
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง

อําเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 78,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 22,587,365 บาท
งบกลาง รวม 22,587,365 บาท

งบกลาง รวม 22,587,365 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 286,962 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงาน
จ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่วคราว  (เบิกจายจากเงินราย
ได้ 235,602 บาท  เบิกจายจากเงินอุดหนุน 51,360* บาท) โดย
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 11,479 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งป (มกราคม – ธันวาคม) 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,590,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่
มี อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการ
ตาม ข้อ 18 (2)  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ที่ได้ดําเนินการมากอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ป
ย้อนหลังและข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการ
ดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123 ข้อ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 5,059,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการมา
กอน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ 2565 โดย
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปย้อนหลัง และข้อมูล
จํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชี
รายชื่อ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนิน
การตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123 ข้อ 2 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสแกผู้
ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็น
อยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคน
ละ 500บาท ตอเดือนครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดําเนินการตาม
ภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120 ข้อ 3
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เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ป โดยนําไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) หน้าที่ 128 ข้อ 1

รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการระบบหลักประกันสุชภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เชียง
หวาง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ
.ศ.  2561 ในอัตรา ไมน้อยกวาร้อยละห้าสิบ ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 ข้อ 4

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 659,324 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ .ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคํานวณตั้งจาย
ในอัตราร้อยละหนึ่ง ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจําป และมิให้นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ (32,966,200 x 2 % = 659,324)   จึงตั้งจาย
ไว้  659,324 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินบาเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,427,360 บาท

งบบุคลากร รวม 7,497,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,686,840 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
     -นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 21,120 บาท เป็นเงิน 253,440 บาท
     -รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 11,610 บาท/คน เป็นเงิน 278,640 บาท
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
     -นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 1,900 บาท เป็นเงิน 22,800 บาท 
     -รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 950 บาท/คน เป็นเงิน 22,800 บาท 
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
     -นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 1,900 บาท เป็นเงิน 22,800 บาท
     -รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 950 บาท/คน เป็นเงิน 22,800 บาท
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,560 บาท 
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 3,972,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบให้แกประธานสภา , รองประธาน
สภา , สมาชิกสภา และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ดังนี้
     -ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 11,610 บาท เป็นเงิน 139,320 บาท
     -รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 114,000 บาท
     -สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 40 คน จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 7,560 บาท/คน เป็นเงิน 3,628,800 บาท
     -เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 7,560 บาท เป็นเงิน 90,720 บาท
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,810,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,821,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล (สํานักงานปลัด อบต.) รวม 12
 เดือน จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
    -ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
     -รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
     -หัวหน้าสํานักปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
     -เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
     -นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงบริหารของพนักงาน
สวนตําบล (สํานักงานปลัด อบต.) รวม 12 เดือน จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
     -ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงของผู้บริหารองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ได้แก ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ,รองปลัด อบต. ,หัวหน้าสํานักปลัด อบต
. จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัด อบต.)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 652,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง (สํานักงานปลัดอบต
.) รวม 12 เดือน จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
     -พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
     -ภารโรง (ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
     -คนงานทั่วไป (แมบ้าน) จํานวน 1 อัตรา
     -คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต ) จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง (สํานัก
งานปลัด อบต.) รวม 12 เดือน จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
     -พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
     -ภารโรง (ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
     -คนงานทั่วไป (แมบ้าน) จํานวน 1 อัตรา
     -คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต ) จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 4,818,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลชียงหวาง เชนคาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและ
ควบคุมงานกอสร้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง คา
ตอบแทนกรรมการสอบ และคาตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตาบลอื่น ๆ ฯลฯ เป็นเงินทั้ง
สิ้น 500,000 บาท (สํานักงานปลัด อบต.)
     - เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท (สํานักงาน
ปลัด อบต.)      

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 (สํานักงานปลัด อบต.)     

ค่าใช้สอย รวม 1,360,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 380,000 บาท

     1. เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ รวมทั้งคาจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลงครุภัณฑ เชน คาจ้างกําจัดปลวก คาล้างฟลม คาอัด
ภาพ ขยายภาพ คาจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต คาจ้างเหมาแรง
งาน และจ้างทําของ ติดแอร คาแปลเอกสาร คาจ้างในการถาย
เอกสาร ถายแบบจัดทําเอกสาร และคาเชาเวที คาเครื่องเสียง คา
เชาเต็นท ตลอดจนคาตกแตงสถานที่ เพื่อแสดงงานตางๆ คาจัด
ทําปาย คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาจ้างทําความสะอาด คาซัก
ผ้ามาน ผ้าปูโต๊ะ คาจ้างทําการโฆษณาประชาสัมพันธ เผยแพร
ขาวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน สิ่งพิมพตาง ๆ การ
จัดทําหรือบันทึกเทปโทรทัศน เทปบันทึกเสียง การแถลงขาวสาร
ทางราชการ การเชาหรือซื้อคอลัมนหนังสือพิมพ การจัดทําปฏิทิน
ประชาสัมพันธขาวสารสรุปผลงาน อบต. การจัดทําวารสาร การ
จัดทําบรรยายสรุปและคาใช้จายเพื่อการโฆษณาและเผยแพร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คารับวารสารตาง ๆ คาเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ คาใบปลิว แผนพับ และข้อบังคับตาง ๆ และรวมถึงคา
จ้างเหมาอื่น ๆ เป็นเงิน 330,000 บาท (สํานักงานปลัด อบต.)
     2. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เพื่อจายเป็นคา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมศาล คาทํา
นิติกรรมสัญญาตาง ๆ คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
ตางๆ รวมถึง คาธรรมเนียมสมาชิกสื่อสารสนเทศ คาธรรมเนียม
สมาชิกอินเตอรเน็ต เป็นเงิน 50,000 บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

     1.เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
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บุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ
ด้วย และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อ
เป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน ประชุม หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็น
เงิน 50,000 บาท (ไมเกินร้อยละ 1.0 ของรายได้จริงในปที่ลวง
มา) (สํานักงานปลัด อบต.)
     2.เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการ เชน คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ในการ
เลี้ยงรับรองและคาบริการในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะ
กรรมการอื่นที่ได้รับการแตงตั้งตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง อปท
. กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  รวมถึงคาใช้
จายในการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เป็นเงิน 50,000 บาท  (ไมรวมในร้อย
ละ 1.0 ตามข้อ 1) (สํานักงานปลัด อบต.)
     3.เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน งานรัฐพิธี ราชพิธี พิธี
ทางศาสนา กิจกรรมและพิธีการตาง ๆ เป็นเงิน 100,000
 บาท เชนคาใช้จายในการจัดงานตามนโยบายของทาง
ราชการ งานรัฐพิธี ราชพิธี และพิธีทางศาสนา วันสําคัญของทาง
ราชการ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงผลงาน งานวัน
สถาปนา การไปรวมกิจกรรมของทางราชการ รวมถึงการจัด
กิจกรรมรณรงคงานตางๆ ตามหนังสือสั่งการ เชน คาพาหนะ คา
อาหาร และเครื่องดื่ม สําหรับคณะกรรมการ คณะเจ้า
หน้าที่ สมาชิกกลุมองคกรที่เข้ารวมในงานตางๆ ที่จัดโดย อบต
.เชียงหวาง หรือหนวยงานราชการอื่นๆ สมาคม ชุมชน หรือ
องคกรอิสระอื่นๆ คาวัสดุอุปกรณ คาพานพุมเงิน พานพุม
ทอง แจกันพุมดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ธูป เทียน คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ คาพิธีสงฆ คาจ้างทําภัตตราหาร คาจ้าง
ตกแตงสถานที่ คาโลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณสําหรับกิจกรรม
ตาง ๆ รวมทั้งคาพวงหรีด พวงมาลา สําหรับบุคคลที่ถึงแกกรรม
ในหน้าที่ราชการตลอดจนผู้ทําคุณประโยชนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น รวมถึงคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับงานรัฐพิธี ราช
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พิธี พิธีทางศาสนาและพิธีการตาง ๆ ที่จําเป็น  เทาที่จาย
จริง (สํานักงานปลัด อบต.)    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและดูงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน (สํานักงานปลัด อบต.) 

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน เป็นเงิน 200,000 บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

คาใช้จายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม) อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมือง ในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความ
เหมาะสม เชน คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับงานเลือกตั้ง คาเบี้ย
ประชุม คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาปาย
ประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการนี้ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2563 (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการสงเสริมความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลขาวสาร จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล
ขาวสาร พ.ศ. 2540 เชน คาฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ขาวสารให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุมภาคีเครือขายตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาอาหาร คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ กิจกรรมบูรณาการเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ขาวสาร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สํานักงานปลัด อบต.)       

โครงการสงเสริมธรรมาภิบาล ต้านทุจริต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมธรรมาภิบาล ต้าน
ทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง เชน คาฝึกอบรม
ความรู้กฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้แทน
กลุมภาคีเครือขายตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ คาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คา
กิจกรรมรณรงคตอต้านการทุจริต กิจกรรมประกาศยกยองบุคคล
ต้นแบบ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงแขงกีฬาขององคกร
ปกรองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559(สํานักงานปลัด อบต.) 
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ค่าวัสดุ รวม 1,721,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเชน หม้อ
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จานรอง
ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน
ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟา เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟา หม้อไฟฟา รวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟา กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าหม ผ้า
ปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชนไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตายกุญแจเลื่อน คีมล๊อค
 ล๊อคเกียร ล๊อคคลัตซ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถัง
น้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองข้าง
รถยนตกันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ(สํานักงานปลัด อบต.)     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 971,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ แยกดังนี้
     -สําหรับรถยนตสี่ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ - 5635
 อุดรธานี รวม 12 เดือน
     -สําหรับรถยนตสี่ประตู หมายเลขทะเบียน กม - 3577
อุดรธานี รวม 12 เดือน
     -สําหรับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค 2 คัน รวม 12 เดือน
     -สําหรับรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียบ 40-0240
  อุดรธานี รวม 12 เดือน
     -สําหรับรถขยะ  จํานวน 4 คัน ๆ ละ 9,000 บาท  รวม 12
 เดือน
     -สําหรับรถกู้ชีพ รวม 12 เดือน
     -รถกระบะตอนเดียว รวม 12 เดือน
     -สําหรับรถจักรยานยนต รถสามล้อเครื่อง  เครื่องตัดหญ้า
เครื่องพนหมอกควัน รวมถึงน้ํามันสําหรับผสมน้ํายาเคมีกิจกรรม
โรคไข้เลือกออก และกิจกรรมอื่น ๆ รวม 12 เดือน
     -น้ํามันเครื่อง และหลอลื่น รวม 12 เดือน (สํานักงานปลัด อบ
ต.)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน
เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอน
เบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อ
พันธุสัตว วัสดุเพาะชําอุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากปองกันแก๊สพิษ ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด อบต.)     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร วีดีโอเทป แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมรุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชาระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งอาทิเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk , Compact Disc , 
Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
Reel Magnetic Tape , Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card , Lan Card , Anti virus Card ,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 637,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล และอาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลขององคการบริหาร
สวนตําบล (สํานักงานปลัด อบต.)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 77,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐานและคาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้
ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.) 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาเชาตู้
ไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส(GFMIS) (สํานักงานปลัด อบต.)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 94,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชนคา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จาย ที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สํานักงานปลัด อบต.)     

