คาวั ดุอุป รณ ิจ รรมบูรณา าร ี่ยว ับ พรบ.ข้อมูล
ขาว าร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับ ารนี้ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารอบรม
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ( ํานั งานปลัด อบต.)
โครง าร ง ริมธรรมาภิบาล ต้านทุจริต
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ง ริมธรรมาภิบาล ต้าน
ทุจริต ขององค ารบริ าร วนตําบล ชียง วาง ชน คาฝึ อบรม
ความรู้ ฎ มายปอง ันและปราบปราม ารทุจริต ใ ้ ับคณะผู้
บริ าร มาชิ ภาฯ พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง ผู้แทน
ลุมภาคี ครือขายตาง ๆ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พั คา
พา นะ คาอา าร คาตอบแทนวิทยา ร คาวั ดุอุป รณ คา
ิจ รรมรณรงคตอต้าน ารทุจริต ิจ รรมประ าศย ยองบุคคล
ต้นแบบ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับ ารนี้ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารอบรม
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร
แขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงแขง ีฬาขององค ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559( ํานั งานปลัด อบต.)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 13/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:13

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ ํานั งาน ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็น
ต้น อาทิ ชน นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง จาะ ระดาษ
ขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม้บรรทัด ล็ รรไ ร ้าอี้
พลา ติ แปลงลบ ระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง( ระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแ รงวาง อ าร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัด ระดาษ ครื่อง
ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผง
ปดประ าศ แผนปายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน แผนปาย
จราจร รือแผนปายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแ ง (ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง ระ ปา ตาชั่งขนาด
ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอลค มุด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้ํา มึ ปริ้นท ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษไข
ระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ป็ ข็ม มุด ระดาษ
คารบอน ระดาษไข แฟม มุดบัญชี มุดประวัติข้าราช ารแบบ
พิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ ของใช้
ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชน
ใน ํานั งาน ฯลฯ ( ํานั งานปลัด อบต.)

รวม

1,721,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

น้า : 14/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:13

วั ดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุงานบ้านงานครัว ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ
ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นต้น
ตามตัวอยาง ารจําแน ประ ภทรายจาย ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ครุภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่นที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ ชน ม้อ
ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรูป มีด ถัง ถาด แ ้วน้า จานรอง
ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ ลิ่น แปรง ไม้ วาด ขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน
ปลอ มอน มอน ถ้วยชาม ช้อน ้อม ระจ งา โองน้ํา ที่
นอน ระโถน ตาไฟฟา ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอา าร ครื่อง
ตีไขไฟฟา ครื่องป้งขนมปัง ระทะไฟฟา ม้อไฟฟา รวมถึง ม้อ
ุงข้าวไฟฟา ระติ น้ําร้อน ระติ น้ําแข็ง ถังแ ๊ ตา ผ้า ม ผ้า
ปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ ( ํานั งานปลัด อบต.)
วั ดุยานพา นะและขน ง
พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุยานพา นะและขน ง ประ ภทวั ดุคง
ทน วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงราย
จาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อ
จัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับคาวั ดุ ชน คา
ขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง อาทิ ชนไขควง ประแจ แม
แรง ุญแจปา ตาย ุญแจ ลื่อน คีมล๊อค
ล๊อค ียร ล๊อคคลัตซ ระจ โค้งมน ล๊อคพวงมาลัย ัญญาณไฟ
ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
บร น๊อตและ รู ายไมล พลา ฟลม รองแ ง บาะรถ
ยนต ครื่องยนต(อะไ ล) ชุด ียรรถยนต บร ครัช พวงมาลัย
ายพานใบพัด ม้อน้ํา ัว ทียน แบต ตอรี่ จานจาย ล้อ ถัง
น้ํามัน ไฟ น้า ไฟ บร อานจั รยาน ตลับลู ปน ระจ มองข้าง
รถยนต ันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ( ํานั งานปลัด อบต.)

น้า : 15/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:13

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น วั ดุ ิ้น ปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิ ชน แ ๊ ุงต้ม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
ครื่อง ถาน ๊า ฯลฯ แย ดังนี้
- ํา รับรถยนต ี่ประตู มาย ลขทะ บียน ฉ - 5635
อุดรธานี รวม 12 ดือน
- ํา รับรถยนต ี่ประตู มาย ลขทะ บียน ม - 3577
อุดรธานี รวม 12 ดือน
- ํา รับรถบรรทุ น้ํา อน ประ งค 2 คัน รวม 12 ดือน
- ํา รับรถบรรทุ 6 ล้อ มาย ลขทะ บียบ 40-0240
อุดรธานี รวม 12 ดือน
- ํา รับรถขยะ จํานวน 4 คัน ๆ ละ 9,000 บาท รวม 12
ดือน
- ํา รับรถ ู้ชีพ รวม 12 ดือน
-รถ ระบะตอน ดียว รวม 12 ดือน
- ํา รับรถจั รยานยนต รถ ามล้อ ครื่อง ครื่องตัด ญ้า
ครื่องพน มอ ควัน รวมถึงน้ํามัน ํา รับผ มน้ํายา คมี ิจ รรม
โรคไข้ ลือ ออ และ ิจ รรมอื่น ๆ รวม 12 ดือน
-น้ํามัน ครื่อง และ ลอลื่น รวม 12 ดือน ( ํานั งานปลัด อบ
ต.)

จํานวน

971,000 บาท

น้า : 16/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:13

วั ดุ าร ษตร

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ าร ษตร ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติรายจายที่ต้องชําระพร้อม
ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง อาทิ ชน
คียว ปริง ลอร(Sprinkler) จอบ มุน จานพรวน ผานไถ
ระทะ คราดซี่พรวนดินระ วางแถว ครื่องดั แมลง ตะแ รงรอน
บนโธ อวน( ํา ร็จรูป) ระชัง ปุย ยาปอง ันและ ําจัดศัตรูพืช
และ ัตว อา าร ัตว พืชและ ัตว พันธุ ัตวป และ ัตวน้ํา น้ํา ชื้อ
พันธุ ัตว วั ดุ พาะชําอุป รณใน ารขยายพันธุพืช ชน ใบ
มีด ชือ ผ้าใบ รือผ้าพลา ติ น้า า ปอง ันแ ๊ พิษ ฯลฯ
( ํานั งานปลัด อบต.)
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ประ ภทวั ดุคง
ทน วั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ
ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติรายจายที่
ต้องชําระพร้อม ับคาวั ดุ ชนคาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คา
ติดตั้ง อาทิ ชน ขาตั้ง ล้อง ขาตั้ง ขียนภาพ ลองและระวิงใ
ฟลมภาพยนตร ครื่อง รอ ทป ลน ซูม ระ ปาใ ล้องถาย
รูป พู ัน ี ระดาษ ขียนโปร ตอร ฟลม มมโมรี่ ารด ฟลม
ไลด แถบบันทึ ียง รือภาพ(ภาพยนตร วีดีโอ ทป แผนซี
ดี) รูป ี รือขาวดําที่ได้จา ารล้างอัด ขยาย ภาพถายดาว
ทียม ฯลฯ ( ํานั งานปลัด อบต.)
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วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า
ิ่งของที่ใช้ใน ารซอมแซมรุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ รายจายที่ต้องชาระพร้อม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้งอาทิ ชน แผน รือจานบันทึ ข้อมูล
อุป รณบันทึ
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk , Compact Disc ,
Digital Video Disc , Flash Drive) ทปบันทึ
ข้อมูล(
Reel Magnetic Tape , Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
ค บิล นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผน รอง
แ ง แผงแปนอั ขระ รือแปนพิมพ (Key Board) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป (Memory Chip) ชน RAM
คัตซีทฟด ตอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร
วิตชิ่งบ๊อ ซ (Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผนวงจร ล็ ทรอนิ (Card)
ชน
Ethernet Card , Lan Card , Anti virus Card ,Sound Card)
ป็นต้น ครื่องอานและบันทึ ข้อมูลแบบตาง ๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติคอล (Optical) ป็นต้น ฯลฯ ( ํานั งาน
ปลัด อบต.)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
พื่อจาย ป็นคาไฟฟา ํา รับที่ทํา ารองค ารบริ าร วน
ตําบล และอาคาร ถานที่ที่อยูในความดูแลขององค ารบริ าร
วนตําบล ( ํานั งานปลัด อบต.)

จํานวน

200,000 บาท

รวม

637,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท
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คาบริ ารโทรศัพท

จํานวน

77,200 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ ารโทรศัพทพื้นฐานและคาโทรศัพท คลื่อน
ที่ ของที่ทํา ารองค ารบริ าร วนตําบล รวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้
ได้ใช้บริ ารดัง ลาว และคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
ชน คา ชา ครื่อง คา ชา ลข มายโทรศัพท คาบํารุงรั ษา
าย ฯลฯ ( ํานั งานปลัด อบต.)
คาบริ ารไปรษณีย
จํานวน

65,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาโทร ลข คาธนาณัติ คา ชาตู้
ไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษณียา ร คาธรรม นียม ารโอน งิน
ในระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐแบบ
อิ ล็ ทรอนิ (GFMIS) ( ํานั งานปลัด อบต.)
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จํานวน

94,800 บาท

รวม

82,000 บาท

รวม

82,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

จํานวน

11,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม ชนคา
โทรภาพ (โทร าร) คา ท ล ซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ ื่อ
าร คา ื่อ ารผานดาว ทียม คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน
ทอร น็ต รวมถึงอิน ทอร น็ต ารดและคา ื่อ ารอื่นๆ ชน คา ค
บิ้ลทีวี คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ป็นต้น และใ ้ มายความ
รวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้ ใช้บริ ารดัง ลาวและคาใช้จาย ที่ ิด
ขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ( ํานั งานปลัด อบต.)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
้าอี้ ํานั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน ชนิดขา ล็ บุนวม มี
ล้อ ปรับระดับได้ จัด าตามราคาท้องตลาด โดย
ประ ยัด จํานวน 2 ตัว ( ํานั งานปลัด อบต.)
ตู้ ระจ บาน ลื่อน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ระจ บาน ลื่อน ขนาด ว้างไมต่ํา
วา 110 ซม. ลึ ไมต่ํา วา 40 ซม. ูงไมต่ํา
วา 85 ซม. จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท จัด าตามราคา
ท้องตลาดโดยประ ยัด ( ํานั งานปลัด อบต.)
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โต๊ะทํางาน

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน น้า ล็ PVC 7 ลิ้นชั ขนาด
ว้างไมต่ํา วา 150 ซม. ลึ ไมต่ํา วา 70 ซม. ูงไมต่ํา
วา 70 ซม. จัด าตามราคาท้องตลาดโดย
ประ ยัด จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท ( ํานั งานปลัด อบต.)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องพิมพ Multifunction
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction
ล ซอร รือ LED ขาวดํา จํานวน 2 ครื่องๆละ 10,000
บาท ป็น งิน 20,000 บาท โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นอุป รณที่มีความ ามารถ ป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายใน ครื่อง ดียว ัน
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x 600 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 28 น้า
ตอนาที (ppm)
-มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 256 MB
- ามารถ แ น อ าร ขนาด A4 ได้
-มีความละ อียดใน าร แ น ูง ุด ไมน้อย
วา 1,200 x 1,200 dpi
-มีถาดปอน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถาย ํา นา อ ารได้
- ามารถทํา ํา นาได้ ูง ุดไมน้อย วา 99 ํา นา
- ามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 250 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4,Letter, Legal และ Custom
ตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
และระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ( ํานั งานปลัด อบต.)
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ครื่องพิมพ ล ซอร

จํานวน

27,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

ารจ้างองค รที่ ป็น ลางใน ารประ มินผลในมิติความพึงพอใจของ จํานวน
ผู้รับบริ าร

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ี ชนิด Network
แบบที่ 2 (27/นาที) จํานวน 1 ครื่อง ราคา 27,000 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600 x 600 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 27 น้าตอนาที (ppm)
-มีความ ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 27
น้าตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติได้
-มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 512 MB
-มีชอง ชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวน
ไมน้อย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วาจํานวนไมน้อย วา 1 ชอง รือ
ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้ าย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)
ได้
-มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 250 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4 Letter,Legal และ Custom
ตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
และระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ( ํานั งานปลัด อบต.)
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

พื่อจาย ป็นคาจ้าง ํารวจความพึงพอใน ารใ ้บริ าร
าธารณะ ตาม นัง ือ นัง ือ ํานั งาน .จ. , .ท. และ .อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 รื่อง ซั ซ้อม
แนวทางปฏิบัติ าร ํา นดประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
แ ข้าราช าร พนั งานและลู จ้างขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น และคา นัง ือ ํานั บริ าร ารคลังท้องถิ่น ( น.คท.) ที่ มท
0808.4/ 301 ลงวันที่ 29 มษายน 2548 ( ํานั งานปลัด อบต.)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

592,140 บาท

รวม

562,140 บาท

รวม

562,140 บาท

จํานวน

402,720 บาท

จํานวน

154,680 บาท

จํานวน

4,740 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ( ํานั งานปลัด อบต.) รวม 12
ดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
-นั วิ คราะ นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ พนั งานจ้าง ( าํ นั งานปลัด อบต
.) รวม 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
-ผู้ชวย จ้า น้าที่บันทึ ข้อมูล (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้าง ( ํานั
งานปลัด อบต.) รวม 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
-ผู้ชวย จ้า น้าที่บันทึ ข้อมูล (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน ป็น งิน 30,000 บาท ( ํานั งานปลัด อบต.)
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งานบริหารงานคลัง

รวม

3,814,540 บาท

รวม

2,510,240 บาท

รวม

2,510,240 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จํานวน

1,941,960 บาท

พื่อจาย ป็นคา งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ( องคลัง) รวม 12 ดือน จํานวน 7
อัตรา ดังนี้
-ผู้อํานวย าร องคลัง จํานวน 1 อัตรา
-นั วิชา าร าร งินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
-จพง. าร งินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
-จพง.พั ดุ จํานวน 1 อัตรา
-นั วิชา ารจัด ็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
-จพง.จัด ็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จํานวน

50,000 บาท

งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา งินประจําตําแ นงของผู้บริ ารองค ารบริ าร
วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แ ผู้อํานวย าร อง
คลัง จํานวน 12 ดือน ( องคลัง)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

452,280 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งาน วน
ตําบล ( องคลัง) รวม 12 ดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
-จพง. าร งินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ พนั งานจ้าง ( องคลัง) รวม 12
ดือน จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
-ผู้ชวย จ้า น้าที่ าร งินและบัญชี (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ชวย จ้า น้าที่จัด ็บรายได้ (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ชวย จ้า น้าที่พั ดุ (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา

น้า : 23/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:13

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้าง ( อง
คลัง) รวม 12 ดือน จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
-ผู้ชวย จ้า น้าที่ าร งินและบัญชี (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ชวย จ้า น้าที่จัด ็บรายได้ (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ชวย จ้า น้าที่พั ดุ (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จํานวน

24,000 บาท

รวม

1,092,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตําบล
ที่มี ิทธิได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
( องคลัง)
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ค่าใช้สอย

