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ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

งค รบร รส่วนต บล วียง
ภ ทง  จง วด ชียงร ย
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จ านวน

จ านวน

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเวยีง

           บัดนี ้ถงึเวลาที่ผู้บริหารท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงจะได้เสนอร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงอกีคร้ังหนึง่  ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้ผู้บริหารท้องถิน่องค์การ

บริหารส่วนต าบลเวียง จึงขอชีแ้จงให้ท่านประธานและสมาชกิทุกท่านได้ทราบถงึสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ

และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีสถานะ

การเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 58,887,449.95 บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 16,899,577.61 บาท

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 26,220,945.77 บาท

1.1.4 รายการกนัเงินไว้แบบกอ่หนีผู้กพนัและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกนัเงินไว้โดยยังไม่ได้กอ่หนีผู้กพนั จ านวน 7 โครงการ รวม 749,385.00 บาท

1.2 เงินกูค้งค้าง จ านวน 0.00 บาท

2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จ านวน 61,218,107.13 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษอีากร 366,370.88 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 498,709.80 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 394,899.71 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกจิการพาณิชย์ 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,420.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน 930.00 บาท

หมวดภาษจีัดสรร 26,301,170.06 บาท

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป 33,650,606.68 บาท

2.2 เงินอดุหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ จ านวน 2,180,530.40 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 50,552,535.18 บาท ประกอบด้วย
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งบกลาง จ านวน 18,809,804.00 บาท

งบบุคลากร จ านวน 16,611,032.29 บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 8,660,121.61 บาท

งบลงทุน จ านวน 4,200,144.00 บาท

งบเงินอดุหนุน จ านวน 2,260,433.28 บาท

งบรายจ่ายอืน่ จ านวน 11,000.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู ้จ านวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอดุหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ จ านวน 2,180,530.40 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 8,511,812.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

รบร ร วนต บล วย
ภ ท วด ย ร ย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ ร 366,370.88 331,400.00 800,000.00

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ
นุญ ต

498,709.80 916,900.00 851,000.00

มวดร ยได้ ทรพย น 394,899.71 419,000.00 401,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 5,420.00 52,100.00 10,000.00

มวดร ยได้ ทุน 930.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,266,330.39 1,720,400.00 2,063,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษ ด รร 26,301,170.06 29,650,000.00 27,846,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26,301,170.06 29,650,000.00 27,846,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด น ุด นุนท่วไป 33,650,606.68 33,000,000.00 34,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

33,650,606.68 33,000,000.00 34,000,000.00

รวม 61,218,107.13 64,370,400.00 63,909,000.00
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2565

2

2563 2564 2565

งบกลาง 18,809,804.00 20,751,275.00 22,862,774.00

งบบุคลากร 16,611,032.29 19,328,446.00 20,566,160.00

งบดา นินงาน 8,660,121.61 12,581,979.00 11,389,766.00

งบลงทุน 4,200,144.00 9,680,700.00 6,795,300.00

งบ งินอุดหนุน 2,260,433.28 2,017,000.00 2,295,000.00

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 11,000.00 0.00

50,552,535.18 64,370,400.00 63,909,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลเวียง
อาเภอเทิง  จัง วัดเชียงราย
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบล วียง
อา ภอ ทิง  จัง วัด ชียงราย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 15,708,300

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 2,036,860

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,658,366

แผนงาน าธารณ ุข 1,149,000

แผนงาน ังคม ง คราะ 872,000

แผนงาน ค ะและชุมชน 560,000

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน 90,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ 218,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา 8,305,900

แผนงานการ กษตร 3,447,800

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 22,862,774

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 63,909,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ นต บ

ภ ท ด

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 22,862,774 22,862,774
     บ 22,862,774 22,862,774

น้ : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,780,640 402,160 2,989,000 370,000 11,541,800
     น ดื น (ฝ่ มื ) 3,779,640 0 0 0 3,779,640

     น ดื น (ฝ่ ป ) 4,001,000 402,160 2,989,000 370,000 7,762,160

งบดา นินงาน 2,534,400 140,000 531,700 65,000 3,271,100
     ต บแทน 585,400 110,000 329,700 55,000 1,080,100