งบลงทุน รวม 82,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ชนิดขาเหล็ก บุนวม มี
ล้อ ปรับระดับได้ จัดหาตามราคาท้องตลาด โดย
ประหยัด จํานวน  2  ตัว (สํานักงานปลัด อบต.)

ตู้กระจกบานเลื่อน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาดกว้างไมต่ํา
กวา 110 ซม. ลึกไมต่ํากวา 40 ซม. สูงไมต่ํา
กวา 85 ซม. จํานวน  2 ตู้ ๆ ละ 5,500  บาท  จัดหาตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด (สํานักงานปลัด อบต.)
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โต๊ะทํางาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานหน้าเหล็ก PVC 7  ลิ้นชัก ขนาด
กว้างไมต่ํากวา 150 ซม. ลึกไมต่ํากวา 70  ซม. สูงไมต่ํา
กวา 70 ซม. จัดหาตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด จํานวน 2 ตัว ๆ ละ  7,500 บาท (สํานักงานปลัด อบต.)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่องๆละ  10,000
 บาท เป็นเงิน  20,000  บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
 -เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 -มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x 600 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
 -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256  MB
 -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
 -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไมน้อย
กวา 1,200 x 1,200 dpi
 -มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 -สามารถถายสําเนาเอกสารได้
 -สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
 -สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง  400 เปอรเซ็นต
 -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1  ชอง
 - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
 -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ Custom
 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (สํานักงานปลัด อบต.)
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เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 2 (27/นาที) จํานวน  1  เครื่อง ราคา 27,000  บาท
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 -มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600 x 600 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm)
 -มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27
 หน้าตอนาที (ppm)
 -สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 512 MB
 -มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) 
ได้
 -มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250  แผน
 -สามารถใช้ได้กับ A4 Letter,Legal และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (สํานักงานปลัด อบต.)

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

การจ้างองคกรที่เป็นกลางในการประเมินผลในมิติความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างสํารวจความพึงพอในการให้บริการ
สาธารณะ ตามหนังสือหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แกข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น และคาหนังสือสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ที่ มท
 0808.4/ 301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548  (สํานักงานปลัด อบต.)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 592,140 บาท
งบบุคลากร รวม 562,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 562,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 402,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล (สํานักงานปลัด อบต.) รวม 12
 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
     -นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 154,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง (สํานักงานปลัด อบต
.) รวม 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 4,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง (สํานัก
งานปลัด อบต.) รวม 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
    

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน เป็นเงิน 30,000  บาท  (สํานักงานปลัด อบต.)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,814,540 บาท
งบบุคลากร รวม 2,510,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,510,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,941,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล (กองคลัง) รวม  12 เดือน จํานวน 7
 อัตรา ดังนี้
     -ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
     -นักวิชาการการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
     -จพง.การเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
     -จพง.พัสดุ จํานวน 1 อัตรา
     -นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
     -จพง.จัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล (กองคลัง) รวม  12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
     -จพง.การเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงของผู้บริหารองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 12 เดือน (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 452,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง (กองคลัง) รวม 12
 เดือน จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง (กอง
คลัง) รวม  12 เดือน  จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,092,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
 (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ รวมทั้งคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับ
จ้างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง
ครุภัณฑ เชน คาจ้างกําจัดปลวก คาล้างฟลม คาอัดภาพ ขยาย
ภาพ คาจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต คาจ้างเหมาแรงงาน และจ้าง
ทําของ ติดแอร คาแปลเอกสาร คาจ้างในการถายเอกสาร ถาย
แบบจัดทําเอกสาร และคาเชาเวที คาเครื่องเสียง คาเชา
เต็นท ตลอดจนคาตกแตงสถานที่ เพื่อแสดงงานตางๆ คาจัดทํา
ปาย คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาจ้างทําความสะอาด คาซักผ้า
มาน ผ้าปูโต๊ะ คาจ้างทําการโฆษณาประชาสัมพันธ เผยแพรขาว
สารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน สิ่งพิมพตาง ๆ การจัด
ทําหรือบันทึกเทปโทรทัศน เทปบันทึกเสียง การแถลงขาวสารทาง
ราชการการเชาหรือซื้อคอลัมนหนังสือพิมพ การจัดทํา
วารสาร การจัดทําบรรยายสรุปและคาใช้จายเพื่อการโฆษณาและ
เผยแพรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คารับวารสารตาง ๆ คาเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ คาใบปลิว แผนพับ และข้อบังคับตาง ๆ และรวมถึงคา
จ้างเหมาอื่น ๆ (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการจัดทําทะเบียนแผนที่ภาษี จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําทะเบียนแผนที่ภาษี ของ
องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง เชน คาฝึกอบรม คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาถายเอกสาร คาวัสดุ ครุภัณฑ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็น และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับงานนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยขององคกร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2550 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวัน
ที่ 29 กุมภาพันธ 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ 2561 (กองคลัง)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พักคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  (กองคลัง)

โครงการสํารวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสํารวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง เชนคาฝึก
อบรมคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาถายเอกสาร คาวัสดุ ครุภัณฑ คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาแรง
งาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่มีความจําเป็น และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นสําหรับงานนี้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว
 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558 (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสิน กรณีเป็นการจ้าง
เหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรง  เชนคาซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร ,เครื่องปรับอากาศ,เครื่องถายเอกสาร,โทรทัศน,วีดิ
โอ,ตู้เย็น,พัดลม,ยานพาหนะตาง ๆ อาคาร ฯลฯ หรือบํารุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 2,000 บาท
วัสดุสํารวจ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํารวจ ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชนคาขน
สง คาภาษี   คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน บันไดอลูมิ
เนียม เครื่องมือแกะสลัก  เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ (กอง
คลัง)

งบลงทุน รวม 212,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 212,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ชนิดขาเหล็ก บุนวม มี
ล้อ ปรับระดับได้ จัดหาตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด จํานวน 1 ตัว (กองคลัง)
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คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู
     2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
     3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
     4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อยจากโรงงานเดียวกัน
     5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศเชนแผนฟอก
อากาศตะแกรงไฟฟา (Electricgrids) หรือเครื่องผลิตประจุ
ไฟฟา (Lonizer) เป็นต้น สามารถดักอนุภาค ฝุ่นละออง และ
อุปกรณสามารทําความสะอาดได้
     6) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรเซอร
     7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณดังนี้
         -สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 2563
 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 10.6.3 (กองคลัง)

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาดกว้างไมต่ํา
กวา 110 ซม. ลึกไมต่ํากวา 40 ซม. สูงไมต่ํา
กวา 85 ซม. จํานวน  1 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท  จัดหาตามราคาท้อง
ตลาดโดยประหยัด (กองคลัง)

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานหน้าเหล็ก PVC 7  ลิ้นชัก ขนาด
กว้างไมต่ํากวา 150 ซม. ลึกไมต่ํากวา 70  ซม. สูงไมต่ํา
กวา 70 ซม. จัดหาตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท (กองคลัง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอร  All In One สําหรับประมวลผล จํานวน 23,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร  All In One สําหรับประมวล
ผล จํานวน 1 ชุด  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
     -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 6 MB
มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
     1)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
     2)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
     -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
     -มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SAIA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
     -มี DVD RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
     -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
     -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
     -มีแปนพิมพและเมาส
     -มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920X1080)สามารถใช้งาน Wi Fi
( IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  (กองคลัง)
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เครื่องพิมพเช็คอัตโนมัติ จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเช็คอัตโนมัติ จํานวน 1
 เครื่อง  พร้อมโปรแกรมพิมพเช็ค (Speed Cheque)  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     -หัวพิมพสามารถปรับระดับความบาง/หนา ของสมุดคู
ฝาก อยางอัตโนมัติ
     -จํานวนหัวพิมพ 24 เข็มพิมพ
     -มีความเร็วในการพิมพสูงสุด 580 ตัวอักษร/วินาที
     -การ Setup printer SP40 เป็น
แบบ Optical Mark Reading
     -ความละเอียดในการพิมพ Graphic 360x360 DPI
ระบบตอ
เชื่อม(มาตรฐาน) RS232 serial, IEEE1284
 parallel, (Automatic Interface Switching) USB 2.0
     -ความหนาของกระดาษถึง 2.0 มม.
     -อายุผ้าหมึก 10 ล้านตัวอักษร
     -หนวยความจํา 128 Kb
     -มีจอแสดงผล LCD
     -ขนาดตัวเครื่อง 200x396x285 มม.
จัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  (กองคลัง)
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 17,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)  ราคา 8,900
 บาท จํานวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     -มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
     -มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28
 หน้าตอนาที (ppm)
     -สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
     -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
     -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
     -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi Fi (iEEE 802.11 b, g, n)
ได้
     -มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
     -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  (กองคลัง)
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด  Network  แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน  1
 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
     -มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
     -มีวามเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm)
     -มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27
 หน้าตอนาที (ppm)
     -สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
     -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 512 MB
     -มีซองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
     -มีชองเชื่อตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้
สาย Wi Fi (iEEE 802.11b, g, n)ได้
     -มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
     -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงตามปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ รถหกล้อ รถบรรทุก
น้ํา เปลี่ยนกระบะท้ายของรถบรรทุกขยะ รถหกล้อ รถบรรทุก
น้ํา เปลี่ยนถังบรรจุน้ํามันรถขยะ รถหกล้อ รถบรรทุกน้ํา  เปลี่ยน
ระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
  (กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 220,080 บาท
งบบุคลากร รวม 190,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 190,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 190,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล (สํานักงานปลัด อบต.) รวม  12
 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
     -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน เป็นเงิน 30,000 บาท  (สํานักงานปลัด อบต.)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,326,360 บาท

งบบุคลากร รวม 726,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 726,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 349,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล (สํานักงานปลัด อบต.) รวม 12
 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
     -นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา    
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 328,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง (สํานักงานปลัดอบต
.) รวม 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ปองกันฯ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
     -พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้าง  (สํานักงานปลัด อบต.) รวม  12 เดือน จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ปองกันฯ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
     -พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายวาด้วยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แกอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยใช้อัตราคาตอบ
แทนตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560  (สํานักปลัด อบต.)     