รวม

1,050,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร รวมทั้งคาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับ
จ้างทํา ารอยางใดอยาง นึ่ง ซึ่งมิใช ป็น ารประ อบ ดัดแปลง
ครุภัณฑ ชน คาจ้าง ําจัดปลว คาล้างฟลม คาอัดภาพ ขยาย
ภาพ คาจ้าง มาดูแลระบบ ว็บไซต คาจ้าง มาแรงงาน และจ้าง
ทําของ ติดแอร คาแปล อ าร คาจ้างใน ารถาย อ าร ถาย
แบบจัดทํา อ าร และคา ชา วที คา ครื่อง ียง คา ชา
ต็นท ตลอดจนคาต แตง ถานที่ พื่อแ ดงงานตางๆ คาจัดทํา
ปาย คาซั ฟอ คาตั ิ่งปฏิ ูล คาจ้างทําความ ะอาด คาซั ผ้า
มาน ผ้าปูโต๊ะ คาจ้างทํา ารโฆษณาประชา ัมพันธ ผยแพรขาว
ารทาง ถานีวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน ิ่งพิมพตาง ๆ ารจัด
ทํา รือบันทึ ทปโทรทัศน ทปบันทึ ียง ารแถลงขาว ารทาง
ราช าร าร ชา รือซื้อคอลัมน นัง ือพิมพ ารจัดทํา
วาร าร ารจัดทําบรรยาย รุปและคาใช้จาย พื่อ ารโฆษณาและ
ผยแพรอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง คารับวาร ารตาง ๆ คา ย็บ นัง ือ ข้า
ป นัง ือ คาใบปลิว แผนพับ และข้อบังคับตาง ๆ และรวมถึงคา
จ้าง มาอื่น ๆ ( องคลัง)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายตามโครง ารจัดทําทะ บียนแผนที่ภาษี
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทําทะ บียนแผนที่ภาษี ของ
องค ารบริ าร วนตําบล ชียง วาง ชน คาฝึ อบรม คา บี้ย ลี้ยง
ดินทาง คาถาย อ าร คาวั ดุ ครุภัณฑ คาตอบแทนวิทยา ร คา
อา าร คา ครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจํา ป็น และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับงานนี้ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพยขององค ร
ป ครองท้องถิ่น พ.ศ.2550 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวัน
ที่ 29 ุมภาพันธ 2551 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 ม ราคม 2555 และ นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 ุมภาพันธ 2561 ( องคลัง)
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คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ํารวจและจัด ็บภาษีที่ดินและ
ิ่งปลู ร้าง ขององค ารบริ าร วนตําบล ชียง วาง ชนคาฝึ
อบรมคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาถาย อ าร คาวั ดุ ครุภัณฑ คา
ตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คา ครื่องดื่ม คาจ้าง มาแรง
งาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่มีความจํา ป็น และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ํา รับงานนี้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู
ร้าง พ.ศ.2562 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา ารดํา นิน าร
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ.2562 นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว
0107 ลงวันที่ 8 ม ราคม 2561 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 11 ิง าคม 2558 ( องคลัง)
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
จํานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน ( องคลัง)
โครง าร ํารวจและจัด ็บภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง

พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษา ซอมแซมทรัพย ิน รณี ป็น ารจ้าง
มาซึ่งมีทั้งคา ิ่งของและคาแรง ชนคาซอมแซม ครื่อง
คอมพิว ตอร , ครื่องปรับอา าศ, ครื่องถาย อ าร,โทรทัศน,วีดิ
โอ,ตู้ ย็น,พัดลม,ยานพา นะตาง ๆ อาคาร ฯลฯ รือบํารุงรั ษา
ซอมแซมทรัพย ินอื่น ๆ ขององค ารบริ าร วนตําบล พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ ( องคลัง)
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํารวจ
พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ ํารวจ ประ ภทวั ดุคงทน รวมถึงรายจาย
พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด
า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับคาวั ดุ ชนคาขน
ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง อาทิ ชน บันไดอลูมิ
นียม ครื่องมือแ ะ ลั ครื่องมือดึง ายโทรศัพท ฯลฯ ( อง
คลัง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

รวม

212,300 บาท

รวม

212,300 บาท

จํานวน

4,500 บาท

ครุภัณฑ ํานั งาน
คาจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน ชนิดขา ล็ บุนวม มี
ล้อ ปรับระดับได้ จัด าตามราคาท้องตลาดโดย
ประ ยัด จํานวน 1 ตัว ( องคลัง)
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คาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศชนิดติดผนัง

จํานวน

17,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอ
อา าศ) จํานวน 1 ครื่อง โดยมีลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดที่ ํา นด ป็นขนาดไมต่ํา วา 12,000 บีทียู
2) ราคาที่ ํา นด ป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทําความ ย็น
ขนาดไม ิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ ารรับรอง
มาตรฐาน ผลิตภัณฑอุต า รรมและฉลา ประ ยัดไฟฟา บอร 5
4) ต้อง ป็น ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ ํา ร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
นวย งความ ย็นและ นวยระบายความร้อยจา โรงงาน ดียว ัน
5) ครื่องปรับอา าศที่มีระบบฟอ อา าศ ชนแผนฟอ
อา าศตะแ รงไฟฟา (Electricgrids) รือ ครื่องผลิตประจุ
ไฟฟา (Lonizer) ป็นต้น ามารถดั อนุภาค ฝุ่นละออง และ
อุป รณ ามารทําความ ะอาดได้
6) มีความ นวง วลา ารทํางานของคอม พร ซอร
7) ารติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ ประ อบด้วยอุป รณดังนี้
- วิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไป ลับ ุ้มฉนวนยาว 4
มตร ายไฟยาวไม ิน 15 มตร
จัด าตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ํานั งบประมาณ 2563
น้าที่ 24 ลําดับที่ 10.6.3 ( องคลัง)
คาจัดซื้อตู้ ระจ บาน ลื่อน
จํานวน

5,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ระจ บาน ลื่อน ขนาด ว้างไมต่ํา
วา 110 ซม. ลึ ไมต่ํา วา 40 ซม. ูงไมต่ํา
วา 85 ซม. จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท จัด าตามราคาท้อง
ตลาดโดยประ ยัด ( องคลัง)
คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน
จํานวน

7,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน น้า ล็ PVC 7 ลิ้นชั ขนาด
ว้างไมต่ํา วา 150 ซม. ลึ ไมต่ํา วา 70 ซม. ูงไมต่ํา
วา 70 ซม. จัด าตามราคาท้องตลาดโดย
ประ ยัด จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท ( องคลัง)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
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ครื่องคอมพิว ตอร All In One ํา รับประมวลผล

จํานวน

23,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคา ครื่องคอมพิว ตอร All In One ํา รับประมวล
ผล จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 Core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา
1.6 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้
ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
น้อย วา 6 MB
มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1)มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจร ลั
ที่มีความ ามารถใน ารใช้ นวยความจําแย จา นวยความ
จํา ลั ขนาดไมน้อย วา 2 GB
2)มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน าร
ใช้ นวยความจํา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB
-มี นวยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาด
ไมน้อย วา 4 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SAIA รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
วา 250 GB จํานวน 1 นวย
-มี DVD RW รือดี วา แบบติดตั้งภายใน (Internal) รือ
ภายนอ (External) จํานวน 1 นวย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไม
น้อย วา 3 ชอง
-มีแปนพิมพและ มา
-มีจอแ ดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อย วา 21 นิ้ว ความ
ละ อียดแบบ FHD (1920X1080) ามารถใช้งาน Wi Fi
( IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
และระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ( องคลัง)

น้า : 29/99

น้า : 30/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:13

ครื่องพิมพ ช็คอัตโนมัติ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ช็คอัตโนมัติ จํานวน 1
ครื่อง พร้อมโปรแ รมพิมพ ช็ค (Speed Cheque) โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ัวพิมพ ามารถปรับระดับความบาง/ นา ของ มุดคู
ฝา อยางอัตโนมัติ
-จํานวน ัวพิมพ 24 ข็มพิมพ
-มีความ ร็วใน ารพิมพ ูง ุด 580 ตัวอั ษร/วินาที
- าร Setup printer SP40 ป็น
แบบ Optical Mark Reading
-ความละ อียดใน ารพิมพ Graphic 360x360 DPI
ระบบตอ
ชื่อม(มาตรฐาน) RS232 serial, IEEE1284
parallel, (Automatic Interface Switching) USB 2.0
-ความ นาของ ระดาษถึง 2.0 มม.
-อายุผ้า มึ 10 ล้านตัวอั ษร
- นวยความจํา 128 Kb
-มีจอแ ดงผล LCD
-ขนาดตัว ครื่อง 200x396x285 มม.
จัด าตามราคาท้องตลาดโดยประ ยัด ( องคลัง)

จํานวน

27,000 บาท

น้า : 31/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:13

ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 น้า/นาที) ราคา 8,900
บาท จํานวน 2 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 28
น้าตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติได้
-มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 128 MB
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จํานวนไมน้อย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1 ชอง รือ
ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้ าย Wi Fi (iEEE 802.11 b, g, n)
ได้
-มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้อย วา 250 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
และระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ( องคลัง)

จํานวน

17,800 บาท

น้า : 32/99
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ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ี ชนิด Network แบบที่ 1

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED
ี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 น้า/นาที) จํานวน 1
ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
-มีวาม ร็วใน ารพิมพขาวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 27 น้าตอนาที (ppm)
-มีความ ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 27
น้าตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติได้
-มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 512 MB
-มีซอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จํานวนไมน้อย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
ชอง รือ ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้
าย Wi Fi (iEEE 802.11b, g, n)ได้
-มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 250 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
และระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ( องคลัง)
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาโครง ร้างของครุภัณฑขนาด
ใ ญซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงตามป ติ รือคาซอม
ลาง ชน ซอมแซม ปลี่ยน ัวรถขยะ รถ ล้อ รถบรรทุ
น้ํา ปลี่ยน ระบะท้ายของรถบรรทุ ขยะ รถ ล้อ รถบรรทุ
น้ํา ปลี่ยนถังบรรจุน้ํามันรถขยะ รถ ล้อ รถบรรทุ น้ํา ปลี่ยน
ระบบไฮดรอลิ ทํา ีใ มทั้งคัน ปลี่ยน ครื่องยนตใ ม ฯลฯ
( องคลัง)

น้า : 33/99
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ( ํานั งานปลัด อบต.) รวม 12
ดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
- จ้า น้าที่ตรวจ อบภายใน จํานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

220,080 บาท

รวม

190,080 บาท

รวม

190,080 บาท

จํานวน

190,080 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

1,326,360 บาท

รวม

726,360 บาท

รวม

726,360 บาท

จํานวน

349,560 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน ป็น งิน 30,000 บาท ( ํานั งานปลัด อบต.)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ( ํานั งานปลัด อบต.) รวม 12
ดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
-นั ปอง ันและบรร ทา าธารณภัย จํานวน 1 อัตรา

น้า : 34/99
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

328,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ พนั งานจ้าง ( ํานั งานปลัดอบต
.) รวม 12 ดือน จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
-ผู้ชวย จ้า น้าที่ปอง ันฯ (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
-พนั งานขับรถยนต (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จํานวน

48,000 บาท

รวม

580,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งาน
จ้าง ( ํานั งานปลัด อบต.) รวม 12 ดือน จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
-ผู้ชวย จ้า น้าที่ปอง ันฯ (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
-พนั งานขับรถยนต (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อ ป็นคาป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ นุน
ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารปอง ันและบรร ทา าธารณภัยตาม
ฎ มายวาด้วย ารปอง ันและบรร ทา าธารณภัย แ อา า
มัครปอง ันภัยฝ่ายพล รือนตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้แ อา า มัครปอง ันภัยฝ่ายพล รือน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยใช้อัตราคาตอบ
แทนตามระ บียบคณะ รรม ารปอง ันและบรร ทา าธารณภัย
แ งชาติวาด้วยคาใช้จายของอา า มัครปอง ันและบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ. 2560 ( ํานั ปลัด อบต.)

น้า : 35/99
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ค่าใช้สอย

รวม

430,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายโครง ารฝึ อบรมอา า มัครปอง ันภัยฝ่ายพล รือน

พื่อจาย ป็นคาฝึ อบรม รือฝึ ทบทวนอา า มัครปอง ันภัยฝ่าย
พล รือนตําบล ชียง วาง, คาฝึ อบรมทบทวนแผนปอง ันและ
บรร ทา าธารณภัยประจําป, คาฝึ อบรม ลั ูตรดับ พลิงขั้น
ต้น ,คาฝึ ทบทวน พิ่มศั ยภาพประจําป ชน คาจัด ถานที่ คา
บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พั คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร คา ชาพา นะ คาน้ํามัน ชื้อ พลิง ํา รับ
พา นะ คาวั ดุ ครื่องแตง าย คาวั ดุอุป รณที่จํา ป็น ํา รับ
ารอบรมและ ารฝึ ทบทวน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับ
โครง ารนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาวั ดุ
ครื่องแตง ายของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ( ํานั งาน
ปลัด อบต.)
คาใช้จายโครง าร ง ริมวินัยจราจรใ ้แ ด็ ยาวชน และ
จํานวน
ประชาชนทั่วไป
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ง ริมวินัยจราจรใ ้แ ด็
ยาวชนและประชาชนทั่วไป ชนฝึ อบรม ฎ มาย
จราจร ิจ รรมรณรงคลดอุบัติ ตุ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาจัด
ถานที่ คา ชาที่พั คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
ตอบแทนวิทยา ร คา ชาพา นะ คาน้ํามัน ชื้อ พลิง ํา รับ
พา นะ คาจัดทํา ื่อ ิ่งพิมพ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น ํา รับ
โครง ารนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงแขง ีฬาขององค รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 ( ํานั งานปลัด อบต.)

20,000 บาท

น้า : 36/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:14

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

จํานวน

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน ( ํานั งานปลัด อบต.)
โครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจําองค ร
จํานวน
ป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา า
ภัยพิบัติประจําองค รป ครอง วนท้องถิ่น ใน ลั ูตรจัดตั้ง รือ
ลั ูตรทบทวน ชน คาจัด ถานที่ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่
พั คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยา ร คา ชาพา นะ คาน้ํามัน ชื้อ พลิง ํา รับพา นะ คาวั ดุ
ครื่องแตง าย คาวั ดุอุป รณที่จํา ป็น ํา รับ ารอบรมและ าร
ฝึ ทบทวน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับโครง ารนี้ ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ
ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาวั ดุ ครื่องแตง ายของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ( ํานั งานปลัด อบต.)
โครง ารฝึ อบรมใ ้ความรู้ด้าน ารปอง ันและ ฝาระวัง ด็ จมน้ํา จํานวน
ใน ถานศึ ษา
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารฝึ อบรมใ ้ความรู้ด้าน าร
ปอง ันและ ฝาระวัง ด็ จมน้ําใน ถานศึ ษา ชนคา บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง คา ถานที่ คา ชาที่พั คาอา าร อา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร คา ชาพา นะ คาน้ํามัน ชื้อ พลิง ํา รับ
พา นะ คาจัดทํา ื่อ ิ่งพิมพ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับ
โครง ารนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคา
ใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงแขง ีฬาขององค รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ( ํานั งานปลัด อบต.)