     ใ ้ 1,107,000 30,000 202,000 10,000 1,349,000

     ดุ 420,000 0 0 0 420,000

     ธ ณูปโภ 422,000 0 0 0 422,000

งบลงทุน 781,900 24,500 49,500 7,500 863,400
     ุภณฑ 781,900 24,500 49,500 7,500 863,400

งบ งินอุดหนุน 32,000 0 0 0 32,000
     น ุด นุน 32,000 0 0 0 32,000

น้ : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 959,860 0 959,860
     น ดื น (ฝ่ ป ) 959,860 0 959,860

งบดา นินงาน 589,000 308,000 897,000
     ต บแทน 179,000 28,000 207,000

     ใ ้ 30,000 280,000 310,000

     ดุ 380,000 0 380,000

งบลงทุน 150,000 0 150,000
     ุภณฑ 150,000 0 150,000

งบ งินอุดหนุน 30,000 0 30,000
     น ุด นุน 30,000 0 30,000

น้ : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,290,000 2,723,000 0 4,013,000
     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,290,000 2,723,000 0 4,013,000

งบดา นินงาน 226,000 2,610,466 50,000 2,886,466
     ต บแทน 136,000 148,000 0 284,000

     ใ ้ 40,000 1,273,975 50,000 1,363,975

     ดุ 50,000 1,123,491 0 1,173,491

     ธ ณูปโภ 0 65,000 0 65,000

งบลงทุน 78,900 0 0 78,900
     ุภณฑ 78,900 0 0 78,900

งบ งินอุดหนุน 0 1,680,000 0 1,680,000
     น ุด นุน 0 1,680,000 0 1,680,000

น้ : 4/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 255,000 255,000
     น ดื น (ฝ่ ป ) 255,000 255,000

งบดา นินงาน 687,000 687,000
     ต บแทน 32,000 32,000

     ใ ้ 630,000 630,000

     ดุ 25,000 25,000

งบลงทุน 207,000 207,000
     ุภณฑ 207,000 207,000

น้ : 5/9
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แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสังคมสง คราะห์

รวม

งบบุคลากร 700,000 700,000
     น ดื น (ฝ่ ป ) 700,000 700,000

งบดา นินงาน 167,000 167,000
     ต บแทน 87,000 87,000

     ใ ้ 60,000 60,000

     ดุ 20,000 20,000

งบ งินอุดหนุน 5,000 5,000
     น ุด นุน 5,000 5,000
แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบดา นินงาน 60,000 0 60,000
     ใ ้ 40,000 0 40,000

     ธ ณูปโภ 20,000 0 20,000

งบ งินอุดหนุน 0 500,000 500,000
     น ุด นุน 0 500,000 500,000

น้ : 6/9
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แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 90,000 90,000
     ใ ้ 90,000 90,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง

ที่ยว
รวม

งบดา นินงาน 100,000 60,000 10,000 170,000
     ใ ้ 100,000 60,000 10,000 170,000

งบ งินอุดหนุน 0 48,000 0 48,000
     น ุด นุน 0 48,000 0 48,000

น้ : 7/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,693,500 0 2,693,500
     น ดื น (ฝ่ ป ) 2,693,500 0 2,693,500

งบดา นินงาน 366,400 0 366,400
     ต บแทน 153,400 0 153,400

     ใ ้ 78,000 0 78,000

     ดุ 135,000 0 135,000

งบลงทุน 0 5,246,000 5,246,000
     ท่ดนแ ่ ้ 0 5,246,000 5,246,000

น้ : 8/9
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แผนงานการ กษตร

งานงบ งานส่ง สริมการ กษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 403,000 0 403,000
     น ดื น (ฝ่ ป ) 403,000 0 403,000