วันที่พิมพ : 20/9/2564  11:05:14 หน้า : 34/99



ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือนตําบลเชียงหวาง, คาฝึกอบรมทบทวนแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจําป, คาฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้น
ต้น ,คาฝึกทบทวนเพิ่มศักยภาพประจําป เชน คาจัดสถานที่ คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
พาหนะ คาวัสดุเครื่องแตงกาย คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นสําหรับ
การอบรมและการฝึกทบทวน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับ
โครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

คาใช้จายโครงการสงเสริมวินัยจราจรให้แกเด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมวินัยจราจรให้แกเด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป เชนฝึกอบรมกฎหมาย
จราจร กิจกรรมรณรงคลดอุบัติเหตุ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาจัด
สถานที่ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ตอบแทนวิทยากร คาเชาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
พาหนะ คาจัดทําเสื่อสิ่งพิมพ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จาเป็นสําหรับ
โครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงแขงกีฬาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 (สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ในหลักสูตรจัดตั้งหรือ
หลักสูตรทบทวน  เชน คาจัดสถานที่ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่
พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาเชาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพาหนะ คาวัสดุ
เครื่องแตงกาย คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นสําหรับการอบรมและการ
ฝึกทบทวน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปองกันและเฝาระวังเด็กจมน้ํา
ในสถานศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ปองกันและเฝาระวังเด็กจมน้ําในสถานศึกษา เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาสถานที่ คาเชาที่พัก คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
พาหนะ คาจัดทําเสื่อสิ่งพิมพ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับ
โครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงแขงกีฬาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 (สํานักงานปลัด อบต.)
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โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต เชน คาจัดสถานที่ คาจัด
ประชุม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่มท 0804/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810/ว 661
 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 (สํานักงานปลัด อบต.)      

โครงการวัน อปพร.  ๒๒  มีนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม เชน คา
ใช้จายการจัดกิจกรรมรณรงค คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาจัดสถาน
ที่ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชา
พาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพาหนะ คาจัดทาสื่อสิ่งพิมพ คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จาเป็นสําหรับโครงการนี้  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
แขงกีฬาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

โครงการสงเสริมความรู้ด้านการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมโครงการสงเสริมความรู้ด้าน
การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาจัดสถานที่ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
พาหนะ คาจัดทาสื่อสิ่งพิมพ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับ
โครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงแขงกีฬาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 (สํานักงานปลัด อบต.)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  เพื่อ
เป็นคาใช้จายตามโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่
กลาง) เชน คาจ้างเหมาบุคลากรประจําศูนยฯ คาวัสดุและ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่มีความจําเป็นสําหรับการนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 เมษายน 2559 ประกาศกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักงาน
ปลัด อบต.) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 132 ข้อ 9

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 993,860 บาท

งบบุคลากร รวม 838,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 838,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 637,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล (กองการศึกษาฯ) รวม 12 เดือน จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
     -ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา
     -นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้บริหารองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (กอง
การศึกษาฯ) จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 142,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง (กองการศึกษาฯ) รวม 12
 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่การเงินฯ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 16,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง  (กอง
การศึกษาฯ)  รวม 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่การเงินฯ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ รวมทั้งคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับ
จ้างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการ ประกอบ ดัด
แปลง ครุภัณฑ เชน คาจ้างกําจัดปลวก คาล้างฟลม คาอัด
ภาพ ขยายภาพ คาจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต คาจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงาน และจ้างทําของ ติดแอร คา
แปลเอกสาร คาจ้างในการถายเอกสาร ถายแบบจัดทํา
เอกสาร และคาเชาเวที คาเครื่องเสียง คาเชาเต็นท ตลอดจนคา
ตกแตง สถานที่ เพื่อแสดงงานตางๆ คาจัดทาปาย คาซักฟอก คา
ตักสิ่งปฏิกูล คาจ้างทําความสะอาด คาซักผ้ามาน ผ้าปูโต๊ะ คาจ้าง
ทําการโฆษณาประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน สิ่งพิมพตาง ๆ การจัดทําหรือบันทึกเทป
โทรทัศน เทปบันทึกเสียง การแถลงขาวสารทางราชการ การเชา
หรือซื้อคอลัมนหนังสือพิมพ การจัดทําวารสาร การจัดทําบรรยาย
สรุปและคาใช้จายเพื่อการโฆษณาและเผยแพรอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง คารับวารสารตาง ๆ คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาใบ
ปลิว แผนพับ และข้อบังคับตาง ๆ และรวมถึงคาจ้างเหมาอื่น ๆ
 เป็นเงิน 85,000 บาท (กองการศึกษาฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  (กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 14,875,862 บาท
งบบุคลากร รวม 4,793,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,793,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,273,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานครู (กองการศึกษาฯ) รวม 12 เดือน จํานวน 10
 อัตรา ดังนี้
     -ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 10 อัตรา
(จายจากเงินอุดหนุน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
พนักงานครู (กองการศึกษาฯ) รวม 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดัง
นี้
     -ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.3 จํานวน 1 อัตรา
(จายจากเงินอุดหนุน)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 319,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะตามกฎหมายวาด้วยระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลลากรทางการศึกษา ให้แกพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (กองการศึกษาฯ) รวม  12 เดือน  จํานวน 7
 อัตรา ดังนี้
     - ครูชํานาญการ และครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 7 อัตรา
(จายจากเงินอุดหนุน)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,037,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง รวมถึงเงินคาจ้างในสวนที่
เกินจากเงินอุดหนุน  (กองการศึกษาฯ) รวม 12 เดือน จํานวน 8
 อัตรา  ดังนี้
     -ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ) จํานวน 4 อัตรา
     -คนงานทั่วไป  (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 4 อัตรา
จายจากเงินรายได้ (153,960) จายจากเงินอุดหนุน* (883,200)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง (กอง
การศึกษาฯ) รวม 12 เดือน จํานวน 6  อัตรา  ดังนี้
     -ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จํานวน 2  อัตรา
     -คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 4 อัตรา
(จายจากเงินอุดหนุน)

งบดําเนินงาน รวม 5,218,082 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
พนักงานครูที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 2,542,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ รวมทั้งคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับ
จ้างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการ ประกอบ ดัด
แปลง ครุภัณฑ เชน คาจ้างกําจัดปลวก คาล้างฟลม คาอัด
ภาพ ขยายภาพ คาจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต คาจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงาน และจ้างทําของ ติดแอร คา
แปลเอกสาร คาจ้างในการถายเอกสาร ถายแบบจัดทํา
เอกสาร และคาเชาเวที คาเครื่องเสียง คาเชาเต็นท ตลอดจนคา
ตกแตง สถานที่ เพื่อแสดงงานตางๆ คาจัดทาปาย คาซักฟอก คา
ตักสิ่งปฏิกูล คาจ้างทําความสะอาด คาซักผ้ามาน ผ้าปูโต๊ะ คาจ้าง
ทําการโฆษณาประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน สิ่งพิมพตาง ๆ การจัดทําหรือบันทึกเทป
โทรทัศน เทปบันทึกเสียง การแถลงขาวสารทางราชการ การเชา
หรือซื้อคอลัมนหนังสือพิมพ การจัดทําวารสาร การจัดทําบรรยาย
สรุปและคาใช้จายเพื่อการโฆษณาและเผยแพรอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง คารับวารสารตาง ๆ คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาใบ
ปลิว แผนพับ และข้อบังคับตาง ๆ และรวมถึงคาจ้างเหมาอื่น ๆ
 เป็นเงิน 450,000 บาท (กองการศึกษาฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตาบลเชียงหวา
ง เชนคารับรองคาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา
เป็นและเกี่ยวข้องคาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนัก
กีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 (กองการศึกษาฯ)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 107 ข้อ 8
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คาใช้จายในการจัดโครงการนิทัศนปัจฉิม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการนิทัศนปัจฉิม ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตาบลเชียงหวาง เชน คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 107 ข้อ 9     

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  (กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จาย
ในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559(กองการ
ศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)หน้าที่ 106 ข้อ 7     
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โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาคาสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน (คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 92,880 บาท

เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง จํานวน 7 แหง ซึ่งใช้
ข้อมูลนักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ประกอบการ
คํานวณ จํานวนนักเรียน 216 คน ๆ ละ 430 บาท เป็น
เงิน 92,880 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจายสําหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3-5 ป ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 และตอเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนยที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (กองการ
ศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 10 ข้อ 12

โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาคาสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน (คาเครื่องแบบนักเรียน)

จํานวน 64,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง จํานวน 7 แหง ซึ่งใช้ข้อมูล
นักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ประกอบการคํานวณ จํานวนนัก
เรียน 216 คน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 64,800 บาท ทั้งนี้ จะ
เบิกจายสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ป ณ วัน
ที่ 16 พฤษภาคม 2565 และตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนยที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (กองการ
ศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 9 ข้อ 11