30,000 บาท

150,000 บาท

20,000 บาท

น้า : 37/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:14

โครง ารรณรงคปอง ันและลดอุบัติ ตุชวง ทศ าลปใ มและ
ทศ าล ง รานต

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารรณรงคปอง ันและลดอุบัติ ตุชวง
ทศ าลปใ ม และ ทศ าล ง รานต ชน คาจัด ถานที่ คาจัด
ประชุม คาวั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับ
โครง าร ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่มท 0804/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557 และ นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810/ว 661
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ( ํานั งานปลัด อบต.)
โครง ารวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม

พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม ชน คา
ใช้จาย ารจัด ิจ รรมรณรงค คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาจัด ถาน
ที่ คา ชาที่พั คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา ชา
พา นะ คาน้ํามัน ชื้อ พลิง ํา รับพา นะ คาจัดทา ื่อ ิ่งพิมพ คา
วั ดุอุป รณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น ํา รับโครง ารนี้ ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
แขง ีฬาขององค รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ( ํานั งาน
ปลัด อบต.)
โครง าร ง ริมความรู้ด้าน ารปอง ันและระงับอัคคีภัยใน ถาน จํานวน
ศึ ษา
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ อบรมโครง าร ง ริมความรู้ด้าน
ารปอง ันและระงับอัคคีภัยใน ถานศึ ษา ชนคา บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง คาจัด ถานที่ คา ชาที่พั คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร คา ชาพา นะ คาน้ํามัน ชื้อ พลิง ํา รับ
พา นะ คาจัดทา ื่อ ิ่งพิมพ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับ
โครง ารนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และ ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคา
ใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงแขง ีฬาขององค รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ( ํานั งานปลัด อบต.)

20,000 บาท

น้า : 38/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:14

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

993,860 บาท

รวม

838,860 บาท

รวม

838,860 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จํานวน

637,440 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ( อง ารศึ ษาฯ) รวม 12 ดือน จํานวน 2
อัตรา ดังนี้
-ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษาฯ จํานวน 1 อัตรา
-นั วิชา ารศึ ษา จํานวน 1 อัตรา
งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

งินอุด นุนองค รป ครอง วนท้องถิ่น
โครง ารบริ ารจัด ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ถานที่ ลาง)
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับองค ารบริ าร วนตําบล พ็ญ พื่อ
ป็นคาใช้จายตามโครง ารบริ ารจัด ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน
ารชวย ลือประชาชนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ถานที่
ลาง) ชน คาจ้าง มาบุคลา รประจําศูนยฯ คาวั ดุและ
อุป รณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่มีความจํา ป็น ํา รับ ารนี้ ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
ที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มษายน 2559 ประ าศ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น รื่อง ลั ณฑวิธี ารปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติ ารรวมใน าร
ชวย ลือประชาชนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั งาน
ปลัด อบต.) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 132 ข้อ 9
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงของผู้บริ ารองค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แ ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษาฯ ( อง
ารศึ ษาฯ) จํานวน 12 ดือน

น้า : 39/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:14

คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

142,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ พนั งานจ้าง ( อง ารศึ ษาฯ) รวม 12
ดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
-ผู้ชวย จ้า น้าที่ าร งินฯ (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จํานวน

16,620 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้าง ( อง
ารศึ ษาฯ) รวม 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
-ผู้ชวย จ้า น้าที่ าร งินฯ (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

155,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตําบล
ที่มี ิทธิได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 ( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 40/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:14

ค่าใช้สอย

รวม

135,000 บาท

จํานวน

85,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร รวมทั้งคาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับ
จ้างทํา ารอยางใดอยาง นึ่ง ซึ่งมิใช ป็น าร ประ อบ ดัด
แปลง ครุภัณฑ ชน คาจ้าง ําจัดปลว คาล้างฟลม คาอัด
ภาพ ขยายภาพ คาจ้าง มาดูแลระบบ ว็บไซต คาจ้าง มาแรง
งานบุคคลภายนอ ใน ารปฏิบัติงาน และจ้างทําของ ติดแอร คา
แปล อ าร คาจ้างใน ารถาย อ าร ถายแบบจัดทํา
อ าร และคา ชา วที คา ครื่อง ียง คา ชา ต็นท ตลอดจนคา
ต แตง ถานที่ พื่อแ ดงงานตางๆ คาจัดทาปาย คาซั ฟอ คา
ตั ิ่งปฏิ ูล คาจ้างทําความ ะอาด คาซั ผ้ามาน ผ้าปูโต๊ะ คาจ้าง
ทํา ารโฆษณาประชา ัมพันธ ผยแพรขาว ารทาง ถานีวิทยุ
ระจาย ียง โทรทัศน ิ่งพิมพตาง ๆ ารจัดทํา รือบันทึ ทป
โทรทัศน ทปบันทึ ียง ารแถลงขาว ารทางราช าร าร ชา
รือซื้อคอลัมน นัง ือพิมพ ารจัดทําวาร าร ารจัดทําบรรยาย
รุปและคาใช้จาย พื่อ ารโฆษณาและ ผยแพรอื่น ๆ ที่ ี่ยว
ข้อง คารับวาร ารตาง ๆ คา ย็บ นัง ือ ข้าป นัง ือ คาใบ
ปลิว แผนพับ และข้อบังคับตาง ๆ และรวมถึงคาจ้าง มาอื่น ๆ
ป็น งิน 85,000 บาท ( อง ารศึ ษาฯ)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน ( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 41/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:14

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

14,875,862 บาท

รวม

4,793,280 บาท

รวม

4,793,280 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จํานวน

3,273,720 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปใ ้แ
พนั งานครู ( อง ารศึ ษาฯ) รวม 12 ดือน จํานวน 10
อัตรา ดังนี้
-ครูผู้ดูแล ด็ จํานวน 10 อัตรา
(จายจา งินอุด นุน)
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จํานวน

67,200 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนนอ นือจา งิน ดือนของ
พนั งานครู ( อง ารศึ ษาฯ) รวม 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา ดัง
นี้
-ครูผู้ดูแล ด็ คศ.3 จํานวน 1 อัตรา
(จายจา งินอุด นุน)
งินวิทยฐานะ
จํานวน

319,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะตาม ฎ มายวาด้วยระ บียบข้าราช าร
ครู และบุคลลา รทาง ารศึ ษา ใ ้แ พนั งานครูและบุคลา ร
ทาง ารศึ ษา ( อง ารศึ ษาฯ) รวม 12 ดือน จํานวน 7
อัตรา ดังนี้
- ครูชํานาญ าร และครูชํานาญ ารพิ ศษ จํานวน 7 อัตรา
(จายจา งินอุด นุน)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จํานวน

1,037,160 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ พนั งานจ้าง รวมถึง งินคาจ้างใน วนที่
ินจา งินอุด นุน ( อง ารศึ ษาฯ) รวม 12 ดือน จํานวน 8
อัตรา ดังนี้
-ผู้ดูแล ด็ (ทั ษะ) จํานวน 4 อัตรา
-คนงานทั่วไป (ปฏิบัติ น้าที่ผู้ดูแล ด็ ) จํานวน 4 อัตรา
จายจา งินรายได้ (153,960) จายจา งินอุด นุน* (883,200)
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้าง ( อง
ารศึ ษาฯ) รวม 12 ดือน จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
-ผู้ดูแล ด็ (ทั ษะ) จํานวน 2 อัตรา
-คนงานทั่วไป (ปฏิบัติ น้าที่ผู้ดูแล ด็ ) จํานวน 4 อัตรา
(จายจา งินอุด นุน)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จํานวน

96,000 บาท

รวม

5,218,082 บาท

รวม

150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตําบล
พนั งานครูที่มี ิทธิได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563 ( อง ารศึ ษาฯ)
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ค่าใช้สอย

รวม

2,542,600 บาท

จํานวน

450,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร รวมทั้งคาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับ
จ้างทํา ารอยางใดอยาง นึ่ง ซึ่งมิใช ป็น าร ประ อบ ดัด
แปลง ครุภัณฑ ชน คาจ้าง ําจัดปลว คาล้างฟลม คาอัด
ภาพ ขยายภาพ คาจ้าง มาดูแลระบบ ว็บไซต คาจ้าง มาแรง
งานบุคคลภายนอ ใน ารปฏิบัติงาน และจ้างทําของ ติดแอร คา
แปล อ าร คาจ้างใน ารถาย อ าร ถายแบบจัดทํา
อ าร และคา ชา วที คา ครื่อง ียง คา ชา ต็นท ตลอดจนคา
ต แตง ถานที่ พื่อแ ดงงานตางๆ คาจัดทาปาย คาซั ฟอ คา
ตั ิ่งปฏิ ูล คาจ้างทําความ ะอาด คาซั ผ้ามาน ผ้าปูโต๊ะ คาจ้าง
ทํา ารโฆษณาประชา ัมพันธ ผยแพรขาว ารทาง ถานีวิทยุ
ระจาย ียง โทรทัศน ิ่งพิมพตาง ๆ ารจัดทํา รือบันทึ ทป
โทรทัศน ทปบันทึ ียง ารแถลงขาว ารทางราช าร าร ชา
รือซื้อคอลัมน นัง ือพิมพ ารจัดทําวาร าร ารจัดทําบรรยาย
รุปและคาใช้จาย พื่อ ารโฆษณาและ ผยแพรอื่น ๆ ที่ ี่ยว
ข้อง คารับวาร ารตาง ๆ คา ย็บ นัง ือ ข้าป นัง ือ คาใบ
ปลิว แผนพับ และข้อบังคับตาง ๆ และรวมถึงคาจ้าง มาอื่น ๆ
ป็น งิน 450,000 บาท ( อง ารศึ ษาฯ)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน ารจัดโครง ารแขงขัน ีฬา ด็ ปฐมวัย
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดโครง ารแขงขัน ีฬา ด็
ปฐมวัย ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตาบล ชียง วา
ง ชนคารับรองคาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา
ป็นและ ี่ยวข้องคาใช้จายใน ารประ วด รือแขงขัน คาจ้าง
มาจัดนิทรรศ าร คาม ร พ ารแ ดง และคาใช้จายใน าร
โฆษณาประชา ัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยว
ข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั
ีฬา ข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 107 ข้อ 8
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คาใช้จายใน ารจัดโครง ารนิทัศนปัจฉิม

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน ( อง ารศึ ษาฯ)
โครง าร ง ริมพัฒนา าร ด็ ปฐมวัยในศูนยพัฒนา ด็ ล็
จํานวน

35,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดโครง ารนิทัศนปัจฉิม ของศูนย
พัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตาบล ชียง วาง ชน คา
รับรอง คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็นและ
ี่ยวข้อง คาใช้จายใน ารประ วด รือแขงขัน คาจ้าง มาจัด
นิทรรศ าร คาม ร พ ารแ ดง และคาใช้จายใน ารโฆษณา
ประชา ัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้องใน
ารจัดงาน ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา
ใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา
ข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้าที่ 107 ข้อ 9
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ง ริมพัฒนา าร
ด็ ปฐมวัยในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชน คารับรอง คาใช้จาย ี่ยว
ับ ถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้อง คาใช้จาย
ใน ารประ วด รือแขงขัน คาจ้าง มาจัดนิทรรศ าร คา
ม ร พ ารแ ดง และคาใช้จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธ
งานและ คาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้องใน ารจัด
งาน ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้าที่ 106 ข้อ 7

น้า : 45/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:14

โครง าร นับ นุน ารบริ าร ถานศึ ษาคา นับ นุน ารจัด าร
รียน าร อน (คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน)

จํานวน

พื่อจาย ป็นคา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
ขององค ารบริ าร วนตําบล ชียง วาง จํานวน 7 แ ง ซึ่งใช้
ข้อมูลนั รียน ณ ดือนมิถุนายน 2564 ประ อบ าร
คํานวณ จํานวนนั รียน 216 คน ๆ ละ 430 บาท ป็น
งิน 92,880 บาท ทั้งนี้ จะ บิ จาย ํา รับ ด็ ปฐมวัย
อายุ 3-5 ป ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 และตอ มื่อได้รับ าร
จัด รรงบประมาณจา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งินของ
ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนยที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2562 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 10 ข้อ 12
โครง าร นับ นุน ารบริ าร ถานศึ ษาคา นับ นุน ารจัด าร
จํานวน
รียน าร อน (คา ครื่องแบบนั รียน)
พื่อจาย ป็นคา ครื่องแบบนั รียน ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ของ
องค ารบริ าร วนตําบล ชียง วาง จํานวน 7 แ ง ซึ่งใช้ข้อมูล
นั รียน ณ ดือนมิถุนายน 2564 ประ อบ ารคํานวณ จํานวนนั
รียน 216 คน ๆ ละ 300 บาท ป็น งิน 64,800 บาท ทั้งนี้ จะ
บิ จาย ํา รับ ด็ ปฐมวัยอายุ 3-5 ป ณ วัน
ที่ 16 พฤษภาคม 2565 และตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณ
จา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัด
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนยที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2562 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 9 ข้อ 11

92,880 บาท

64,800 บาท
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โครง าร นับ นุน ารบริ าร ถานศึ ษาคา นับ นุน ารจัด าร
รียน าร อน (คา นัง ือ รียน)

จํานวน

พื่อจาย ป็นคา นัง ือ รียน ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ของ
องค ารบริ าร วนตําบล ชียง วาง จํานวน 7 แ ง ซึ่งใช้ข้อมูล
นั รียน ณ ดือนมิถุนายน 2564 ประ อบ ารคํานวณ จํานวนนั
รียน 216 คน ๆ ละ 200 บาท ป็น งิน 43,200 บาท ทั้งนี้ จะ
บิ จาย ํา รับ ด็ ปฐมวัยอายุ 3-5 ป ณ วัน
ที่ 16 พฤษภาคม 2565 และตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณ
จา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัด
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนยที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2562 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 9 ข้อ 10
โครง าร นับ นุน ารบริ าร ถานศึ ษาคา นับ นุน ารจัด าร
จํานวน
รียน าร อน (คาอุป รณ าร รียน)
พื่อจาย ป็นคาอุป รณ าร รียน ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ของ
องค ารบริ าร วนตําบล ชียง วาง จํานวน 7 แ ง ซึ่งใช้ข้อมูล
นั รียน ณ ดือนมิถุนายน 2564 ประ อบ ารคํานวณ จํานวนนั
รียน 216 คน ๆ ละ 200 บาท ป็น งิน 43,200 บาท ทั้งนี้ จะ
บิ จาย ํา รับ ด็ ปฐมวัยอายุ 3-5 ป ณ วัน
ที่ 16 พฤษภาคม 2565 และตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณ
จา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยรายได้และ ารจาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัด
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนยที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2562 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 9 ข้อ 9

43,200 บาท

43,200 บาท
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โครง าร นับ นุน ารบริ าร ถานศึ ษาคา นับ นุน ารจัด าร
รียน าร อน (ราย ัว)

จํานวน

367,200 บาท

พื่อจาย ป็นคา นับ นุน ารจัด าร รียน าร อน (ราย
ัว) ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ขององค ารบริ าร วนตําบล ชียง
วาง ทั้ง 7 แ ง ซึ่งใช้ข้อมูลนั รียน ณ ดือนมิถุนายน 2564
ประ อบ ารคํานวณ จํานวนนั รียน 216 คน ๆ ละ 1,700
บาท ป็น งิน 367,200 บาท โดยทํา าร บิ จายดังนี้
* งวดที่ 1 ป็น งิน 183,600 บาท
* งวดที่ 2 ป็น งิน 183,600 บาท
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
รายได้และ ารจาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนยที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 ( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 106 ข้อ 5
โครง าร นับ นุน ารบริ าร ถานศึ ษาโครง ารอา าร ลางวัน จํานวน