วันที่พิมพ : 20/9/2564  11:05:14 หน้า : 45/99



โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาคาสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน (คาหนังสือเรียน)

จํานวน 43,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง จํานวน 7 แหง ซึ่งใช้ข้อมูล
นักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ประกอบการคํานวณ จํานวนนัก
เรียน 216 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 43,200 บาท ทั้งนี้ จะ
เบิกจายสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ป ณ วัน
ที่ 16 พฤษภาคม 2565 และตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนยที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (กองการ
ศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 9 ข้อ 10

โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาคาสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน (คาอุปกรณการเรียน)

จํานวน 43,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง จํานวน 7 แหง ซึ่งใช้ข้อมูล
นักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ประกอบการคํานวณ จํานวนนัก
เรียน 216 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน  43,200  บาท ทั้งนี้ จะ
เบิกจายสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ป ณ วัน
ที่ 16 พฤษภาคม 2565 และตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนยที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (กองการ
ศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 9 ข้อ 9
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โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาคาสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)

จํานวน 367,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเชียง
หวาง ทั้ง 7 แหง ซึ่งใช้ข้อมูลนักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2564
 ประกอบการคํานวณ จํานวนนักเรียน 216 คน ๆ ละ 1,700
 บาท เป็นเงิน  367,200 บาท  โดยทําการเบิกจายดังนี้ 
     * งวดที่ 1 เป็นเงิน 183,600 บาท
     * งวดที่ 2 เป็นเงิน 183,600 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
รายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนยที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ข้อ 5

โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,111,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง ทั้ง 7
 แหง ซึ่งใช้ข้อมูลนักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ประกอบการ
คํานวณ จํานวนนักเรียน 216 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน 1,111,320 บาท โดยทําการเบิกจายดังนี้
     * งวดที่ 1 เป็นเงิน 277,830 บาท
     * งวดที่ 2 เป็นเงิน 277,830 บาท
     * งวดที่ 3 เป็นเงิน 277,830 บาท
     * งวดที่ 4 เป็นเงิน 277,830 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
รายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนยที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 (กองการศึกษาฯ)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ข้อ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ของ อบต.เชียงหวาง ให้สามารถใช้การได้ตามปกติ เชน ซอมแซม
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย เหมาะสมสําหรับการจัดการเรียนการสอน เชน ซอม
แซมหลังคา การปรับปรุงภูมิทัศน ทาสีอาคาร ซอมแซมห้อง
น้ํา ห้องส้วม อางแปรงฟัน ฯลฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียง
หวาง กําหนด (กองการศึกษาฯ)     

ค่าวัสดุ รวม 2,525,482 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,485,482 บาท

     1.เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง  เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ อาทิเชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้า ที่นอนกระโถน เตาไฟฟา เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องป้งขนม
ปัง กระทะไฟฟา หม้อไฟฟา รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟา กระติกน้า
ร้อน กระติกน้าแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตาบลเชียงหวาง ทั้ง 7 แหง เป็นเงิน  86,400  บาท  จัดหาตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด รายละเอียดตามที่ อบต.เชียงหวาง
 กําหนด (กองการศึกษาฯ)
     2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จํานวน 8 แหง ซึ่งใช้ข้อมูลนักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2564
 ประกอบการคํานวณ จํานวนเด็กนักเรียน 1,036 คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 1,985,183 บาท โดยทําการจัด
ซื้อและเบิกจายดังนี้
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     * งวดที่ 1 สําหรับจัดซื้อนมกลอง ชวงปดเทอมภาค
เรียน ที่ 1/2564 จํานวน 30 วัน เบิกจายตามราคาที่จัดซื้อได้
     * งวดที่ 2 สําหรับจัดซื้อนมถุง ชวงเปดเทอมภาค
เรียน ที่ 2/2564 จํานวน 100 วัน เบิกจายตามราคาที่จัดซื้อได้
     * งวดที่ 3 สําหรับจัดซื้อนมกลอง ชวงปดเทอมภาค
เรียน ที่ 2/2564 จํานวน 30 วัน เบิกจายตามราคาที่จัดซื้อได้
     * งวดที่ 4 สําหรับจัดซื้อนมถุง ชวงเปดเทอมภาค
เรียน ที่ 1/2565 จํานวน 100 วัน เบิกจายตามราคาที่จัดซื้อได้
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
รายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนยที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 (กองการศึกษาฯ) 
     3. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตาบลเชียงหวาง ทั้ง 7 แหง ซึ่งใช้
ข้อมูลนักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ประกอบการ
คํานวณ จํานวนเด็กนักเรียน 216 คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 413,899 บาท โดยทําการจัดซื้อ
และเบิกจายดังนี้
     * งวดที่ 1 จัดซื้อนมกลอง สําหรับ 30 วัน เบิกจายตามราคาที่
จัดซื้อได้
     * งวดที่ 2 จัดซื้อนมถุง สําหรับ 100 วัน เบิกจายตามราคาที่
จัดซื้อได้
     * งวดที่ 3 จัดซื้อนมกลอง สําหรับ 30 วัน เบิกจายตามราคาที่
จัดซื้อได้
     * งวดที่ 4 จัดซื้อนมถุง สําหรับ 100 วัน เบิกจายตามราคาที่
จัดซื้อได้
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
รายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนยที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
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 กรกฎาคม 2564 (กองการศึกษาฯ)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ข้อ 4

วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สีปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตาบลเชียงหวาง ทั้ง 7 แหง (กองการศึกษาฯ)  
  

งบลงทุน รวม 203,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 203,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานเอนกประสงค จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานอเนกประสงค   แบบมีพนัก
พิง โครงเหล็ก คาดขา จํานวน 16 ตัวๆ ละ 600 บาท สําหรับใช้
ในกิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดหาตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด   (กองการศึกษาฯ)

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาดกว้างไมต่ํา
กวา 110 ซม. ลึกไมต่ํากวา  40 ซม.  สูงไมต่ํา
กวา 85 ซม.  จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท  สําหรับใช้ในกิจการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  (กอง
การศึกษาฯ)
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คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก  ขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิด
บิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม  จํานวน  4  ตู้ๆ ละ  5,500  บาท  สําหรับใช้ใน
กิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดหาตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด   (กองการศึกษาฯ)

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานหน้าเหล็ก PVC  4  ลิ้นชัก ขนาด
กว้างไมต่ํากวา  110  ซม.  ลึกไมต่ํากวา  60  ซม.  สูงไมต่ํา
กวา  70 ซม. จํานวน  6 ตัวๆ ละ 5,500  บาท  สําหรับใช้ใน
กิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จัดหาตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด     (กองการศึกษาฯ)

คาจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค จํานวน 17,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค แบบขาสวิง  หน้าโต๊ะ
โฟเมก้า และมี
ขนาด  60 *150 * 75 ซม.  จํานวน 8 ตัวๆ ละ 2,200 บาท  สําหร
 ับใช้ในกิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จัดหาตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด   (กองการศึกษาฯ)

คาจัดซื้อพัดลมโคจร จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน  ขนาดใบ
พัด  16  นิ้ว ปรับแรงลม
ได้ 3 ระดับ จํานวน  3 ตัวๆ ละ 1,200 บาท สําหรับใช้ในกิจการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จัดหาตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด   (กองการศึกษาฯ)

คาจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 3 ใบพัด  ขนาดใบ
พัด 16  นิ้ว ปรับแรงลม
ได้  3  ระดับ  จํานวน  25 ตัวๆ ละ 2,000 บาท สําหรับใช้ใน
กิจการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดหาตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด   (กองการศึกษาฯ)
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คาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 3 ใบพัด ขนาดใบ
พัด 16 นิ้ว  ปรับแรงลมได้  3 ระดับ สามารถปรับความสูงได้ไม
ต่ํากวา 100 ซม. จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,000  บาท สําหรับใช้ใน
กิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จัดหาตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  (กองการศึกษาฯ)

ตู้เหล็กใสแเฟม ชนิด 20 ชอง จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กใสแฟม  ชนิด  20 ชอง มีล้อ
เลื่อน  4 ล้อ  ขนาดกว้างไมต่ํากวา  90 ซม.  ลึกไมต่ํา
กวา 30 ซม.  สูงไมต่ํา
กวา  90  ซม. จํานวน  4  ตู้ๆ ละ 3,500 บาท สําหรับใช้ใน
กิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จัดหาตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด   (กองการศึกษาฯ)

ครุภัณฑการศึกษา

คาจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็ก จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กอนุบาล หน้าโฟเม
ก้าขาว ขา
เหล็ก ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 55 ซม. พร้อม
เก้าอี้ 6 ตัว จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,000  บาท สําหรับใช้ในกิจการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  (กอง
การศึกษาฯ)

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น  จํานวน  1 เครื่อง ประเภท
ถังคว่ํา แบบตั้งพื้น จํานวนก๊อกน้ํา 1 หัว หัวก๊อกแบบแก้ว
ดัน สําหรับใช้ในกิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดหาตามราคาท้อง
ตลาดโดยประหยัด  (กองการศึกษาฯ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงานสานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานัก
งาน  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
     -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จานวน 1 หนวย
     -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
     -มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
     -มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย
     -มี DVD-RW หรือดีกวา จานวน 1 หนวย
     -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
     -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
     -มีแปนพิมพและเมาส
     -มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 หนวย
     ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
สําหรับใช้ในกิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,661,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,661,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนการแขงขันกีฬานักเรียนและเยาวชนกลุมโรงเรียนเชียง
หวาง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายให้กับโรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน สําหรับเป็นคาใช้
จายในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน และเยาวชนกลุมโรงเรียน
เชียงหวาง เป็นเงิน 50,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 เมษายน 2559 (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ข้อ 4     

เงินอุดหนุนโครงการเพาะเห็ดนางฟาพัฒนาทักษะอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายให้กับโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคํา  สําหรับคาใช้จาย
โครงการเพาะเห็ดนางฟาพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นเงิน  30,000
  บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 เมษายน 
2559 (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 9 ข้อ 4     

เงินอุดหนุนโครงการเยาวชนรุนใหม ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายให้กับโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน  สําหรับคาใช้
จายโครงการเยาวชนรุนใหม ต้านภัยยาเสพติด เป็น
เงิน  30,000  บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 เมษายน 2559 (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 10 ข้อ 5 
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เงินอุดหนุนโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ปลูกมะนาวในบอซีเมนต)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายให้กับโรงเรียนบ้านดอนขาคําผักหนามประชา
สามัคคี  สําหรับคาใช้จายโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกมะนาวในบอซีเมนต)  เป็น
เงิน  30,000  บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 เมษายน 2559 (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 10 ข้อ 6

เงินอุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายให้กับโรงเรียนบ้านดาน  สําหรับคาใช้จายโครงการเลี้ยง
ปลาดุกในบอซีเมนต  เป็นเงิน  20,000  บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 เมษายน 2559 (กองการ
ศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 8 ข้อ 1

เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนา
อาชีพ (การทําขนมเพื่อการประกอบอาชีพ และงานหัตถกรรม)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายให้กับโรงเรียนบ้านดงใหญ  สําหรับคาใช้จายโครงการสง
เสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ (การทําขนม
เพื่อการประกอบอาชีพ และงานหัตถกรรม) เป็น
เงิน  30,000  บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 เมษายน 2559 (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 9 ข้อ 3

วันที่พิมพ : 20/9/2564  11:05:14 หน้า : 55/99



เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายให้กับโรงเรียนบ้านนาดี  สําหรับคาใช้จายโครงการสง
เสริมพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เป็น
เงิน  20,000  บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 เมษายน 2559 (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 11 ข้อ 9

เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายให้กับโรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน สําหรับเป็นคาใช้
จายในโครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี) เป็นเงิน 20,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 เมษายน 2559 (กองการ
ศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 112 ข้อ 5     

เงินอุดหนุนโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายให้กับโรงเรียนบ้านโพนเลา  สําหรับคาใช้จายโครงการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เป็นเงิน  20,000  บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 เมษายน 2559 (กองการ
ศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 11 ข้อ 8
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เงินอุดหนุนโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพลูกเสืออนุรักษทรัพย
กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "แนวทางการจัดการขยะต้นทางและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายให้กับโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร  สําหรับคาใช้จาย
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพลูกเสืออนุรักษทรัพยกร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "แนวทางการจัดการขยะต้นทางและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"  เป็น
เงิน  30,000  บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 เมษายน 2559 (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 9 ข้อ 2

เงินอุดเหนุนโครงการสงเสริมการเลี้ยงไกไขลอยน้ํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายให้กับโรงเรียนบ้านเชียงหวาง - สร้างลาน  สําหรับคาใช้
จายโครงการสงเสริมการเลี้ยงไกไขลอยน้ํา  เป็น
เงิน  30,000  บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 เมษายน 2559 (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 10 ข้อ 7

โรงเรียนบ้านเชียงหวาง - สร้างลาน จํานวน 709,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งใช้ข้อมูล
นักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ประกอบการคํานวณ จํานวน
เด็กนักเรียน 169 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 709,800บาท โดยทําการจัดซื้อและเบิกจายดังนี้
     * งวดที่ 1 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน 177,450 บาท
     * งวดที่ 2 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน 177,450 บาท
     * งวดที่ 3 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน 177,450 บาท
     * งวดที่ 4 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน 177,450 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (กองการ
ศึกษาฯ)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 7 ข้อ 1
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โรงเรียนบ้านดงใหญ จํานวน 844,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งใช้ข้อมูล
นักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ประกอบการคํานวณ จํานวน
เด็กนักเรียน 201 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 844,200บาท โดยทําการจัดซื้อและเบิกจายดังนี้
     * งวดที่ 1 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน 211,050 บาท
     * งวดที่ 2 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน 211,050 บาท
     * งวดที่ 3 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน 211,050 บาท
     * งวดที่ 4 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน 211,050 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (กองการ
ศึกษาฯ)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 7 ข้อ 2

โรงเรียนบ้านดอนขา จํานวน 894,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งใช้ข้อมูล
นักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ประกอบการคํานวณ จํานวน
เด็กนักเรียน 213 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 894,600 บาท โดยทําการจัดซื้อและเบิกจายดังนี้
     * งวดที่ 1 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน 223,650 บาท
     * งวดที่ 2 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน 223,650 บาท
     * งวดที่ 3 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน 223,650 บาท
     * งวดที่ 4 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน 223,650 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (กองการ
ศึกษาฯ)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 7 ข้อ 3
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โรงเรียนบ้านดาน จํานวน 344,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งใช้ข้อมูล
นักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ประกอบการคํานวณ จํานวน
เด็กนักเรียน 82 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน  344,400 บาท โดยทําการจัดซื้อและเบิกจายดังนี้
     * งวดที่ 1 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  86,100 บาท
     * งวดที่ 2 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  86,100 บาท
     * งวดที่ 3 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  86,100 บาท
     * งวดที่ 4 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  86,100 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (กองการ
ศึกษาฯ)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 8 ข้อ 4

โรงเรียนบ้านนาดี จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งใช้ข้อมูล
นักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ประกอบการคํานวณ จํานวน
เด็กนักเรียน 40 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน  168,000 บาท โดยทําการจัดซื้อและเบิกจายดังนี้
     * งวดที่ 1 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  42,000 บาท
     * งวดที่ 2 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  42,000 บาท
     * งวดที่ 3 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  42,000 บาท
     * งวดที่ 4 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  42,000 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (กองการ
ศึกษาฯ)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 8 ข้อ 6
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โรงเรียนบ้านโพนเลา จํานวน 348,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งใช้ข้อมูล
นักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ประกอบการคํานวณ จํานวน
เด็กนักเรียน 83 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน  348,600 บาท โดยทําการจัดซื้อและเบิกจายดังนี้
     * งวดที่ 1 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  87,150 บาท
     * งวดที่ 2 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  87,150 บาท
     * งวดที่ 3 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  87,150 บาท
     * งวดที่ 4 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  87,150 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (กองการ
ศึกษาฯ)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 8 ข้อ 7

โรงเรียนบ้านสร้างหลวง - สร้างคํา จํานวน 462,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งใช้ข้อมูล
นักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ประกอบการคํานวณ จํานวน
เด็กนักเรียน 110 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน  462,000 บาท โดยทําการจัดซื้อและเบิกจายดังนี้
     * งวดที่ 1 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  115,500 บาท
     * งวดที่ 2 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  115,500 บาท
     * งวดที่ 3 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  115,500 บาท
     * งวดที่ 4 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  115,500 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (กองการ
ศึกษาฯ)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 7 ข้อ 2
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โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน - โพนทัน จํานวน 579,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งใช้ข้อมูล
นักเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ประกอบการคํานวณ จํานวน
เด็กนักเรียน 138 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน  579,600 บาท โดยทําการจัดซื้อและเบิกจายดังนี้
     * งวดที่ 1 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  144,900 บาท
     * งวดที่ 2 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  144,900 บาท
     * งวดที่ 3 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  144,900 บาท
     * งวดที่ 4 จํานวน 50 วัน เป็นเงิน  144,900 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (กองการ
ศึกษาฯ)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 9 ข้อ 8

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,570,920 บาท

งบบุคลากร รวม 472,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 472,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล (สํานักงานปลัด อบต.) รวม  12
  เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
     -เจ้าพนักงานสาธารณชุมชน จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 298,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง (สํานักงานปลัดอบต
.) รวม 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
     -ผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
     -พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้าง  (สํานักงานปลัด อบต.) รวม  12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
     -พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,025,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทน คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิงให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้
จาย พ.ศ. 2562  โดยใช้อัตราคาตอบแทนตามหลักเกณฑ วิธี
การ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทน  และการจายคาตอบแทนของ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290  ลงวันที่  18
  ตุลาคม  2562  (สํานักงานปลัด อบต.)     
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ค่าใช้สอย รวม 875,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ รวมทั้งคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับ
จ้างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง
ครุภัณฑ เชน คาจ้างกําจัดปลวก คาล้างฟลม คาอัดภาพ ขยาย
ภาพ คาจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต คาจ้างแรงงานบุคคลภาย
นอกในการปฏิบัติงานระบบการแพทยฉุกเฉิน และจ้างทําของ ติด
แอร คาแปลเอกสาร คาจ้างในการถายเอกสาร ถายแบบจัดทํา
เอกสาร และคาเชาเวที คาเครื่องเสียง คาเชาเต็นท ตลอดจนคา
ตกแตงสถานที่เพื่อแสดงงานตางๆ คาจัดทาปาย คาซักฟอก คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาจ้างทําความสะอาด คาซักผ้ามาน ผ้าปูโต๊ะ คาจ้างทํา
การโฆษณาประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงโทรทัศน สิ่งพิมพตาง ๆ การจัดทําหรือบันทึกเทป
โทรทัศนเทปบันทึกเสียง การแถลงขาวสารทางราชการ การเชา
หรือซื้อคอลัมนหนังสือพิมพ การจัดทําวารสาร การจัดทําบรรยาย
สรุปและคาใช้จายเพื่อการโฆษณาและเผยแพรอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง คารับวารสารตาง ๆ คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาใบ
ปลิว แผนพับ และข้อบังคับตาง ๆ และรวมถึงคาจ้างเหมาอื่น ๆ
 เป็นเงิน  440,000  บาท  (สํานักงานปลัด อบต.)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการปองกันโรคติดตอ โรคไมติดตอและโรคอุบัติ
ใหม

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมตามโครงการปองกันโรคติดตอ โรค
ไมติดตอและโรคอุบัติใหม เชน คาประชาสัมพันธและการ
รณรงค คาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ รวมทั้งคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงแขงกีฬาขององคกรปกรองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักงานปลัด อบต.) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ข้อ 4     
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คาใช้จายตามโครงการปองกันและควบคุมการแพรระบาดโรคไข้
เลือดออก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมตามโครงการปองกันและควบคุม
การแพรระบาดโรคไข้เลือดออก เชน การจัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดยุง
ลาย คาจัดซื้อทรายอะเบท คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการฉีดพน คาจ้าง
เหมาแรงงานฉีดพน คาฝึกอบรม คาประชาสัมพันธและการ
รณรงค รวมทั้งคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงแขง
กีฬาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักงาน
ปลัด อบต.) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 91 ข้อ 3     