1,111,320 บาท

พื่อจาย ป็นคา นับ นุนโครง ารอา าร ลางวัน ํา รับศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ขององค ารบริ าร วนตําบล ชียง วาง ทั้ง 7
แ ง ซึ่งใช้ข้อมูลนั รียน ณ ดือนมิถุนายน 2564 ประ อบ าร
คํานวณ จํานวนนั รียน 216 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 245
วัน ป็น งิน 1,111,320 บาท โดยทํา าร บิ จายดังนี้
* งวดที่ 1 ป็น งิน 277,830 บาท
* งวดที่ 2 ป็น งิน 277,830 บาท
* งวดที่ 3 ป็น งิน 277,830 บาท
* งวดที่ 4 ป็น งิน 277,830 บาท
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
รายได้และ ารจาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนยที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 ( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 105 ข้อ 1
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

150,000 บาท

รวม

2,525,482 บาท

จํานวน

2,485,482 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาทํา ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน
ของ อบต. ชียง วาง ใ ้ ามารถใช้ ารได้ตามป ติ ชน ซอมแซม
อาคารศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตามความ มาะ ม พื่อใ ้ ิดความ
ปลอดภัย มาะ ม ํา รับ ารจัด าร รียน าร อน ชน ซอม
แซม ลังคา ารปรับปรุงภูมิทัศน ทา ีอาคาร ซอมแซม ้อง
น้ํา ้อง ้วม อางแปรงฟัน ฯลฯ รายละ อียดตามแบบ อบต. ชียง
วาง ํา นด ( อง ารศึ ษาฯ)
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
1. พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุงานบ้านงานครัว ประ ภทวั ดุคงทน
วั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือ
ปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติด
ตั้ง ป็นต้น ตามตัวอยาง ารจําแน ประ ภทรายจาย ิ่งของที่จัด
ป็นวั ดุ ครุภัณฑ อาทิ ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด แ ้วน้า จานรอง ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ
ลิ่น แปรง ไม้ วาด ขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอ มอน มอน ถ้วย
ชาม ช้อน ้อม ระจ งา โองน้า ที่นอน ระโถน ตาไฟฟา ตา
น้ํามัน ตารีด ครื่องบดอา าร ครื่องตีไขไฟฟา ครื่องป้งขนม
ปัง ระทะไฟฟา ม้อไฟฟา รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟา ระติ น้า
ร้อน ระติ น้าแข็ง ถังแ ๊ ตา ผ้า ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจา
อ ชน ฯลฯ ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ขององค ารบริ าร วน
ตาบล ชียง วาง ทั้ง 7 แ ง ป็น งิน 86,400 บาท จัด าตาม
ราคาท้องตลาดโดยประ ยัด รายละ อียดตามที่ อบต. ชียง วาง
ํา นด ( อง ารศึ ษาฯ)
2. พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม) ํา รับโรง รียนใน
ัง ัด ํานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ
.) จํานวน 8 แ ง ซึ่งใช้ข้อมูลนั รียน ณ ดือนมิถุนายน 2564
ประ อบ ารคํานวณ จํานวน ด็ นั รียน 1,036 คน ๆ ละ 7.37
บาท จํานวน 260 วัน ป็น งิน 1,985,183 บาท โดยทํา ารจัด
ซื้อและ บิ จายดังนี้
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* งวดที่ 1 ํา รับจัดซื้อนม ลอง ชวงปด ทอมภาค
รียน ที่ 1/2564 จํานวน 30 วัน บิ จายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 ํา รับจัดซื้อนมถุง ชวง ปด ทอมภาค
รียน ที่ 2/2564 จํานวน 100 วัน บิ จายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 3 ํา รับจัดซื้อนม ลอง ชวงปด ทอมภาค
รียน ที่ 2/2564 จํานวน 30 วัน บิ จายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 ํา รับจัดซื้อนมถุง ชวง ปด ทอมภาค
รียน ที่ 1/2565 จํานวน 100 วัน บิ จายตามราคาที่จัดซื้อได้
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
รายได้และ ารจาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนยที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 ( อง ารศึ ษาฯ)
3. พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม) ํา รับศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ขององค ารบริ าร วนตาบล ชียง วาง ทั้ง 7 แ ง ซึ่งใช้
ข้อมูลนั รียน ณ ดือนมิถุนายน 2564 ประ อบ าร
คํานวณ จํานวน ด็ นั รียน 216 คน ๆ ละ 7.37
บาท จํานวน 260 วัน ป็น งิน 413,899 บาท โดยทํา ารจัดซื้อ
และ บิ จายดังนี้
* งวดที่ 1 จัดซื้อนม ลอง ํา รับ 30 วัน บิ จายตามราคาที่
จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 จัดซื้อนมถุง ํา รับ 100 วัน บิ จายตามราคาที่
จัดซื้อได้
* งวดที่ 3 จัดซื้อนม ลอง ํา รับ 30 วัน บิ จายตามราคาที่
จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 จัดซื้อนมถุง ํา รับ 100 วัน บิ จายตามราคาที่
จัดซื้อได้
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
รายได้และ ารจาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนยที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
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ร ฎาคม 2564 ( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 106 ข้อ 4
วั ดุ อ ร้าง

จํานวน

40,000 บาท

รวม

203,300 บาท

รวม

203,300 บาท

จํานวน

9,600 บาท

จํานวน

16,500 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ อ ร้าง ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า
ิ่งของที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง อาทิ ชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน บไ ไม้ ทป
วัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน โถ
้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทิน นอร ีปูน
ซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนตบล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ล็
้น แปรงทา ี ปูนขาว ทอน้ําและอุป รณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ ํา รับใช้ใน ิจ ารของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ของ
องค ารบริ าร วนตาบล ชียง วาง ทั้ง 7 แ ง ( อง ารศึ ษาฯ)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
คาจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน อน ประ งค
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งานอ น ประ งค แบบมีพนั
พิง โครง ล็ คาดขา จํานวน 16 ตัวๆ ละ 600 บาท ํา รับใช้
ใน ิจ ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัด าตามราคาท้องตลาดโดย
ประ ยัด ( อง ารศึ ษาฯ)
คาจัดซื้อตู้ ระจ บาน ลื่อน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ระจ บาน ลื่อน ขนาด ว้างไมต่ํา
วา 110 ซม. ลึ ไมต่ํา วา 40 ซม. ูงไมต่ํา
วา 85 ซม. จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท ํา รับใช้ใน ิจ าร
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัด าตามราคาท้องตลาดโดยประ ยัด ( อง
ารศึ ษาฯ)
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คาจัดซื้อตู้ ล็ 2 บาน

จํานวน

22,000 บาท

จํานวน

33,000 บาท

จํานวน

17,600 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับ อน ประ งค แบบขา วิง น้าโต๊ะ
โฟ ม ้า และมี
ขนาด 60 *150 * 75 ซม. จํานวน 8 ตัวๆ ละ 2,200 บาท ํา ร
ับใช้ใน ิจ ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัด าตามราคาท้องตลาดโดย
ประ ยัด ( อง ารศึ ษาฯ)
คาจัดซื้อพัดลมโคจร
จํานวน

3,600 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อพัดลมโคจรติด พดาน ขนาดใบ
พัด 16 นิ้ว ปรับแรงลม
ได้ 3 ระดับ จํานวน 3 ตัวๆ ละ 1,200 บาท ํา รับใช้ใน ิจ าร
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัด าตามราคาท้องตลาดโดย
ประ ยัด ( อง ารศึ ษาฯ)
คาจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ ขนาด 2 บาน (มอ .) มีมือจับชนิด
บิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณ มบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุต า รรม จํานวน 4 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท ํา รับใช้ใน
ิจ ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัด าตามราคาท้องตลาดโดย
ประ ยัด ( อง ารศึ ษาฯ)
คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน น้า ล็ PVC 4 ลิ้นชั ขนาด
ว้างไมต่ํา วา 110 ซม. ลึ ไมต่ํา วา 60 ซม. ูงไมต่ํา
วา 70 ซม. จํานวน 6 ตัวๆ ละ 5,500 บาท ํา รับใช้ใน
ิจ ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัด าตามราคาท้องตลาดโดย
ประ ยัด ( อง ารศึ ษาฯ)
คาจัดซื้อโต๊ะอ น ประ งค

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 3 ใบพัด ขนาดใบ
พัด 16 นิ้ว ปรับแรงลม
ได้ 3 ระดับ จํานวน 25 ตัวๆ ละ 2,000 บาท ํา รับใช้ใน
ิจ าร ศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัด าตามราคาท้องตลาดโดย
ประ ยัด ( อง ารศึ ษาฯ)
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คาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น

จํานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 3 ใบพัด ขนาดใบ
พัด 16 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ามารถปรับความ ูงได้ไม
ต่ํา วา 100 ซม. จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 บาท ํา รับใช้ใน
ิจ ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัด าตามราคาท้องตลาดโดย
ประ ยัด ( อง ารศึ ษาฯ)
ตู้ ล็ ใ แ ฟม ชนิด 20 ชอง

จํานวน

14,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ ใ แฟม ชนิด 20 ชอง มีล้อ
ลื่อน 4 ล้อ ขนาด ว้างไมต่ํา วา 90 ซม. ลึ ไมต่ํา
วา 30 ซม. ูงไมต่ํา
วา 90 ซม. จํานวน 4 ตู้ๆ ละ 3,500 บาท ํา รับใช้ใน
ิจ ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัด าตามราคาท้องตลาดโดย
ประ ยัด ( อง ารศึ ษาฯ)
ครุภัณฑ ารศึ ษา
คาจัดซื้อโต๊ะรับประทานอา าร ด็
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะรับประทานอา าร ด็ อนุบาล น้าโฟ ม
้าขาว ขา
ล็ ขนาด ว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. ูง 55 ซม. พร้อม
้าอี้ 6 ตัว จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,000 บาท ํา รับใช้ใน ิจ าร
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัด าตามราคาท้องตลาดโดยประ ยัด ( อง
ารศึ ษาฯ)
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
คาจัดซื้อ ครื่องทําน้ํา ย็น
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องทําน้ํา ย็น จํานวน 1 ครื่อง ประ ภท
ถังคว่ํา แบบตั้งพื้น จํานวน ๊อ น้ํา 1 ัว ัว ๊อ แบบแ ้ว
ดัน ํา รับใช้ใน ิจ ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัด าตามราคาท้อง
ตลาดโดยประ ยัด ( อง ารศึ ษาฯ)
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อคอมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั
งาน (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) โดยมีคุณลั ษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
-มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.1 GHz รือดี วา จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม
น้อย วา 4 MB
-มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาด
ไมน้อย วา 4 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อย วา 250 GB จานวน 1 นวย
-มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไม
น้อย วา 3 ชอง
-มีแปนพิมพและ มา
-มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
ตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ํา รับใช้ใน ิจ ารศูนยพัฒนา ด็ ล็ ( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

17,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

4,661,200 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

4,661,200 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน ารแขงขัน ีฬานั รียนและ ยาวชน ลุมโรง รียน ชียง
วาง
พื่อจายใ ้ ับโรง รียนบ้าน ชียง วาง ร้างลาน ํา รับ ป็นคาใช้
จายใน ารจัด ารแขงขัน ีฬานั รียน และ ยาวชน ลุมโรง รียน
ชียง วาง ป็น งิน 50,000 บาท ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มษายน 2559 ( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 112 ข้อ 4
งินอุด นุนโครง าร พาะ ็ดนางฟาพัฒนาทั ษะอาชีพ
พื่อจายใ ้ ับโรง รียนบ้าน ร้าง ลวง ร้างคํา ํา รับคาใช้จาย
โครง าร พาะ ็ดนางฟาพัฒนาทั ษะอาชีพ ป็น งิน 30,000
บาท ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มษายน
2559 ( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 น้าที่ 9 ข้อ 4
งินอุด นุนโครง าร ยาวชนรุนใ ม ต้านภัยยา พติด
พื่อจายใ ้ ับโรง รียนบ้าน นองน ขียนโพนทัน ํา รับคาใช้
จายโครง าร ยาวชนรุนใ ม ต้านภัยยา พติด ป็น
งิน 30,000 บาท ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด
นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มษายน 2559 ( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 น้าที่ 10 ข้อ 5
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งินอุด นุนโครง าร รียนรู้ตาม ลั ปรัชญาของ ศรษฐ ิจพอ พียง
(ปลู มะนาวในบอซี มนต)

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจายใ ้ ับโรง รียนบ้านดอนขาคําผั นามประชา
ามัคคี ํา รับคาใช้จายโครง าร รียนรู้ตาม ลั ปรัชญาของ
ศรษฐ ิจพอ พียง (ปลู มะนาวในบอซี มนต) ป็น
งิน 30,000 บาท ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด
นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มษายน 2559 ( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 น้าที่ 10 ข้อ 6
งินอุด นุนโครง าร ลี้ยงปลาดุ ในบอซี มนต
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจายใ ้ ับโรง รียนบ้านดาน ํา รับคาใช้จายโครง าร ลี้ยง
ปลาดุ ในบอซี มนต ป็น งิน 20,000 บาท ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มษายน 2559 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ฉบับที่ 3 น้าที่ 8 ข้อ 1
งินอุด นุนโครง าร ง ริม าร รียนรู้ทั ษะชีวิต และทั ษะพัฒนา จํานวน
อาชีพ ( ารทําขนม พื่อ ารประ อบอาชีพ และงาน ัตถ รรม)
พื่อจายใ ้ ับโรง รียนบ้านดงใ ญ ํา รับคาใช้จายโครง าร ง
ริม าร รียนรู้ทั ษะชีวิต และทั ษะพัฒนาอาชีพ ( ารทําขนม
พื่อ ารประ อบอาชีพ และงาน ัตถ รรม) ป็น
งิน 30,000 บาท ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด
นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มษายน 2559 ( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 น้าที่ 9 ข้อ 3

30,000 บาท
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งินอุด นุนโครง าร ง ริมพัฒนา าร รียน าร อนตาม ลั
ศรษฐ ิจพอ พียง

จํานวน

พื่อจายใ ้ ับโรง รียนบ้านนาดี ํา รับคาใช้จายโครง าร ง
ริมพัฒนา าร รียน าร อนตาม ลั ศรษฐ ิจพอ พียง ป็น
งิน 20,000 บาท ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด
นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มษายน 2559 ( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 น้าที่ 11 ข้อ 9
งินอุด นุนโครง าร ง ริมและพัฒนา ารศึ ษาด้าน ิจ รรม
จํานวน
พัฒนาผู้ รียน (ลู ือ- นตรนารี)

20,000 บาท

20,000 บาท

พื่อจายใ ้ ับโรง รียนบ้าน ชียง วาง ร้างลาน ํา รับ ป็นคาใช้
จายในโครง าร ง ริมและพัฒนา ารศึ ษาด้าน ิจ รรมพัฒนาผู้
รียน (ลู ือ นตรนารี) ป็น งิน 20,000 บาท ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มษายน 2559 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้าที่ 112 ข้อ 5
งินอุด นุนโครง าร วนพฤ ษศา ตรโรง รียน
พื่อจายใ ้ ับโรง รียนบ้านโพน ลา ํา รับคาใช้จายโครง าร
วนพฤ ษศา ตรโรง รียน ป็น งิน 20,000 บาท ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มษายน 2559 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ฉบับที่ 3 น้าที่ 11 ข้อ 8