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  (สํานักงานปลัด อบต.)
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โครงการปองกัน ควบคุม และเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธใหม 2019 (COVID-19)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมตามโครงการปองกัน ควบคุม และ
เฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ
ใหม 2019 (COVID-19) เชน คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง เชน ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดอุณหภูมิราง
กาย ถุงมือยาง ผ้าปดปากปดจมูก หน้ากากอนามัย คาวัสดุเครื่อง
แตงกาย  คาน้ํายาฆาเชื้อ คาเจลล้างมือ คาถังขยะเพื่อรองรับขยะ
ติดเชื้อ คาจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการฝึก
อบรม คาใช้จายในการจัดประชุม คาประชาสัมพันธและการ
รณรงค  คาอาหาร และคาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาเชา
พาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
จัดหาสถานที่ควบคุมรวมทั้งคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่จํา
เป็นสําหรับการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงแขงกีฬาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 (สํานักงานปลัด อบต.) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 6 ข้อ 1    

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี เชน คาจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกําเนิด คา
เข็มฉีดยา คาไซริงค ยาสลบ แอลกอฮอล สําลี คาสํารวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว คาจ้างเหมาแรงงาน คาประชาสัมพันธและการ
รณรงค รวมทั้งคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการนี้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 (สํานักงานปลัด อบต.) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชุดเครื่องมือผาตัดที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ํา
ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร สาลีและผ้า
พันแผลเวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ
 สําหรับใช้ในงานการแพทยฉุกเฉิน(สํานักงานปลัด อบต.)

งบเงินอุดหนุน รวม 73,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 73,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บ้านดาน จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนสําหรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑทางการ
แพทย  ให้กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บ้านดาน สําหรับ
เฝาระวังและค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงตอโรคเรื้อรัง ความดันโลหิต
สูง  ได้แกวัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบ
ดิจิตอล จํานวน 3  เครื่อง จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูง
ผู้ใหญ จํานวน 2  เครื่อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 เมษายน 2559 (สานักงานปลัด อบต.) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3  หน้าที่ 6 ข้อ 1  
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชียงหวาง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนสําหรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑทางการ
แพทย  ให้กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชียงหวาง สําหรับ
เตรียมความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ ได้แกจัดซื้อเครื่องวัดความ
ดันโลหิตแบบดิจิตอล  จํานวน  5  เครื่อง  จัดซื้อเครื่องวัด
อุณหภูมิรางกายอินฟาเรด  จํานวน 5  เครื่อง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านการรักษา
พยาบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 เมษายน 2559 (สานักงานปลัด อบต.) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 7 ข้อ 2 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 538,320 บาท

งบบุคลากร รวม 508,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 508,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 311,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล (กองสวัสดิการฯ) รวม  12  เดือน จํานวน 1
  อัตรา ดังนี้ 
     -ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ จํานวน 1 อัตรา 
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้บริหารองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม (กองสวัสดิการสังคม) จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 154,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการ
สังคม) รวม 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  (กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 716,720 บาท
งบบุคลากร รวม 519,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 519,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 356,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล (กองสวัสดิการฯ) รวม  12  เดือน จํานวน 1
  อัตรา ดังนี้ 
     -นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 163,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการ
สังคม) รวม 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการให้ความชวยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได้ในการดํารง
ชีพ  โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจายเป็นเงิน หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อให้การชวยเหลือประชาชนในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลเชียงหวาง  ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.  2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  (กองสวัสดิการ
สังคม)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้าที่ 7  ลําดับที่  1
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งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 2 (27/นาที) จํานวน  1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้ 
     -มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600 x 600 dpi
     -มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm)
     -มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27
 หน้าตอนาที (ppm)
     -สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
     -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 512 MB
     -มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา  จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
     -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) 
ได้
     -มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250  แผน
     -สามารถใช้ได้กับ A4.Letter,Legal และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 2,400,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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คาอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 2,400,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
     1. คาขยายเขตไฟฟาพร้อมปักเสาพาดสาย 1 เฟส 2 สาย สาย
จากบ้านนายเสรี แก้วเชียงหวาง - บ้านนายอุน  หังษาบุตร  บ้าน
เชียงหวาง  หมูที่ 1 เป็นเงิน  400,000 บาท  ให้กับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ตามรายละเอียดหนังสือ
ประมาณการคาใช้จาย  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 3
     2. คาขยายเขตไฟฟาพร้อมปักเสาพาดสาย 1 เฟส 2 สาย สาย
นานายเสถียร  น้ําก่ํา - บ้านโนนอุดม บ้านโพนเลา หมูที่ 7  เป็น
เงิน  400,000 บาท  ให้กับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
เพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ตามรายละเอียดหนังสือประมาณการคาใช้
จาย  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข
ครั้งที่ 3
     3. คาขยายเขตไฟฟาพร้อมปักเสาพาดสาย 1 เฟส 2 สาย สาย
บ้านดอนขา - ทุงนาเฟอง บ้านดอนขา หมูที่ 8  เป็น
เงิน  400,000 บาท  ให้กับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
เพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ตามรายละเอียดหนังสือประมาณการคาใช้
จาย  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข
ครั้งที่ 3
     4. คาขยายเขตไฟฟาพร้อมปักเสาพาดสาย 1 เฟส 2 สาย สาย
นาแพง (ตอน2) บ้านสร้างลาน หมูที่ 9  เป็นเงิน  400,000
 บาท  ให้กับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเพ็ญ  จังหวัด
อุดรธานี  ตามรายละเอียดหนังสือประมาณการคาใช้จาย  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 64  ข้อ 118
     5. คาขยายเขตไฟฟาพร้อมปักเสาพาดสาย 1 เฟส 2 สาย สาย
ทุงนาเฟอง บ้านคําผักหนาม หมูที่ 10  เป็นเงิน  400,000
 บาท  ให้กับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเพ็ญ  จังหวัด
อุดรธานี  ตามรายละเอียดหนังสือประมาณการคาใช้จาย  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 3
     6. คาขยายเขตไฟฟาพร้อมปักเสาพาดสาย 1 เฟส 2 สาย สาย
นาฮาง บ้านโพนทอง หมูที่ 20  เป็นเงิน  400,000 บาท  ให้กับ
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ตามราย
ละเอียดหนังสือประมาณการคาใช้จาย
(กองชาง)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข
ครั้งที่ 3 
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งานสวนสาธารณะ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ของ อบต.เชียงหวาง ให้สามารถใช้การได้ตามปกติ เชน คาซอม
แซมสวนสาธารณะ องคการบริหารสวนตาบลเชียงหวาง งานซอม
แซมไม้ดอก ไม้ประดับ สวนสาธารณะ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของ อบต.เชียงหวาง (รายละเอียดตามที่ อบต. กาหนด
) เป็นเงิน 100,000 บาท (กองชาง)     

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,990,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,200,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,080,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง (สํานักงานปลัดอบต
.) รวม 12 เดือน จํานวน 10 อัตรา ดังนี้
     -พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
     -คนงานทั่วไป  จํานวน 8 อัตรา
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้าง  (สํานักงานปลัด อบต.) รวม  12 เดือน จํานวน 10 อัตรา ดัง
นี้
     -พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
     -คนงานทั่วไป  จํานวน 8 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 590,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาจ้างเหมาบริการ คาจ้างกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยกับเอกชน/สวนราชการ และรวมถึงคาจ้างเหมาอื่น ๆ
 ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวัน
ที่ 9 มีนาคม 2561  (สํานักงานปลัด อบต.) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 ข้อ 2

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการสงเสริมการมีสวนรวมจัดการขยะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมจัดการ
ขยะเชน กิจกรรมคัดแยกขยะต้นทาง กิจกรรมฝึกอบรมความรู้
เรื่องการกําจัดขยะอยางถูกวิธี กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมจัด
นิทรรศการ การรณรงคตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะ คาจัด
สถานที่ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อ
เพลิงสําหรับพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นสําหรับการอบรม
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ ตามพระราช
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวัน
ที่ 9 มีนาคม 2561 (สํานักงานปลัด อบต.) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 135 ข้อ 1
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โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการท้องถิ่นรวมใจ รักษสิ่งแวด
ล้อม เชนกิจกรรมรณรงคคลองสวยน้ํา
ใส กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัด
นิทรรศการสิ่งแวดล้อม การรณรงคตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการสิ่ง
แวดล้อมนาอยู เพื่อเป็นคาจัดสถานที่ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชา
พาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จํา
เป็น คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการนี้ ตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวัน
ที่ 26 กุมภาพันธ 2559 (สํานักงานปลัด อบต.) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136 ข้อ 5

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะ จํานวน 100,000 บาท รายละเอียด
ตามที่ อบต.เชียงหวางกําหนด (จัดหาตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด) (สํานักงานปลัด อบต.) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136 ข้อ 3

งบลงทุน รวม 2,200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,200,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายระบบวาลวมือ
โยก  ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงม้าสูงสุดไมน้อยกวา 150 แรงม้า ตอน
ท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีความจุไมน้อย
กวา 6 ลูกบาศกเมตร ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยติดเครื่องอัด
ขยะฝอย จํานวน 1  คัน  เป็นเงิน  2,200,000  บาท จัดหาตาม
ราคาท้องตลาดโโยประหยัด    (สํานักปลัด อบต.)  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3  หน้าที่ 13  ข้อ 4 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 340,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมอาชีพ ตามความถนัด
และความต้องการของประชาชนในตําบลเชียงหวาง เชน
จักสาน ออกแบบผลิตภัณฑ การแปรรูปอาหาร การนวดแผน
โบราณ การทําปุยอินทรีย การปลูกพืชเศรษฐกิจฯลฯ เพื่อเป็นคา
ใช้จายตามโครงการ เชน คาจัดสถานที่ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาเชาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพาหนะ คาวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นสําหรับการอบรมและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ข้อ 7