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 57/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:14

งินอุด นุนโครง ารอบรม ริม ร้างศั ยภาพลู ืออนุรั ษทรัพย
รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม "แนวทาง ารจัด ารขยะต้นทางและ
อนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม"

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจายใ ้ ับโรง รียน ชียง วางพิทยาคาร ํา รับคาใช้จาย
โครง ารอบรม ริม ร้างศั ยภาพลู ืออนุรั ษทรัพย ร
ธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม "แนวทาง ารจัด ารขยะต้นทางและ
อนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม" ป็น
งิน 30,000 บาท ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด
นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มษายน 2559 ( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 น้าที่ 9 ข้อ 2
งินอุด นุนโครง าร ง ริม าร ลี้ยงไ ไขลอยน้ํา
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจายใ ้ ับโรง รียนบ้าน ชียง วาง - ร้างลาน ํา รับคาใช้
จายโครง าร ง ริม าร ลี้ยงไ ไขลอยน้ํา ป็น
งิน 30,000 บาท ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด
นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มษายน 2559 ( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 3 น้าที่ 10 ข้อ 7
โรง รียนบ้าน ชียง วาง - ร้างลาน
จํานวน

709,800 บาท

พื่อจาย ป็นคา งินอุด นุนโครง ารอา าร ลางวัน ซึ่งใช้ข้อมูล
นั รียน ณ ดือนมิถุนายน 2564 ประ อบ ารคํานวณ จํานวน
ด็ นั รียน 169 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน ป็น
งิน 709,800บาท โดยทํา ารจัดซื้อและ บิ จายดังนี้
* งวดที่ 1 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 177,450 บาท
* งวดที่ 2 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 177,450 บาท
* งวดที่ 3 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 177,450 บาท
* งวดที่ 4 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 177,450 บาท
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 7 ข้อ 1

น้า : 58/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:14

โรง รียนบ้านดงใ ญ

จํานวน

844,200 บาท

พื่อจาย ป็นคา งินอุด นุนโครง ารอา าร ลางวัน ซึ่งใช้ข้อมูล
นั รียน ณ ดือนมิถุนายน 2564 ประ อบ ารคํานวณ จํานวน
ด็ นั รียน 201 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน ป็น
งิน 844,200บาท โดยทํา ารจัดซื้อและ บิ จายดังนี้
* งวดที่ 1 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 211,050 บาท
* งวดที่ 2 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 211,050 บาท
* งวดที่ 3 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 211,050 บาท
* งวดที่ 4 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 211,050 บาท
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 7 ข้อ 2
โรง รียนบ้านดอนขา
จํานวน

894,600 บาท

พื่อจาย ป็นคา งินอุด นุนโครง ารอา าร ลางวัน ซึ่งใช้ข้อมูล
นั รียน ณ ดือนมิถุนายน 2564 ประ อบ ารคํานวณ จํานวน
ด็ นั รียน 213 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน ป็น
งิน 894,600 บาท โดยทํา ารจัดซื้อและ บิ จายดังนี้
* งวดที่ 1 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 223,650 บาท
* งวดที่ 2 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 223,650 บาท
* งวดที่ 3 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 223,650 บาท
* งวดที่ 4 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 223,650 บาท
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 7 ข้อ 3

น้า : 59/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:14

โรง รียนบ้านดาน

จํานวน

344,400 บาท

พื่อจาย ป็นคา งินอุด นุนโครง ารอา าร ลางวัน ซึ่งใช้ข้อมูล
นั รียน ณ ดือนมิถุนายน 2564 ประ อบ ารคํานวณ จํานวน
ด็ นั รียน 82 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน ป็น
งิน 344,400 บาท โดยทํา ารจัดซื้อและ บิ จายดังนี้
* งวดที่ 1 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 86,100 บาท
* งวดที่ 2 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 86,100 บาท
* งวดที่ 3 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 86,100 บาท
* งวดที่ 4 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 86,100 บาท
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 8 ข้อ 4
โรง รียนบ้านนาดี
จํานวน

168,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา งินอุด นุนโครง ารอา าร ลางวัน ซึ่งใช้ข้อมูล
นั รียน ณ ดือนมิถุนายน 2564 ประ อบ ารคํานวณ จํานวน
ด็ นั รียน 40 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน ป็น
งิน 168,000 บาท โดยทํา ารจัดซื้อและ บิ จายดังนี้
* งวดที่ 1 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 42,000 บาท
* งวดที่ 2 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 42,000 บาท
* งวดที่ 3 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 42,000 บาท
* งวดที่ 4 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 42,000 บาท
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 8 ข้อ 6

น้า : 60/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:14

โรง รียนบ้านโพน ลา

จํานวน

348,600 บาท

พื่อจาย ป็นคา งินอุด นุนโครง ารอา าร ลางวัน ซึ่งใช้ข้อมูล
นั รียน ณ ดือนมิถุนายน 2564 ประ อบ ารคํานวณ จํานวน
ด็ นั รียน 83 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน ป็น
งิน 348,600 บาท โดยทํา ารจัดซื้อและ บิ จายดังนี้
* งวดที่ 1 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 87,150 บาท
* งวดที่ 2 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 87,150 บาท
* งวดที่ 3 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 87,150 บาท
* งวดที่ 4 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 87,150 บาท
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 8 ข้อ 7
โรง รียนบ้าน ร้าง ลวง - ร้างคํา
จํานวน

462,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา งินอุด นุนโครง ารอา าร ลางวัน ซึ่งใช้ข้อมูล
นั รียน ณ ดือนมิถุนายน 2564 ประ อบ ารคํานวณ จํานวน
ด็ นั รียน 110 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน ป็น
งิน 462,000 บาท โดยทํา ารจัดซื้อและ บิ จายดังนี้
* งวดที่ 1 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 115,500 บาท
* งวดที่ 2 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 115,500 บาท
* งวดที่ 3 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 115,500 บาท
* งวดที่ 4 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 115,500 บาท
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 7 ข้อ 2

น้า : 61/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:14

โรง รียนบ้าน นองน ขียน - โพนทัน

จํานวน

579,600 บาท

รวม

1,570,920 บาท

รวม

472,920 บาท

รวม

472,920 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จํานวน

162,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ( ํานั งานปลัด อบต.) รวม 12
ดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
- จ้าพนั งาน าธารณชุมชน จํานวน 1 อัตรา
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

298,920 บาท

พื่อจาย ป็นคา งินอุด นุนโครง ารอา าร ลางวัน ซึ่งใช้ข้อมูล
นั รียน ณ ดือนมิถุนายน 2564 ประ อบ ารคํานวณ จํานวน
ด็ นั รียน 138 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน ป็น
งิน 579,600 บาท โดยทํา ารจัดซื้อและ บิ จายดังนี้
* งวดที่ 1 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 144,900 บาท
* งวดที่ 2 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 144,900 บาท
* งวดที่ 3 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 144,900 บาท
* งวดที่ 4 จํานวน 50 วัน ป็น งิน 144,900 บาท
ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม/ ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 9 ข้อ 8
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ พนั งานจ้าง ( ํานั งานปลัดอบต
.) รวม 12 ดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
-ผู้ชวย จ้าพนั งาน าธารณ ุขชุมชน (ภาร ิจ) จํานวน 1
อัตรา
-พนั งานขับรถยนต (ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา

น้า : 62/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:14

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จํานวน

12,000 บาท

รวม

1,025,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งาน
จ้าง ( ํานั งานปลัด อบต.) รวม 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
-พนั งานขับรถยนต (ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อ ป็นคาตอบแทน คาป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ีย
ไป พื่อ นับ นุน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารดูแลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิงใ ้แ อา า มัครบริบาลท้องถิ่น ที่ได้รับคํา ั่งชวย นับ นุน
ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารดูแลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจา ผู้บริ าร
ท้องถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยอา า มัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่นและ าร บิ คาใช้
จาย พ.ศ. 2562 โดยใช้อัตราคาตอบแทนตาม ลั ณฑ วิธี
าร งื่อนไข อัตราคาตอบแทน และ ารจายคาตอบแทนของ
อา า มัครบริบาลท้องถิ่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18
ตุลาคม 2562 ( ํานั งานปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย

รวม

875,000 บาท

จํานวน

440,000 บาท

จํานวน

55,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร รวมทั้งคาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับ
จ้างทํา ารอยางใดอยาง นึ่ง ซึ่งมิใช ป็น ารประ อบ ดัดแปลง
ครุภัณฑ ชน คาจ้าง ําจัดปลว คาล้างฟลม คาอัดภาพ ขยาย
ภาพ คาจ้าง มาดูแลระบบ ว็บไซต คาจ้างแรงงานบุคคลภาย
นอ ใน ารปฏิบัติงานระบบ ารแพทยฉุ ฉิน และจ้างทําของ ติด
แอร คาแปล อ าร คาจ้างใน ารถาย อ าร ถายแบบจัดทํา
อ าร และคา ชา วที คา ครื่อง ียง คา ชา ต็นท ตลอดจนคา
ต แตง ถานที่ พื่อแ ดงงานตางๆ คาจัดทาปาย คาซั ฟอ คาตั
ิ่งปฏิ ูล คาจ้างทําความ ะอาด คาซั ผ้ามาน ผ้าปูโต๊ะ คาจ้างทํา
ารโฆษณาประชา ัมพันธ ผยแพรขาว ารทาง ถานีวิทยุ
ระจาย ียงโทรทัศน ิ่งพิมพตาง ๆ ารจัดทํา รือบันทึ ทป
โทรทัศน ทปบันทึ ียง ารแถลงขาว ารทางราช าร าร ชา
รือซื้อคอลัมน นัง ือพิมพ ารจัดทําวาร าร ารจัดทําบรรยาย
รุปและคาใช้จาย พื่อ ารโฆษณาและ ผยแพรอื่น ๆ ที่ ี่ยว
ข้อง คารับวาร ารตาง ๆ คา ย็บ นัง ือ ข้าป นัง ือ คาใบ
ปลิว แผนพับ และข้อบังคับตาง ๆ และรวมถึงคาจ้าง มาอื่น ๆ
ป็น งิน 440,000 บาท ( ํานั งานปลัด อบต.)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายตามโครง ารปอง ันโรคติดตอ โรคไมติดตอและโรคอุบัติ
ใ ม
พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ิจ รรมตามโครง ารปอง ันโรคติดตอ โรค
ไมติดตอและโรคอุบัติใ ม ชน คาประชา ัมพันธและ าร
รณรงค คาวั ดุอุป รณ คาปายประชา ัมพันธ รวมทั้งคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จํา ป็น ํา รับ ารนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา
และ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงแขง ีฬาขององค รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ( ํานั งานปลัด อบต.) ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 91 ข้อ 4
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คาใช้จายตามโครง ารปอง ันและควบคุม ารแพรระบาดโรคไข้
ลือดออ

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ิจ รรมตามโครง ารปอง ันและควบคุม
ารแพรระบาดโรคไข้ ลือดออ ชน ารจัดซื้อน้ํายา คมี ําจัดยุง
ลาย คาจัดซื้อทรายอะ บท คาน้ํามัน ชื้อ พลิงใน ารฉีดพน คาจ้าง
มาแรงงานฉีดพน คาฝึ อบรม คาประชา ัมพันธและ าร
รณรงค รวมทั้งคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา ป็น ํา รับ ารนี้ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงแขง
ีฬาขององค รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ( ํานั งาน
ปลัด อบต.) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้าที่ 91 ข้อ 3
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน ( ํานั งานปลัด อบต.)
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โครง ารปอง ัน ควบคุม และ ฝาระวัง ารแพรระบาดของโรคติด
ชื้อไวรั โคโรนา ายพันธใ ม 2019 (COVID-19)

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ิจ รรมตามโครง ารปอง ัน ควบคุม และ
ฝาระวัง ารแพรระบาดของโรคติด ชื้อไวรั โคโรนา ายพันธุ
ใ ม 2019 (COVID-19) ชน คาจัดซื้อวั ดุ อุป รณ ครื่องมือ
ครื่องใช้ที่ ี่ยวข้อง ชน ปรอทวัดไข้ ครื่องวัดอุณ ภูมิราง
าย ถุงมือยาง ผ้าปดปา ปดจมู น้า า อนามัย คาวั ดุ ครื่อง
แตง าย คาน้ํายาฆา ชื้อ คา จลล้างมือ คาถังขยะ พื่อรองรับขยะ
ติด ชื้อ คาจ้าง มาบริ ารที่ ี่ยวข้อง คาใช้จายใน ารฝึ
อบรม คาใช้จายใน ารจัดประชุม คาประชา ัมพันธและ าร
รณรงค คาอา าร และคาอา ารวาง คาตอบแทนวิทยา ร คา ชา
พา นะ คาน้ํามัน ชื้อ พลิง ํา รับพา นะ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
จัด า ถานที่ควบคุมรวมทั้งคาใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง และที่จํา
ป็น ํา รับ ารนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั
ีฬา ข้ารวม ารแขงแขง ีฬาขององค รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ( ํานั งานปลัด อบต.) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 6 ข้อ 1
โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบ้า
พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ิจ รรมตามโครง าร ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบ้า ตามปณิธานของ
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าลู ธอ จ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัคราช ุมารี ชน คาจัดซื้อวัคซีน ยาคุม ํา นิด คา
ข็มฉีดยา คาไซริงค ยา ลบ แอล อฮอล ําลี คา ํารวจและขึ้น
ทะ บียน ัตว คาจ้าง มาแรงงาน คาประชา ัมพันธและ าร
รณรงค รวมทั้งคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา ป็น ํา รับ ารนี้ ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 ม ราคม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 ร ฎาคม 2561 ( ํานั งานปลัด อบต.) ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แ ้ไขครั้งที่ 3
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ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุวิทยาศา ตร ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง อาทิ
ชน ชุด ครื่องมือผาตัดที่วาง รวยแ ้ว ระบอ ตวง บ้า ลอม ู
ฟัง (Stethoscope) ปล ามคนไข้ คีมถอนฟัน ครื่องวัดน้ํา
ฝน ถัง ็บ ชื้อ พลิง ครื่องนึ่ง ครื่องมือวิทยาศา ตร าลีและผ้า
พันแผล วชภัณฑ แอล อฮอล ฟลม อ ซ รย คมี
ภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตางๆ ลือด ายยาง ลู ยาง ลอด
แ ้ว ลวด ชื่อม งิน ถุงมือ ระดาษ รอง จุ ตางๆ ัตว ลี้ยง พื่อ
ารทดลองวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ลอด อ ซ รย ฯลฯ
ํา รับใช้ในงาน ารแพทยฉุ ฉิน( ํานั งานปลัด อบต.)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

73,000 บาท

รวม

73,000 บาท

จํานวน

38,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
โรงพยาบาล ง ริม ุขภาพตําบล บ้านดาน
พื่อจาย ป็นคาอุด นุน ํา รับโครง ารจัดซื้อครุภัณฑทาง าร
แพทย ใ ้ ับโรงพยาบาล ง ริม ุขภาพตําบล บ้านดาน ํา รับ
ฝาระวังและค้น าผู้มีภาวะ ี่ยงตอโรค รื้อรัง ความดันโล ิต
ูง ได้แ วัดซื้อ ครื่องวัดความดันโล ิต แบบ
ดิจิตอล จํานวน 3 ครื่อง จัดซื้อ ครื่องชั่งน้ํา นั /วัด วน ูง
ผู้ใ ญ จํานวน 2 ครื่อง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
งินอุด นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มษายน 2559 ( านั งานปลัด อบต.) ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 น้าที่ 6 ข้อ 1
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โรงพยาบาล ง ริม ุขภาพตําบล ชียง วาง