คาใช้จายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน กิจกรรมฝึกอบรม กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมจัด
นิทรรศการ การรณรงคตาง ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เชน คา
จัดสถานที่ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาพาหนะ คาน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นสําหรับการอบรม
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จาเป็นสําหรับโครงการนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการ
สังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 87 ข้อ 6
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คาใช้จายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอกาส กิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรม
จัดนิทรรศการ การรณรงคตาง ๆ เกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส เชน คา
จัดสถานที่ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาพาหนะ คาน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จาเป็นสําหรับการอบรม
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการ
สังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 86 ข้อ 3

คาใช้จายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ กิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรม
จัดนิทรรศการ การรณรงคตาง ๆ เกี่ยวกับผู้พิการ เชน คาจัด
สถานที่ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อ
เพลิงสําหรับพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นสําหรับการอบรม
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการ
สังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 87 ข้อ 5
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คาใช้จายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ กิจกรรฝึกอบรม ฝึกอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมจัด
นิทรรศการ การรณรงคตาง ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เชน คาจัดสถาน
ที่ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นสําหรับการอบรมและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกรมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวัน
ที่ 4  มกราคม 2561  (กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ข้อ 4

คาใช้จายในโครงการสงเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมตามโครงการสงเสริมและพัฒนาบทบาท
สตรี กิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมจัด
นิทรรศการ การรณรงคตาง ๆ เกี่ยวกับสตรี เชน คาจัดสถานที่ คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาพาหนะ คาน้ามันเชื้อเพลิงสําหรับ
พาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นสําหรับการอบรมและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิการ
สังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 86 ข้อ 2
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คาใช้จายในโครงการหมูบ้านเศรษฐกิจพอพียง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมตามโครงการหมูบ้านเศรษฐกิจพอ
เพียง กิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรม
จัดนิทรรศการ การรณรงคตาง ๆ เชน คาจัดสถานที่ คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ตอบแทนวิทยากร คาเชาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
พาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นสําหรับการอบรมและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2553 (กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88 ข้อ 8

โครงการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น การขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน เชนการฝึก
อบรมความรู้เรื่องการจัดทาแผน การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัด
แผน โดยอาจรวมกับหนวยงานราชการ องคกร
เอกชน องคกร ปกครองสวนท้องถิ่นอื่น เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาจัดสถานที่ คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็น เพื่อจัดทํา
โครงการให้เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553 รวมเป็นเงิน 80,000 บาท (สานักงาน
ปลัด อบต.) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)หน้าที่ 131 ข้อ 7 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขัน
กีฬา เชนการแขงขันกีฬาสําหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น กีฬาสําหรับเยาวชน กีฬา
ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนท้องถิ่น การแขงขันกีฬาระ
หวาง อปท. หรือการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน เชน คาชุดกีฬา คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คา
อุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาตอบ
แทนผู้ควบคุมฝึกซ้อม คาจัดทําปายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขงขัน
และหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือ
ถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน เพื่อเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลนอกเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแขง
ขัน คาใช้จายอื่น ๆ เชน การจัดพิธีเปด - ปดการแขงขันกีฬา ริ้ว
ขบวน กีฬาสาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่ เชน คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัด
สถานที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟา น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องคาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัด
งาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการ
ศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 122 ข้อ 1
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน หวงยาง ลูก
ฟุตบอล ลูกปงปอง ไม้ตีปงปอง ลูกแชรบอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบ
ตมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสอง
มือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชรบอล ตาขายกีฬา เชน ตาขาย
ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขาย
กีฬา เชน เสาตาขายวอลเลยบอลล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ
 (กองการศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 92,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 92,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในงานประเพณีบุญข้าวประดับดิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมทํา
บุญ การจัดแสดงผลงาน คาพาหนะ คาอาหาร เครื่องดื่ม เทาที่
จายจริง คาจัดสถานที่ คาของรางวัล และคาเชาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ เชน คาประดับตกแตงเวที คาเชาเครื่องเสียง เครื่องขยาย
เสียง คามหรสพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 (กองการศึกษาฯ)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 120 ข้อ 3
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คาใช้จายในงานประเพณีบุญเดือนสิบ (บุญข้าวสาก) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมทํา
บุญ การจัดแสดงผลงาน คาพาหนะ คาอาหาร เครื่องดื่ม เทาที่
จายจริง คาจัดสถานที่ คาของรางวัล และคาเชาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ เชน คาประดับตกแตงเวที คาเชาเครื่องเสียง เครื่องขยาย
เสียง คามหรสพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 120 ข้อ 5

คาใช้จายในงานสงน้ําพระ สักการะหลวงพอใหญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน กิจกรรมจัด
นิทรรศการ กิจกรรมทําบุญ การจัดแสดงผลงาน คาพาหนะ คา
อาหาร เครื่องดื่ม เทาที่จายจริง คาจัดสถานที่ คาของรางวัล และ
คาเชาวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน คาประดับตกแตงเวที คาเชาเครื่อง
เสียง เครื่องขยายเสียง คามหรสพ เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ)   เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119 ข้อ 2

ค่าวัสดุ รวม 22,000 บาท
วัสดุดนตรี จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุดนตรี ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง เชนกลองสองหน้า รําวง กลอง
ยาว กลองแซมบ้า กลองระมะนา ลูกซัด ปารา
กัส ขลุย ขิม ซอ และยางสนซอ จะเข้ และอุปกรณ เชนไม้
ดีด, สาย, นมจะเข้ โทน โหมง ป่มอญ อูคูเลเล ฯลฯ  สําหรับใช้ใน
กิจกรรมโครงการการสืบสาน และสงเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรี
พื้นบ้าน   (กองการศึกษาฯ)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3  หน้าที่ 14 ข้อ 5
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 726,880 บาท

งบบุคลากร รวม 656,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 656,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 435,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล (กองชาง) รวม  12  เดือน จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
     -ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
          

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้บริหารองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการกองชาง (กอง
ชาง) จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 179,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง (กองชาง) รวม 12
 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
     -ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
        

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  (กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 10,762,473 บาท
งบบุคลากร รวม 1,442,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,442,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 753,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล (กองชาง) รวม  12  เดือน จํานวน 3
 อัตรา ดังนี้
     -นายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา
     -นายชางไฟฟา  จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 593,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง (กองชาง) รวม 12
 เดือน จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
     -ผู้ชวยชางเขียนแบบ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
     -ผู้ชวยชางโยธา (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา 
     -ผู้ชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา 
     -คนงานทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง  (กอง
ชาง) รวม  12 เดือน จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
      -ผู้ชวยชางเขียนแบบ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
     -ผู้ชวยชางโยธา (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
     -ผู้ชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา 
     -คนงานทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 820,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ ประจําหนวยงานตางๆ ของ อบต
.เชียงหวาง รวมทั้งคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ครุภัณฑ คาวางทอ
ประปา คาติดตั้งมาตรวัดน้ํา คาจ้างเหมาเดินทอ คาปรับปรุงระบบ
ประปาภายนอกสถานที่ราชการ คาจ้างเหมาปักเสาพาดสายคาติด
ตั้งหม้อแปลง คาจ้างเดินสาย คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการไฟฟา คา
จ้างเหมาแรงงานและจ้างทําของ ติดแอร คาแปลเอกสาร คาจ้าง
ในการถายเอกสาร ถายแบบจัดทําเอกสาร และคาเชาเวที คา
เครื่องเสียง คาเชาเต็นท ตลอดจนคาตกแตงสถานที่ เพื่อแสดงงาน
ตางๆ คาจัดทําปาย คาจ้างออกแบบแะคาควบคุมงาน และรวมถึง
คาจ้างเหมาอื่น ๆ (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินของ อบต.เชียงหวาง
 ให้สามารถใช้การได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่ง
ของและคาแรง เชนซอมแซมถนน อาคาร ประปา ทอระบาย
น้ํา ฝาย ทํานบดิน ลําห้วย สระน้ํา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของอบต.เชียงหวาง (รายละเอียดตามที่ อบต. กําหนด)  (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัว
แรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
อากาศ สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาว
เทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ (กองชาง)     
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชนตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานโถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สีปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ (กองชาง)

งบลงทุน รวม 8,500,433 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,533,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ชนิดขาเหล็ก บุนวม มี
ล้อ ปรับระดับได้ จัดหาตามราคาท้องตลาด โดย
ประหยัด จํานวน  1  ตัว (กองชาง)

คาจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ชั้น จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก ขนาดกว้างไมต่ํา
กวา 45 ซม. ลึกไมต่ํากวา 60 ซม. สูงไมต่ํา
กวา 130 ซม. จํานวน  2 ตู้ ๆ ละ 5,500  บาท  จัดหาตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด (กองชาง)

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานหน้าเหล็ก PVC 7  ลิ้นชัก ขนาด
กว้างไมต่ํากวา 150 ซม. ลึกไมต่ํากวา 70  ซม. สูงไมต่ํา
กวา 70 ซม. จัดหาตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท (กองชาง)
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถกระเช้าไฟฟา จํานวน 1,500,000 บาท

รถบรรทุก ติดเครนพร้อมกระเช้า ใช้ซอมไฟฟา,ยกของ ตัดกิ่ง
ไม้ สูงไมต่ํากวา 8 เมตร  เป็นรถยนตบรรทุก
กระบะ ชนิด 4 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,300 ซี
ซี  กําลังแรงม้า 130-150 แรงม้า  จํานวน  1  คัน  เป็น
เงิน  1,500,000   บาท  จัดหาตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด (กองชาง)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  แก้ไขครั้งที่ 3  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  
จํานวน  4  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     -มีกาลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
     -สามารถสารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กองชาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,967,433 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านดอน
ขา-นายลุน  นนตรี หมูที่ 17 บ้านโนนอุดม

จํานวน 413,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้าน
ดอนขา-นายลุน  นนตรี  หมูที่ 17 บ้านโนนอุดม  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 725.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ  0.50 เมตร และติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย  (กองชาง)  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ข้อ 155
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นยาง-บ้านโพนทัน 
หมูที่ 5 บ้านดาน

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายต้นยาง-บ้าน
โพนทัน  หมูที่ 5  บ้านดาน  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 145 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมน้อยกวา  725.00  ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร  และติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย  (กองชาง)  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 60 ข้อ 100