จํานวน

35,000 บาท

รวม

538,320 บาท

รวม

508,320 บาท

รวม

508,320 บาท

จํานวน

311,640 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงของผู้บริ ารองค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แ ผู้อํานวย าร อง วั ดิ าร
ังคม ( อง วั ดิ าร ังคม) จํานวน 12 ดือน
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จํานวน

154,680 บาท

พื่อจาย ป็นคาอุด นุน ํา รับโครง ารจัดซื้อครุภัณฑทาง าร
แพทย ใ ้ ับโรงพยาบาล ง ริม ุขภาพตําบล ชียง วาง ํา รับ
ตรียมความพร้อมในด้านวั ดุอุป รณ ได้แ จัดซื้อ ครื่องวัดความ
ดันโล ิตแบบดิจิตอล จํานวน 5 ครื่อง จัดซื้อ ครื่องวัด
อุณ ภูมิราง ายอินฟา รด จํานวน 5 ครื่อง พื่อ พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ารใ ้บริ ารประชาชนด้าน ารรั ษา
พยาบาล ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มษายน 2559 ( านั งานปลัด อบต.) ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 น้าที่ 7 ข้อ 2
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ( อง วั ดิ ารฯ) รวม 12 ดือน จํานวน 1
อัตรา ดังนี้
-ผู้อํานวย าร อง วั ดิ าร จํานวน 1 อัตรา
งินประจําตําแ นง

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ พนั งานจ้าง ( อง วั ดิ าร
ังคม) รวม 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
-ผู้ชวย จ้า น้าที่ธุร าร (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา

น้า : 68/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:15

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

716,720 บาท

รวม

519,720 บาท

รวม

519,720 บาท

จํานวน

356,160 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ( อง วั ดิ ารฯ) รวม 12 ดือน จํานวน 1
อัตรา ดังนี้
-นั พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จํานวน

163,560 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน ( อง วั ดิ าร ังคม)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ พนั งานจ้าง ( อง วั ดิ าร
ังคม) รวม 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
-ผู้ชวย จ้า น้าที่พัฒนาชุมชน (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

170,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตําบล
ที่มี ิทธิได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 ( อง วั ดิ าร ังคม)

น้า : 69/99
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ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน ( อง วั ดิ าร ังคม)
โครง ารชวย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง จํานวน
วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารใ ้ความชวย ลือประชาชนที่ได้รับ
ความ ดือดร้อน รือไม ามารถชวย ลือตน องได้ใน ารดํารง
ชีพ โดยอาจใ ้ ป็น ิ่งของ รือจาย ป็น งิน รือ ารจัดบริ าร
าธารณะ พื่อใ ้ ารชวย ลือประชาชนในพื้นที่องค ารบริ าร
วนตําบล ชียง วาง ตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง
วน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ( อง วั ดิ าร
ังคม) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ
.2561 - 2565) น้าที่ 7 ลําดับที่ 1

100,000 บาท

น้า : 70/99
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

27,000 บาท

รวม

27,000 บาท

จํานวน

27,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ี ชนิด Network แบบที่ 2
พื่อจาย ป็นคาซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ี ชนิด Network
แบบที่ 2 (27/นาที) จํานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600 x 600 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 27 น้าตอนาที (ppm)
-มีความ ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 27
น้าตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติได้
-มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 512 MB
-มีชอง ชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 รือดี
วา จํานวนไมน้อย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วาจํานวนไมน้อย วา 1 ชอง รือ
ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้ าย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)
ได้
-มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 250 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4.Letter,Legal และ Custom
ตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
และระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ( อง วั ดิ าร ังคม)
แผนงานเคหะและชุมชน

น้า : 71/99
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งานไฟฟ้าและประปา

รวม

2,400,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,400,000 บาท

น้า : 72/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:15

เงินอุดหนุน
งินอุด นุนรัฐวิ า ิจ

รวม

2,400,000 บาท

น้า : 73/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:15

คาอุด นุน ารไฟฟา วนภูมิภาคอํา ภอ พ็ญ จัง วัดอุดรธานี

จํานวน

2,400,000 บาท

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:15

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ดังนี้
1. คาขยาย ขตไฟฟาพร้อมปั าพาด าย 1 ฟ 2 าย าย
จา บ้านนาย รี แ ้ว ชียง วาง - บ้านนายอุน ังษาบุตร บ้าน
ชียง วาง มูที่ 1 ป็น งิน 400,000 บาท ใ ้ ับ ารไฟฟา วน
ภูมิภาคอํา ภอ พ็ญ จัง วัดอุดรธานี ตามรายละ อียด นัง ือ
ประมาณ ารคาใช้จาย ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) แ ้ไขครั้งที่ 3
2. คาขยาย ขตไฟฟาพร้อมปั าพาด าย 1 ฟ 2 าย าย
นานาย ถียร น้ํา ่ํา - บ้านโนนอุดม บ้านโพน ลา มูที่ 7 ป็น
งิน 400,000 บาท ใ ้ ับ ารไฟฟา วนภูมิภาคอํา ภอ
พ็ญ จัง วัดอุดรธานี ตามรายละ อียด นัง ือประมาณ ารคาใช้
จาย ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แ ้ไข
ครั้งที่ 3
3. คาขยาย ขตไฟฟาพร้อมปั าพาด าย 1 ฟ 2 าย าย
บ้านดอนขา - ทุงนา ฟอง บ้านดอนขา มูที่ 8 ป็น
งิน 400,000 บาท ใ ้ ับ ารไฟฟา วนภูมิภาคอํา ภอ
พ็ญ จัง วัดอุดรธานี ตามรายละ อียด นัง ือประมาณ ารคาใช้
จาย ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แ ้ไข
ครั้งที่ 3
4. คาขยาย ขตไฟฟาพร้อมปั าพาด าย 1 ฟ 2 าย าย
นาแพง (ตอน2) บ้าน ร้างลาน มูที่ 9 ป็น งิน 400,000
บาท ใ ้ ับ ารไฟฟา วนภูมิภาคอํา ภอ พ็ญ จัง วัด
อุดรธานี ตามรายละ อียด นัง ือประมาณ ารคาใช้จาย ป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 64 ข้อ 118
5. คาขยาย ขตไฟฟาพร้อมปั าพาด าย 1 ฟ 2 าย าย
ทุงนา ฟอง บ้านคําผั นาม มูที่ 10 ป็น งิน 400,000
บาท ใ ้ ับ ารไฟฟา วนภูมิภาคอํา ภอ พ็ญ จัง วัด
อุดรธานี ตามรายละ อียด นัง ือประมาณ ารคาใช้จาย ป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แ ้ไขครั้งที่ 3
6. คาขยาย ขตไฟฟาพร้อมปั าพาด าย 1 ฟ 2 าย าย
นาฮาง บ้านโพนทอง มูที่ 20 ป็น งิน 400,000 บาท ใ ้ ับ
ารไฟฟา วนภูมิภาคอํา ภอ พ็ญ จัง วัดอุดรธานี ตามราย
ละ อียด นัง ือประมาณ ารคาใช้จาย
( องชาง) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แ ้ไข
ครั้งที่ 3

น้า : 74/99

น้า : 75/99

วันที่พิมพ : 20/9/2564 11:05:15

งานสวนสาธารณะ

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

3,990,000 บาท

รวม

1,200,000 บาท

รวม

1,200,000 บาท

จํานวน

1,080,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาทํา ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน
ของ อบต. ชียง วาง ใ ้ ามารถใช้ ารได้ตามป ติ ชน คาซอม
แซม วน าธารณะ องค ารบริ าร วนตาบล ชียง วาง งานซอม
แซมไม้ดอ ไม้ประดับ วน าธารณะ งานอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ
ภาร ิจของ อบต. ชียง วาง (รายละ อียดตามที่ อบต. า นด
) ป็น งิน 100,000 บาท ( องชาง)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ พนั งานจ้าง ( ํานั งานปลัดอบต
.) รวม 12 ดือน จํานวน 10 อัตรา ดังนี้
-พนั งานขับรถยนต (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
-คนงานทั่วไป จํานวน 8 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งาน
จ้าง ( ํานั งานปลัด อบต.) รวม 12 ดือน จํานวน 10 อัตรา ดัง
นี้
-พนั งานขับรถยนต (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
-คนงานทั่วไป จํานวน 8 อัตรา

น้า : 76/99
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งบดาเนินงาน

รวม

590,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

540,000 บาท

จํานวน

480,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาคาจ้าง มาบริ าร คาจ้าง ําจัด ิ่งปฏิ ูลและมูล
ฝอย ับ อ ชน/ วนราช าร และรวมถึงคาจ้าง มาอื่น ๆ
ตามพระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาดและความ ป็นระ บียบ
รียบร้อยของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประ าศ ระทรวง
ม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 ม ราคม 2561 นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวัน
ที่ 9 มีนาคม 2561 ( ํานั งานปลัด อบต.) ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 135 ข้อ 2
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายในโครง าร ง ริม ารมี วนรวมจัด ารขยะ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร ง ริม ารมี วนรวมจัด าร
ขยะ ชน ิจ รรมคัดแย ขยะต้นทาง ิจ รรมฝึ อบรมความรู้
รื่อง าร ําจัดขยะอยางถู วิธี ิจ รรมศึ ษาดูงาน ิจ รรมจัด
นิทรรศ าร ารรณรงคตาง ๆ ี่ยว ับ ารจัด ารขยะ คาจัด
ถานที่ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พั คาอา าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร คา ชาพา นะ คาน้ํามัน ชื้อ
พลิง ํา รับพา นะ คาวั ดุอุป รณที่จํา ป็น ํา รับ ารอบรม
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับโครง ารนี้ ตามพระราช
บัญญัติรั ษาความ ะอาดและความ ป็นระ บียบ รียบร้อยของ
บ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประ าศ ระทรวง
ม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 ม ราคม 2561 นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวัน
ที่ 9 มีนาคม 2561 ( ํานั งานปลัด อบต.) ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 135 ข้อ 1
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โครง ารท้องถิ่นไทยรวมใจรั ษ ิ่งแวดล้อม
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารท้องถิ่นรวมใจ รั ษ ิ่งแวด
ล้อม ชน ิจ รรมรณรงคคลอง วยน้ํา
ใ ิจ รรม Big Cleaning Day ิจ รรม พิ่มพื้นที่ ี ขียว ารจัด
นิทรรศ าร ิ่งแวดล้อม ารรณรงคตาง ๆ ี่ยว ับ ารจัด าร ิ่ง
แวดล้อมนาอยู พื่อ ป็นคาจัด ถานที่ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร คา ชา
พา นะ คาน้ํามัน ชื้อ พลิง ํา รับพา นะ คาวั ดุอุป รณที่จํา
ป็น คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับ ารนี้ ตามพระราชบัญญัติ
รั ษาความ ะอาดและความ ป็นระ บียบ รียบร้อยของบ้าน
มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวัน
ที่ 26 ุมภาพันธ 2559 ( ํานั งานปลัด อบต.) ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 136 ข้อ 5
ค่าวัสดุ
วั ดุอื่น
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อถังขยะ จํานวน 100,000 บาท รายละ อียด
ตามที่ อบต. ชียง วาง ํา นด (จัด าตามราคาท้องตลาดโดย
ประ ยัด) ( ํานั งานปลัด อบต.) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 136 ข้อ 3
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จํานวน

10,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

2,200,000 บาท

รวม

2,200,000 บาท

จํานวน

2,200,000 บาท

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถบรรทุ ขยะ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อรถบรรทุ ขยะ แบบอัดท้ายระบบวาลวมือ
โย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อ น้า ดี่ยว ล้อ ลังคู ขับ คลื่อนด้วย
ครื่องยนตดี ซล มี ําลังแรงม้า ูง ุดไมน้อย วา 150 แรงม้า ตอน
ท้าย ลัง ๋งติดตั้งตู้บรรทุ ขยะมูลฝอย มีความจุไมน้อย
วา 6 ลู บาศ มตร ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยติด ครื่องอัด
ขยะฝอย จํานวน 1 คัน ป็น งิน 2,200,000 บาท จัด าตาม
ราคาท้องตลาดโโยประ ยัด ( ํานั ปลัด อบต.) ป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3 น้าที่ 13 ข้อ 4
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

340,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

340,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

340,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารฝึ อบรมอาชีพ ตามความถนัด
และความต้อง ารของประชาชนในตําบล ชียง วาง ชน
จั าน ออ แบบผลิตภัณฑ ารแปรรูปอา าร ารนวดแผน
โบราณ ารทําปุยอินทรีย ารปลู พืช ศรษฐ ิจฯลฯ พื่อ ป็นคา
ใช้จายตามโครง าร ชน คาจัด ถานที่ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
ชาที่พั คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยา ร คา ชาพา นะ คาน้ํามัน ชื้อ พลิง ํา รับพา นะ คาวั ดุ
อุป รณที่จํา ป็น ํา รับ ารอบรมและคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ํา รับโครง ารนี้ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้
จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 ( อง วั ดิ าร ังคม) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 87 ข้อ 7
คาใช้จายในโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิต ด็ และ ยาวชน
จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายในโครง ารฝึ อบรมอาชีพ

พื่อจาย ป็นคาฝึ อบรมตามโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิต ด็ และ
ยาวชน ิจ รรมฝึ อบรม ิจ รรมศึ ษาดูงาน ิจ รรมจัด
นิทรรศ าร ารรณรงคตาง ๆ ี่ยว ับ ด็ และ ยาวชน ชน คา
จัด ถานที่ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พั คาอา าร คาอา าร
วางและ ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร คา ชาพา นะ คาน้ํามัน
ชื้อ พลิง ํา รับพา นะ คาวั ดุอุป รณที่จํา ป็น ํา รับ ารอบรม
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น ํา รับโครง ารนี้ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ( อง วั ดิ าร
ังคม) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 87 ข้อ 6
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คาใช้จายในโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอ า

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาฝึ อบรมตามโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอ า ิจ รรมฝึ อบรม ฝึ อาชีพ ิจ รรมศึ ษาดูงาน ิจ รรม
จัดนิทรรศ าร ารรณรงคตาง ๆ ี่ยว ับผู้ด้อยโอ า ชน คา
จัด ถานที่ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พั คาอา าร คาอา าร
วางและ ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร คา ชาพา นะ คาน้ํามัน
ชื้อ พลิง ํา รับพา นะ คาวั ดุอุป รณที่จา ป็น ํา รับ ารอบรม
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับโครง ารนี้ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ( อง วั ดิ าร
ังคม) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 86 ข้อ 3
คาใช้จายในโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิ าร
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาฝึ อบรมตามโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิ าร ิจ รรมฝึ อบรม ฝึ อาชีพ ิจ รรมศึ ษาดูงาน ิจ รรม
จัดนิทรรศ าร ารรณรงคตาง ๆ ี่ยว ับผู้พิ าร ชน คาจัด
ถานที่ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พั คาอา าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร คา ชาพา นะ คาน้ํามัน ชื้อ
พลิง ํา รับพา นะ คาวั ดุอุป รณที่จํา ป็น ํา รับ ารอบรม
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับโครง ารนี้ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ( อง วั ดิ าร
ังคม) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 87 ข้อ 5
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คาใช้จายในโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ูงอายุ