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางชบาไพร-ทาง
เชื่อมถนนสายไปบ้านดอนแตง หมูที่ 15 บ้านดานนคร

จํานวน 214,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางชบา
ไพร-ทางเชื่อมถนนสายไปบ้านดอนแตง  หมูที่ 15 บ้านดาน
นคร  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
รวม  95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมน้อย
กวา 380.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และ
ติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย   (กองชาง)  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69  ข้อ 143  และแก้ไข ครั้ง
ที่ 3 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางบัวไล บอ
ทอง-นายสมาน รัตนถานู หมูที่ 13 บ้านหนองสระใคร

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางบัว
ไล บอทอง-นายสมาน รัตนถานู  หมูที่ 13 บ้านหนองสระ
ใคร  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
รวม 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมน้อย
กวา 725.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และ
ติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย  (กองชาง)  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ข้อ 6
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางสายสมร  ไว
จันทร - นายสุวิมล อุปโคตรบุตร  บ้านดานเจริญ  หมูที่ 21

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาง
สายสมร  ไวจันทร - นายสุวิมล  อุปโคตรบุตร  บ้านดาน
เจริญ  หมูที่ 21  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง
รวม 177.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 708.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ  0.50 เมตร และ
ติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย  (กองชาง)  เป็นไปตามแผนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 75 ข้อ 173

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายทองคูณ-นายวีระ
วัฒน หมูที่ 6 บ้านโพนทัน

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายทอง
คูณ-นายวีระวัฒน  หมูที่ 6 บ้านโพนทัน  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 725.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร และติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย (กองชาง)  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 60 ข้อ 104 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางดินรัตนา ตา
เตา-บ้านนางพัชรี  ศรีสิงห บ้านดงเจริญ  หมูที่ 16

จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางดิน
รัตนา ตาเตา-บ้านนางพัชรี  ศรีสิงห บ้านดงเจริญ  หมู
ที่ 16  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
รวม 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 340.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ  0.50 เมตร และ
ติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย  (กองชาง)  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ข้อ 147 และแก้ไขครั้ง
ที่ 3  
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี-บ้านโพน  
หมูที่ 4 บ้านนาดี

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา
ดี-บ้านโพน  หมูที่ 4 บ้านนาดี  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 725.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร  และติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย  (กองชาง)  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 57 ข้อ 89 และแก้ไขครั้งที่ 3  

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสถิต  ภักสง
ศรี-ถนนลาดยางบ้านเชียงหวาง  หมูที่ 18 บ้านสร้างลานพัฒนา

จํานวน 430,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย
สถิต  ภักสงศรี-ถนนลาดยางบ้านเชียงหวาง  หมูที่ 18 บ้านสร้าง
ลานพัฒนา  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
รวม 191 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมน้อย
กวา 764.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และ
ติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย  (กองชาง)  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 73 ข้อ 159

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทัน-วัดป่า
บ้านโพนทัน  หมูที่ 19 บ้านโพนทัน

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพน
ทัน-วัดป่าบ้านโพนทัน  หมูที่ 19 บ้านโพนทัน  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 725.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ  0.50 เมตร และติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย  (กองชาง)  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 73 ข้อ 161 และแก้ไขครั้งที่ 3

โครงการกอสร้างฝายน้ําล้น มข.2527 ห้วยคําแอก บ้านสร้างหลวง  
หมูที่ 2

จํานวน 489,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างฝายน้ําล้น มข.2527 ห้วยคําแอก บ้าน
สร้างหลวง  หมูที่ 2  ขนาดกว้าง 9.00 เมตร สันฝาย
สูง  1.50 เมตร และติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย  (กองชาง)  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ข้อ 9 และ
แก้ไขครั้งที่ 3
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โครงการกอสร้างฝายน้ําล้น มข.2527 ห้วยวังตุ บ้านสร้างคํา  หมูที่ 
11

จํานวน 489,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างฝายน้ําล้น มข.2527 ห้วยวังตุ บ้านสร้าง
คํา  หมูที่ 11  ขนาดกว้าง 9.00 เมตร สันฝายสูง  1.50 เมตร และ
ติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย  (กองชาง)  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 7 ข้อ 1 และ
แก้ไขครั้งที่ 3  

โครงการลงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบอพัก คสล
.และฝาตะแกรงเหล็ก  บ้านดานนคร  หมูที่ 15

จํานวน 188,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบอ
พัก คสล.และฝาตะแกรงเหล็ก  บ้านดาน  หมูที่ 15  งานลงทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง dai.0.40 m. ความยาว
ทอระบายน้ํา  134 ทอน ลงบอพักคสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
รวม จํานวน 12 บอ และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย  (กอง
ชาง)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 69 ข้อ 144

โครงการลงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบอพัก คสล
.และฝาตะแกรงเหล็ก สายจากบ้านนางวงเดือน-นายบุญคุ้ม  บ้าน
โคกน้อย  หมูที่ 14

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบอ
พัก คสล.และฝาตะแกรงเหล็ก สายจากบ้านนางวงเดือน-นายบุญ
คุ้ม  บ้านโคกน้อย  หมูที่ 14  งานลงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ปากลิ้นราง dai.0.40 m. ความยาวทอระบาย
น้ํา  302 ทอน ลงบอพักคสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
รวม จํานวน 25 บอ และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย  (กอง
ชาง)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 68 ข้อ 138 และแก้ไขครั้งที่ 3  
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โครงการลงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบอพัก คสล
.และฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้านดงใหญ-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  บ้านดง
ใหญ หมูที่ 3

จํานวน 601,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบอ
พัก คสล.และฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้านดงใหญ - ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก   บ้านดงใหญ  หมูที่ 3 งานลงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ปากลิ้นราง dai.0.40 m. ความยาวทอระบาย
น้ํา 447 ทอน ลงบอพักคสล. สําหรับทอ 0.40 เมตร พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็กรวม จํานวน 39บอ ลงบอพักคสล.สําหรับ
ทอ 0.60 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 1 บอและติดตั้ง
ปายโครงการ 1 ปาย  (กองชาง)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58  ข้อ 92 และแก้ไขครั้งที่ 3

โครงการเสริมผิวแอสฟัลทติกคอนกรีต สายดงใหญพัฒนา-โนน
สะอาด บ้านดงใหญพัฒนา  หมูที่ 12

จํานวน 596,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเสริมผิวแอสฟัลทติกคอนกรีต สายดงใหญ
พัฒนา-โนนสะอาด บ้านดงใหญพัฒนา  หมูที่ 12  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว
รวม 426.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 1,704.00 ตารางเมตร และติดตั้งปาย
โครงการ  1  ปาย  (กองชาง)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 65 ข้อ 128  และแก้ไขครั้งที่ 3  

โครงการเสริมผิวแอสฟัลทติกคอนกรีต สายแยกต้นเปลือย-บ้านนาย
ธงชัย ภูมินทร บ้านดงเจริญ  หมูที่ 16

จํานวน 209,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเสริมผิวแอสฟัลทติกคอนกรีต สายแยกต้น
เปลือย-บ้านนายธงชัย ภูมินทร บ้านดงเจริญ  หมูที่ 16  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว
รวม 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 600.00 ตารางเมตร และติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย  (กอง
ชาง)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)   หน้าที่ 70 ข้อ 148 และแก้ไขครั้งที่ 3
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจายเพื่อดัดแปลงตอเติม
หรือปรับปรุงสิ่งกอสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดินและสิ่งกอสร้างมีมูลคาเพิ่ม
ขึ้น เชนการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟา การปรับปรุง
สะพาน การปรับปรุงฝาย การปรับปรุงบอบาดาล การปรับปรุง
แหลงน้ําสาธารณะ การขุดลอกคลอง การปรับปรุง
อาคาร เชน บิวทอิน  Built-in,กั้นห้องที่มีสภาพมั่นคง ฯลฯ  ราย
ละเอียดตามที่ อบต.เชียงหวาง กําหนด (กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) งานกอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

จํานวน 45,633 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) สําหรับงาน
กอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เป็นไปตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาค
รัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 110  ลงวัน
ที่ 5  มีนาคม 2561  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว643  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 และ
คูมือการตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) มติคณะ
รัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ กุมภาพันธ 2555

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 225,120 บาท

งบบุคลากร รวม 185,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 185,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 165,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล (สํานักงานปลัด อบต.) รวม  12
  เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
     -เจ้าพนักงานการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล (lสํานักงานปลัด อบต.) รวม  12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดัง
นี้
     -เจ้าพนักงานการเกษตร จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  (สํานักงานปลัด อบต.)
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้แชอาหาร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้แชอาหาร ชนิด  1  ประตู  มีคุณสมบัติดัง
นี้
 -ขนาดตู้ ไมต่ํากวา 61 x 51 x 200  Cm
 -ขนาดความจุ ไมต่ํากวา  14  คิว
 -จํานวนวางของไมน้อยกวา  5  ชั้น
 -แสงสวางภายในตู้ LED
 -บานกระจก กระจกสูญญากาศ 2 ชั้น
 -มีระบบน้ําทิ้ง  ระเหยอัตโนมัติ
 -ความเย็นภายในตู้ +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส
 -ชุดควบคุมทําความเย็น แบบเทอรโมสตารท
 -คอมเพรสเซอร (แรงม้า)  ไมน้อยกวา  1.5 
เพื่อใช้สําหรับงานสงเสริมการเกษตรเกษตร สําหรับจัดเก็บ
วัคซีน และยาสัตว จัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด (สํานัก
ปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 20/9/2564  11:05:15 หน้า : 98/99



งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน
สําคัญ เพื่อการอนุรักษป่า ดินและน้ํา จัดกิจกรรมนิทรรศการ การ
จัดแสดงผลงาน คาพาหนะ คาอาหาร เครื่องดื่ม เทาที่จายจริง คา
จัดสถานที่ คาจัดหาพันธุไม้ สื่อสิ่งพิมพ และคาเชาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ เชน คาประดับตกแตงเวที คาเชาเครื่องเสียง เครื่องขยาย
เสียง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานัก
งานปลัด อบต.) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 137 ข้อ 2
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