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาฝึ อบรมตามโครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ูง
อายุ ิจ รรฝึ อบรม ฝึ อาชีพ ิจ รรมศึ ษาดูงาน ิจ รรมจัด
นิทรรศ าร ารรณรงคตาง ๆ ี่ยว ับผู้ ูงอายุ ชน คาจัด ถาน
ที่ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พั คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร คา ชาพา นะ คาน้ํามัน ชื้อ พลิง
ํา รับพา นะ คาวั ดุอุป รณที่จํา ป็น ํา รับ ารอบรมและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับโครง ารนี้ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตาม นัง ือ รม าร
ป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวัน
ที่ 4 ม ราคม 2561 ( อง วั ดิ าร ังคม) ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 87 ข้อ 4
คาใช้จายในโครง าร ง ริมและพัฒนาบทบาท ตรี
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาฝึ อบรมตามโครง าร ง ริมและพัฒนาบทบาท
ตรี ิจ รรมฝึ อบรม ฝึ อาชีพ ิจ รรมศึ ษาดูงาน ิจ รรมจัด
นิทรรศ าร ารรณรงคตาง ๆ ี่ยว ับ ตรี ชน คาจัด ถานที่ คา
บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พั คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร คา ชาพา นะ คาน้ามัน ชื้อ พลิง ํา รับ
พา นะ คาวั ดุอุป รณที่จํา ป็น ํา รับ ารอบรมและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับโครง ารนี้ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ( อง วั ดิ าร
ังคม) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 86 ข้อ 2
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คาใช้จายในโครง าร มูบ้าน ศรษฐ ิจพอพียง

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาฝึ อบรมตามโครง าร มูบ้าน ศรษฐ ิจพอ
พียง ิจ รรมฝึ อบรม ฝึ อาชีพ ิจ รรมศึ ษาดูงาน ิจ รรม
จัดนิทรรศ าร ารรณรงคตาง ๆ ชน คาจัด ถานที่ คา บี้ย ลี้ยง
ดินทาง คา ชาที่พั คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
ตอบแทนวิทยา ร คา ชาพา นะ คาน้ํามัน ชื้อ พลิง ํา รับ
พา นะ คาวั ดุอุป รณที่จํา ป็น ํา รับ ารอบรมและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จํา ป็น ํา รับโครง ารนี้ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร
แขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่ 24 ิง าคม 2553 ( อง วั ดิ าร ังคม) ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 88 ข้อ 8
โครง าร ง ริม ารจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร ง ริม ารจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ารขับ คลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน ชน ารฝึ
อบรมความรู้ รื่อง ารจัดทาแผน ารประชุม ชิงปฏิบัติ าร ารจัด
แผน โดยอาจรวม ับ นวยงานราช าร องค ร
อ ชน องค ร ป ครอง วนท้องถิ่นอื่น พื่อรับทราบปัญ าและ
ความต้อง ารของประชาชนในพื้นที่ ชน คาตอบแทนวิทยา ร คา
อา าร คา ครื่องดื่ม คา บี้ย ลี้ยง คาจัด ถานที่ คา
วั ดุ อุป รณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจํา ป็น พื่อจัดทํา
โครง ารใ ้ ป็นไปอยางมีประ ิทธิภาพ ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553 รวม ป็น งิน 80,000 บาท ( านั งาน
ปลัด อบต.) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 131 ข้อ 7
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน ารจัด ารแขงขัน ีฬา
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารจัด ารแขงขัน
ีฬา ชน ารแขงขัน ีฬา ํา รับนั รียนของโรง รียน รือ ถาน
ศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น ีฬา ํา รับ ยาวชน ีฬา
ประชาชนใน ขตองค รป ครอง วนท้องถิ่น ารแขงขัน ีฬาระ
วาง อปท. รือ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขงขัน ชน คาชุด ีฬา คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คา ชา รือคา ตรียม นามแขงขัน คา
อุป รณ ีฬา คาตอบแทน จ้า น้าที่ประจํา นาม คาตอบแทน จ้า
น้าที่จัด ารแขงขัน ีฬา คาตอบแทน รรม ารตัด ิน คาตอบ
แทนผู้ควบคุมฝึ ซ้อม คาจัดทําปายชื่อ รือทีมผู้ ข้ารวมแขงขัน
และ รือคาจัดทํา ียรติบัตร รือประ าศ ียรติคุณ คาโล รือ
ถ้วยรางวัล ที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารแขงขัน พื่อ ป็น ารประ าศ
ียรติคุณ งิน รือของรางวัลนอ พื่อมอบใ ้ผู้ชนะ ารแขง
ขัน คาใช้จายอื่น ๆ ชน ารจัดพิธี ปด - ปด ารแขงขัน ีฬา ริ้ว
ขบวน ีฬา าธิต คา วชภัณฑและอุป รณ วชภัณฑ คาใช้จาย
ี่ยว ับ ถานที่ ชน คา ถานที่จัดงาน ชน คา ชา รือคา
บํารุง คา ชา รือคาบริ ารวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน ารจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใช้จาย ี่ยว ับ ารรั ษาความ
ปลอดภัย คาจ้าง มาทําความ ะอาด คาใช้จายใน ารต แตง จัด
ถานที่ คา าธารณูปโภคตาง ๆ ชน ระแ ไฟฟา น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง คา ชาอุป รณ และอื่น ๆ ที่
ี่ยวข้องคา ชา รือคาบริ ารรถ ุขา ตลอดระยะ วลาที่จัด
งาน ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวม
แขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ( อง าร
ศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 122 ข้อ 1
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ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

92,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

92,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

วั ดุ ีฬา
พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ ีฬา ประ ภทวั ดุคงทน รวมถึงรายจาย
พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด
า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับคาวั ดุ ชน คาขน
ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง อาทิ ชน วงยาง ลู
ฟุตบอล ลู ปงปอง ไม้ตีปงปอง ลู แชรบอล ไม้แบตมินตัน ลู แบ
ตมินตัน ไม้ ทนนิ ลู ทนนิ ชือ ระโดด ดาบ อง
มือ ตะ ร้อ ตะ ร้า วายแชรบอล ตาขาย ีฬา ชน ตาขาย
ตะ ร้อ น วีด นาฬิ าจับ วลา นวม ลู ทุมน้ํา นั าตาขาย
ีฬา ชน าตาขายวอล ลยบอลล วงบา ็ตบอล ล็ ฯลฯ
( อง ารศึ ษาฯ)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายในงานประ พณีบุญข้าวประดับดิน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมนิทรรศ าร ิจ รรมทํา
บุญ ารจัดแ ดงผลงาน คาพา นะ คาอา าร ครื่องดื่ม ทาที่
จายจริง คาจัด ถานที่ คาของรางวัล และคา ชาวั ดุอุป รณ
ตาง ๆ ชน คาประดับต แตง วที คา ชา ครื่อง ียง ครื่องขยาย
ียง คาม ร พ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั
ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 120 ข้อ 3
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คาใช้จายในงานประ พณีบุญ ดือน ิบ (บุญข้าว า )

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมนิทรรศ าร ิจ รรมทํา
บุญ ารจัดแ ดงผลงาน คาพา นะ คาอา าร ครื่องดื่ม ทาที่
จายจริง คาจัด ถานที่ คาของรางวัล และคา ชาวั ดุอุป รณ
ตางๆ ชน คาประดับต แตง วที คา ชา ครื่อง ียง ครื่องขยาย
ียง คาม ร พ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั
ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 120 ข้อ 5
คาใช้จายในงาน งน้ําพระ ั าระ ลวงพอใ ญ
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงาน ิจ รรมจัด
นิทรรศ าร ิจ รรมทําบุญ ารจัดแ ดงผลงาน คาพา นะ คา
อา าร ครื่องดื่ม ทาที่จายจริง คาจัด ถานที่ คาของรางวัล และ
คา ชาวั ดุอุป รณตาง ๆ ชน คาประดับต แตง วที คา ชา ครื่อง
ียง ครื่องขยาย ียง คาม ร พ ป็นต้น ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร
แขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 119 ข้อ 2
ค่าวัสดุ
วั ดุดนตรี
พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุดนตรี ประ ภทวั ดุคงทน รวมถึงรายจาย
พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด
า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับคาวั ดุ ชน คาขน
ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง อาทิ
ชน ฉิ่ง ฉาบ รับ อัง ะลุง ลอง ชน ลอง อง น้า รําวง ลอง
ยาว ลองแซมบ้า ลองระมะนา ลู ซัด ปารา
ั ขลุย ขิม ซอ และยาง นซอ จะ ข้ และอุป รณ ชนไม้
ดีด, าย, นมจะ ข้ โทน โ มง ป่มอญ อูคู ล ล ฯลฯ ํา รับใช้ใน
ิจ รรมโครง าร าร ืบ าน และ ง ริม าร รียนรู้ด้านดนตรี
พื้นบ้าน ( อง ารศึ ษาฯ) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 3 น้าที่ 14 ข้อ 5

รวม

22,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

726,880 บาท

รวม

656,880 บาท

รวม

656,880 บาท

จํานวน

435,720 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงของผู้บริ ารองค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แ ผู้อํานวย าร องชาง ( อง
ชาง) จํานวน 12 ดือน
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จํานวน

179,160 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ( องชาง) รวม 12 ดือน จํานวน 1
อัตรา ดังนี้
-ผู้อํานวย าร องชาง จํานวน 1 อัตรา
งินประจําตําแ นง

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ พนั งานจ้าง ( องชาง) รวม 12
ดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
-ผู้ชวย จ้า น้าที่ธุร าร (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

70,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตําบล
ที่มี ิทธิได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 ( องชาง)
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ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

10,762,473 บาท

รวม

1,442,040 บาท

รวม

1,442,040 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จํานวน

753,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ( องชาง) รวม 12 ดือน จํานวน 3
อัตรา ดังนี้
-นายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา
-นายชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

593,040 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน ( องชาง)
งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ พนั งานจ้าง ( องชาง) รวม 12
ดือน จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
-ผู้ชวยชาง ขียนแบบ (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ชวยชางโยธา (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา
-คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้าง ( อง
ชาง) รวม 12 ดือน จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
-ผู้ชวยชาง ขียนแบบ (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ชวยชางโยธา (ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา
-คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จํานวน

96,000 บาท

รวม

820,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

350,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตําบล
ที่มี ิทธิได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 ( องชาง)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร ประจํา นวยงานตางๆ ของ อบต
. ชียง วาง รวมทั้งคาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทํา ารอยางใด
อยาง นึ่ง ซึ่งมิใช ป็น ารประ อบ ดัดแปลง ครุภัณฑ คาวางทอ
ประปา คาติดตั้งมาตรวัดน้ํา คาจ้าง มา ดินทอ คาปรับปรุงระบบ
ประปาภายนอ ถานที่ราช าร คาจ้าง มาปั าพาด ายคาติด
ตั้ง ม้อแปลง คาจ้าง ดิน าย คาธรรม นียม ี่ยว ับ ารไฟฟา คา
จ้าง มาแรงงานและจ้างทําของ ติดแอร คาแปล อ าร คาจ้าง
ใน ารถาย อ าร ถายแบบจัดทํา อ าร และคา ชา วที คา
ครื่อง ียง คา ชา ต็นท ตลอดจนคาต แตง ถานที่ พื่อแ ดงงาน
ตางๆ คาจัดทําปาย คาจ้างออ แบบแะคาควบคุมงาน และรวมถึง
คาจ้าง มาอื่น ๆ ( องชาง)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน ( องชาง)
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินของ อบต. ชียง วาง
ใ ้ ามารถใช้ ารได้ตามป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาซึ่งมีทั้งคา ิ่ง
ของและคาแรง ชนซอมแซมถนน อาคาร ประปา ทอระบาย
น้ํา ฝาย ทํานบดิน ลํา ้วย ระน้ํา และอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ับภาร ิจ
ของอบต. ชียง วาง (รายละ อียดตามที่ อบต. ํา นด) ( องชาง)
ค่าวัสดุ

รวม

450,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

วั ดุไฟฟาและวิทยุ
พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุไฟฟาและวิทยุ ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า
ิ่งของที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัว
แรงไฟฟา ครื่องวัด ระแ ไฟฟา ครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร
ํา รับตรวจวงจรไฟฟา ครื่องประจุไฟ ฟว ทปพัน าย
ไฟฟา ายไฟฟา ลอดไฟฟา ลอดไฟ ข็มขัดรัด ายไฟฟา ปลั๊
ไฟฟา วิตซไฟฟา ลอดวิทยุทรานซิต ตอร และชิ้น วน
วิทยุ ลู ถ้วย ายอา าศ รีซี ตอร มูฟวิ่ง คอย คอน ดน ซอร ขา
ลอดฟลูออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ า
อา าศ ํา รับวิทยุ, ครื่องรับโทรทัศน,จานรับ ัญญาณดาว
ทียม ดอ ลําโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ ( องชาง)
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วั ดุ อ ร้าง

จํานวน

300,000 บาท

รวม

8,500,433 บาท

รวม

1,533,000 บาท

คาจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน

จํานวน

4,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ ํานั งาน ชนิดขา ล็ บุนวม มี
ล้อ ปรับระดับได้ จัด าตามราคาท้องตลาด โดย
ประ ยัด จํานวน 1 ตัว ( องชาง)
คาจัดซื้อตู้ ล็ ขนาด 4 ชั้น

จํานวน

11,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ ขนาด 4 ลิ้นชั ขนาด ว้างไมต่ํา
วา 45 ซม. ลึ ไมต่ํา วา 60 ซม. ูงไมต่ํา
วา 130 ซม. จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท จัด าตามราคา
ท้องตลาดโดยประ ยัด ( องชาง)
คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน

จํานวน

7,500 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ อ ร้าง ประ ภทวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น ปลือง
วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด
แปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน
ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง อาทิ ชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน บไ ไม้ ทป
วัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ชนตลับ มตร ลู ดิ่ง วานโถ
้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทิน นอร ีปูน
ซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนตบล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ล็
้น แปรงทา ี ปูนขาว ทอน้ําและอุป รณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ ( องชาง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน น้า ล็ PVC 7 ลิ้นชั ขนาด
ว้างไมต่ํา วา 150 ซม. ลึ ไมต่ํา วา 70 ซม. ูงไมต่ํา
วา 70 ซม. จัด าตามราคาท้องตลาดโดย
ประ ยัด จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท ( องชาง)
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ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถ ระ ช้าไฟฟา

จํานวน

1,500,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

6,967,433 บาท

จํานวน

413,000 บาท

รถบรรทุ ติด ครนพร้อม ระ ช้า ใช้ซอมไฟฟา,ย ของ ตัด ิ่ง
ไม้ ูงไมต่ํา วา 8 มตร ป็นรถยนตบรรทุ
ระบะ ชนิด 4 ล้อ ปริมาตร ระบอ ูบไมต่ํา วา 2,300 ซี
ซี ําลังแรงม้า 130-150 แรงม้า จํานวน 1 คัน ป็น
งิน 1,500,000 บาท จัด าตามราคาท้องตลาดโดย
ประ ยัด ( องชาง) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) แ ้ไขครั้งที่ 3
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่อง ํารองไฟฟา
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 4 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มี าลังไฟฟาด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไมน้อย วา 15 นาที
ตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
และระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ( องชาง)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายข้างวัดบ้านดอน
ขา-นายลุน นนตรี มูที่ 17 บ้านโนนอุดม
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายข้างวัดบ้าน
ดอนขา-นายลุน นนตรี มูที่ 17 บ้านโนนอุดม ขนาดผิวจราจร
ว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 145 มตร นา 0.15 มตร รือ
มีพื้นที่รวมไมน้อย วา 725.00 ตาราง มตร ไ ลทางลู รังข้าง
ละ 0.50 มตร และติดตั้งปายโครง าร 1 ปาย ( องชาง) ป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 72 ข้อ 155
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายต้นยาง-บ้านโพนทัน
มูที่ 5 บ้านดาน

จํานวน

พื่อจาย ป็นคา ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายต้นยาง-บ้าน
โพนทัน มูที่ 5 บ้านดาน ขนาดผิวจราจร
ว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 145 มตร นา 0.15 มตร รือ
มีพื้นที่ไมน้อย วา 725.00 ตาราง มตร ไ ลทางลู รังข้าง
ละ 0.50 มตร และติดตั้งปายโครง าร 1 ปาย ( องชาง) ป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 60 ข้อ 100
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายนางชบาไพร-ทาง
จํานวน
ชื่อมถนน ายไปบ้านดอนแตง มูที่ 15 บ้านดานนคร
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายนางชบา
ไพร-ทาง ชื่อมถนน ายไปบ้านดอนแตง มูที่ 15 บ้านดาน
นคร ขนาดผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง
รวม 95 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่รวมไมน้อย
วา 380.00 ตาราง มตร ไ ลทางลู รังข้างละ 0.50 มตร และ
ติดตั้งปายโครง าร 1 ปาย ( องชาง) ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 69 ข้อ 143 และแ ้ไข ครั้ง
ที่ 3
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายนางบัวไล บอ
จํานวน
ทอง-นาย มาน รัตนถานู มูที่ 13 บ้าน นอง ระใคร
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายนางบัว
ไล บอทอง-นาย มาน รัตนถานู มูที่ 13 บ้าน นอง ระ
ใคร ขนาดผิวจราจร ว้าง 5.00 มตร ระยะทาง
รวม 145 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่รวมไมน้อย
วา 725.00 ตาราง มตร ไ ลทางลู รังข้างละ 0.50 มตร และ
ติดตั้งปายโครง าร 1 ปาย ( องชาง) ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 67 ข้อ 6

400,000 บาท

214,000 บาท

400,000 บาท
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายนาง าย มร ไว
จันทร - นาย ุวิมล อุปโคตรบุตร บ้านดาน จริญ มูที่ 21

จํานวน

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายนาง
าย มร ไวจันทร - นาย ุวิมล อุปโคตรบุตร บ้านดาน
จริญ มูที่ 21 ขนาดผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง
รวม 177.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา 708.00 ตาราง มตร ไ ลทางลู รังข้างละ 0.50 มตร และ
ติดตั้งปายโครง าร 1 ปาย ( องชาง) ป็นไปตามแผนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 75 ข้อ 173
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายนายทองคูณ-นายวีระ จํานวน
วัฒน มูที่ 6 บ้านโพนทัน
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายนายทอง
คูณ-นายวีระวัฒน มูที่ 6 บ้านโพนทัน ขนาดผิวจราจร
ว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 145 มตร นา 0.15 มตร รือ
มีพื้นที่รวมไมน้อย วา 725.00 ตาราง มตร ไ ลทางลู รังข้าง
ละ 0.50 มตร และติดตั้งปายโครง าร 1 ปาย ( องชาง) ป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 60 ข้อ 104
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนางดินรัตนา ตา จํานวน
ตา-บ้านนางพัชรี ศรี ิง บ้านดง จริญ มูที่ 16
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนางดิน
รัตนา ตา ตา-บ้านนางพัชรี ศรี ิง บ้านดง จริญ มู
ที่ 16 ขนาดผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง
รวม 85.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา 340.00 ตาราง มตร ไ ลทางลู รังข้างละ 0.50 มตร และ
ติดตั้งปายโครง าร 1 ปาย ( องชาง) ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 70 ข้อ 147 และแ ้ไขครั้ง
ที่ 3

400,000 บาท

400,000 บาท

192,000 บาท
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนาดี-บ้านโพน
มูที่ 4 บ้านนาดี

จํานวน

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนา
ดี-บ้านโพน มูที่ 4 บ้านนาดี ขนาดผิวจราจร
ว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 145 มตร นา 0.15 มตร รือ
มีพื้นที่รวมไมน้อย วา 725.00 ตาราง มตร ไ ลทางลู รังข้าง
ละ 0.50 มตร และติดตั้งปายโครง าร 1 ปาย ( องชาง) ป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 57 ข้อ 89 และแ ้ไขครั้งที่ 3
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนาย ถิต ภั ง จํานวน
ศรี-ถนนลาดยางบ้าน ชียง วาง มูที่ 18 บ้าน ร้างลานพัฒนา
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนาย
ถิต ภั งศรี-ถนนลาดยางบ้าน ชียง วาง มูที่ 18 บ้าน ร้าง
ลานพัฒนา ขนาดผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง
รวม 191 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่รวมไมน้อย
วา 764.00 ตาราง มตร ไ ลทางลู รังข้างละ 0.50 มตร และ
ติดตั้งปายโครง าร 1 ปาย ( องชาง) ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 73 ข้อ 159
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านโพนทัน-วัดป่า จํานวน
บ้านโพนทัน มูที่ 19 บ้านโพนทัน
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านโพน
ทัน-วัดป่าบ้านโพนทัน มูที่ 19 บ้านโพนทัน ขนาดผิวจราจร
ว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 145 มตร นา 0.15 มตร รือ
มีพื้นที่รวมไมน้อย วา 725.00 ตาราง มตร ไ ลทางลู รังข้าง
ละ 0.50 มตร และติดตั้งปายโครง าร 1 ปาย ( องชาง) ป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 73 ข้อ 161 และแ ้ไขครั้งที่ 3
โครง าร อ ร้างฝายน้ําล้น มข.2527 ้วยคําแอ บ้าน ร้าง ลวง จํานวน
มูที่ 2
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างฝายน้ําล้น มข.2527 ้วยคําแอ บ้าน
ร้าง ลวง มูที่ 2 ขนาด ว้าง 9.00 มตร ันฝาย
ูง 1.50 มตร และติดตั้งปายโครง าร 1 ปาย ( องชาง) ป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 78 ข้อ 9 และ
แ ้ไขครั้งที่ 3

400,000 บาท

430,000 บาท

400,000 บาท

489,000 บาท
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โครง าร อ ร้างฝายน้ําล้น มข.2527 ้วยวังตุ บ้าน ร้างคํา มูที่
11

จํานวน

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างฝายน้ําล้น มข.2527 ้วยวังตุ บ้าน ร้าง
คํา มูที่ 11 ขนาด ว้าง 9.00 มตร ันฝาย ูง 1.50 มตร และ
ติดตั้งปายโครง าร 1 ปาย ( องชาง) ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 น้าที่ 7 ข้อ 1 และ
แ ้ไขครั้งที่ 3
โครง ารลงทอระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ พร้อมลงบอพั ค ล
จํานวน
.และฝาตะแ รง ล็ บ้านดานนคร มูที่ 15
พื่อจาย ป็นคาลงทอระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ พร้อมลงบอ
พั ค ล.และฝาตะแ รง ล็ บ้านดาน มูที่ 15 งานลงทอ
ระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ ปา ลิ้นราง dai.0.40 m. ความยาว
ทอระบายน้ํา 134 ทอน ลงบอพั ค ล. พร้อมฝาตะแ รง ล็
รวม จํานวน 12 บอ และติดตั้งปายโครง าร 1 ปาย ( อง
ชาง) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 69 ข้อ 144
โครง ารลงทอระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ พร้อมลงบอพั ค ล
จํานวน
.และฝาตะแ รง ล็ ายจา บ้านนางวง ดือน-นายบุญคุ้ม บ้าน
โค น้อย มูที่ 14
พื่อจาย ป็นคาลงทอระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ พร้อมลงบอ
พั ค ล.และฝาตะแ รง ล็ ายจา บ้านนางวง ดือน-นายบุญ
คุ้ม บ้านโค น้อย มูที่ 14 งานลงทอระบายน้ําคอน รีต ริม
ล็ ปา ลิ้นราง dai.0.40 m. ความยาวทอระบาย
น้ํา 302 ทอน ลงบอพั ค ล. พร้อมฝาตะแ รง ล็
รวม จํานวน 25 บอ และติดตั้งปายโครง าร 1 ปาย ( อง
ชาง) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 68 ข้อ 138 และแ ้ไขครั้งที่ 3

489,000 บาท

188,000 บาท

400,000 บาท
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โครง ารลงทอระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ พร้อมลงบอพั ค ล
จํานวน
.และฝาตะแ รง ล็ ายบ้านดงใ ญ-ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านดง
ใ ญ มูที่ 3
พื่อจาย ป็นคาลงทอระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ พร้อมลงบอ
พั ค ล.และฝาตะแ รง ล็ ายบ้านดงใ ญ - ศูนยพัฒนา ด็
ล็ บ้านดงใ ญ มูที่ 3 งานลงทอระบายน้ําคอน รีต ริม
ล็ ปา ลิ้นราง dai.0.40 m. ความยาวทอระบาย
น้ํา 447 ทอน ลงบอพั ค ล. ํา รับทอ 0.40 มตร พร้อมฝา
ตะแ รง ล็ รวม จํานวน 39บอ ลงบอพั ค ล. ํา รับ
ทอ 0.60 มตร พร้อมฝาตะแ รง ล็ จํานวน 1 บอและติดตั้ง
ปายโครง าร 1 ปาย ( องชาง) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 58 ข้อ 92 และแ ้ไขครั้งที่ 3
โครง าร ริมผิวแอ ฟัลทติ คอน รีต ายดงใ ญพัฒนา-โนน
ะอาด บ้านดงใ ญพัฒนา มูที่ 12

จํานวน

พื่อจาย ป็นคา ริมผิวแอ ฟัลทติ คอน รีต ายดงใ ญ
พัฒนา-โนน ะอาด บ้านดงใ ญพัฒนา มูที่ 12 ขนาดผิวจราจร
ว้าง 4.00 มตร ความยาว
รวม 426.00 มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา 1,704.00 ตาราง มตร และติดตั้งปาย
โครง าร 1 ปาย ( องชาง) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 65 ข้อ 128 และแ ้ไขครั้งที่ 3
โครง าร ริมผิวแอ ฟัลทติ คอน รีต ายแย ต้น ปลือย-บ้านนาย จํานวน
ธงชัย ภูมินทร บ้านดง จริญ มูที่ 16
พื่อจาย ป็นคา ริมผิวแอ ฟัลทติ คอน รีต ายแย ต้น
ปลือย-บ้านนายธงชัย ภูมินทร บ้านดง จริญ มูที่ 16 ขนาดผิว
จราจร ว้าง 3.00 มตร ความยาว
รวม 200.00 มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา 600.00 ตาราง มตร และติดตั้งปายโครง าร 1 ปาย ( อง
ชาง) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 70 ข้อ 148 และแ ้ไขครั้งที่ 3

601,800 บาท

596,000 บาท

209,000 บาท
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คาปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

45,633 บาท

รวม

225,120 บาท

รวม

185,120 บาท

รวม

185,120 บาท

จํานวน

165,120 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจาย พื่อดัดแปลงตอ ติม
รือปรับปรุง ิ่ง อ ร้าง ซึ่งทําใ ้ที่ดินและ ิ่ง อ ร้างมีมูลคา พิ่ม
ขึ้น ชน ารปรับปรุงระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟา ารปรับปรุง
ะพาน ารปรับปรุงฝาย ารปรับปรุงบอบาดาล ารปรับปรุง
แ ลงน้ํา าธารณะ ารขุดลอ คลอง ารปรับปรุง
อาคาร ชน บิวทอิน Built-in, ั้น ้องที่มี ภาพมั่นคง ฯลฯ ราย
ละ อียดตามที่ อบต. ชียง วาง ํา นด ( องชาง)
คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) งาน อ ร้าง ิ่ง
าธารณูปโภคและ าธารณูป าร
พื่อจาย ป็นคาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) ํา รับงาน
อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภคและ าธารณูป าร ป็นไปตาม นัง ือ
คณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อจัดจ้างและบริ ารพั ดุภาค
รัฐ ดวนที่ ุด ที่ ค ( วจ.) 0405.2/ว 110 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว643 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 และ
คูมือ ารตรวจ อบ งินชด ชยคางาน อ ร้าง (คา K) มติคณะ
รัฐมนตรีและ นัง ือ วียนที่ ี่ยวข้อง ํานั มาตรฐานงบ
ประมาณ ํานั งบประมาณ ุมภาพันธ 2555
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปใ ้แ
พนั งาน วนตําบล ( ํานั งานปลัด อบต.) รวม 12
ดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
- จ้าพนั งาน าร ษตร จํานวน 1 อัตรา
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งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งาน วน
ตําบล (l ํานั งานปลัด อบต.) รวม 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา ดัง
นี้
- จ้าพนั งาน าร ษตร จํานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

จํานวน

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน ( ํานั งานปลัด อบต.)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
จัดซื้อตู้แชอา าร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้แชอา าร ชนิด 1 ประตู มีคุณ มบัติดัง
นี้
-ขนาดตู้ ไมต่ํา วา 61 x 51 x 200 Cm
-ขนาดความจุ ไมต่ํา วา 14 คิว
-จํานวนวางของไมน้อย วา 5 ชั้น
-แ ง วางภายในตู้ LED
-บาน ระจ ระจ ูญญา าศ 2 ชั้น
-มีระบบน้ําทิ้ง ระ ยอัตโนมัติ
-ความ ย็นภายในตู้ +0 ถึง +10 องศา ซล ซีย
-ชุดควบคุมทําความ ย็น แบบ ทอรโม ตารท
-คอม พร ซอร (แรงม้า) ไมน้อย วา 1.5
พื่อใช้ ํา รับงาน ง ริม าร ษตร ษตร ํา รับจัด ็บ
วัคซีน และยา ัตว จัด าตามราคาท้องตลาดโดยประ ยัด ( ํานั
ปลัด อบต.)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายโครง ารปลู ต้นไม้ ฉลิมพระ ียรติ
พื่อจาย ป็นคาโครง ารปลู ต้นไม้ ฉลิมพระ ียรติ นื่องในวัน
ําคัญ พื่อ ารอนุรั ษป่า ดินและน้ํา จัด ิจ รรมนิทรรศ าร าร
จัดแ ดงผลงาน คาพา นะ คาอา าร ครื่องดื่ม ทาที่จายจริง คา
จัด ถานที่ คาจัด าพันธุไม้ ื่อ ิ่งพิมพ และคา ชาวั ดุอุป รณ
ตาง ๆ ชน คาประดับต แตง วที คา ชา ครื่อง ียง ครื่องขยาย
ียง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ( ํานั
งานปลัด อบต.) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 137 ข้อ 2