งบดา นินงาน 2,694,800 100,000 2,794,800
     ต บแทน 64,800 0 64,800

     ใ ้ 120,000 100,000 220,000

     ดุ 10,000 0 10,000

     ธ ณูปโภ 2,500,000 0 2,500,000

งบลงทุน 0 250,000 250,000
     ท่ดนแ ่ ้ 0 250,000 250,000

น้ : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2565

งค รบร ร วนต บล วยง
ภ ทง  จง วด ชยงร ย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภ ษโรง รื นแล ท่ดน 497,593.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษบ รุงท งท่ 225,844.40 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร ง 0.00 91,552.88 72,400.00 590.61 % 500,000.00
     ภ ษป้ ย 258,396.00 274,818.00 259,000.00 15.83 % 300,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 981,833.40 366,370.88 331,400.00 800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค ธรรม นยมใบ นุญ ต รข ย ุร 2,793.60 2,851.80 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค ธรรม นยมใน ร นง ื รบร ง รแจง ถ นท่
จ น ย ร รื ม ร

0.00 1,000.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค ธรรม นยมต มปร มวล ฎ ม ยท่ดน ม ตร  9 0.00 0.00 600,000.00 -46.50 % 321,000.00
     ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคุม ค ร 1,220.00 1,020.00 1,300.00 53.85 % 2,000.00
     ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย 2,580.00 2,620.00 2,600.00 15.38 % 3,000.00
     ค ธรรม นยม ื่น ๆ 191,181.00 189,878.00 190,000.00 5.26 % 200,000.00
     ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ 2,800.00 289,100.00 3,000.00 9,900.00 % 300,000.00
     ค ปรบ รผด ญญ 88,000.00 1,690.00 100,000.00 -90.00 % 10,000.00
     ค ปรบ ื่น ๆ 0.00 200.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค ใบ นุญ ตปร บ รค รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุขภ พ

12,100.00 10,250.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00

     ค ใบ นุญ ตจดตง ถ นท่จ น ย ร รื ถ นท่ ม
รในครว รื พืนท่ใด ซึ่งมพืนท่ น 200 ต ร ง มตร

1,000.00 100.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค ใบ นุญ ต ื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 301,674.60 498,709.80 916,900.00 851,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค ช รื บร ร 7,500.00 0.00 10,000.00 -90.00 % 1,000.00
     ด บย 408,745.37 394,899.71 409,000.00 -2.20 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 416,245.37 394,899.71 419,000.00 401,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค ข ย ร รจดซื จดจ ง 0.00 5,000.00 51,600.00 -80.62 % 10,000.00
     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 120.00 420.00 500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 120.00 5,420.00 52,100.00 10,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค ข ยท ดตล ดทรพย น 750.00 930.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 750.00 930.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษรถยนต 839,009.44 825,759.39 839,000.00 -1.07 % 830,000.00
     ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 11,584,767.51 10,762,791.26 11,585,000.00 -5.05 % 11,000,000.00
     ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 4,599,999.85 4,240,648.65 4,600,000.00 -2.17 % 4,500,000.00
     ภ ษธุร จ ฉพ 193,532.29 205,785.37 194,000.00 8.25 % 210,000.00
     ภ ษ รรพ มต 10,177,474.71 8,251,825.26 10,178,000.00 -9.26 % 9,236,000.00
     ค ภ ค ลวงแร 99,538.85 84,875.91 100,000.00 -10.00 % 90,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม 89,785.09 74,467.22 90,000.00 -11.11 % 80,000.00
     ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน

2,063,113.00 1,855,017.00 2,064,000.00 -7.95 % 1,900,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 29,647,220.74 26,301,170.06 29,650,000.00 27,846,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งน ุด นุนท่วไป 33,898,272.48 33,650,606.68 33,000,000.00 3.03 % 34,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 33,898,272.48 33,650,606.68 33,000,000.00 34,000,000.00
รวมทุกหมวด 65,246,116.59 61,218,107.13 64,370,400.00 63,909,000.00

วนท่พมพ : 5/8/2564  13:59:51 น  : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประ ําป บประมาณ พ.ศ. 2565

ารบริ าร วนตําบล วีย

ํา ภ ทิ ั วัด ชีย ราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 63,909,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 800,000 บาท
ภาษีที่ดินและ ิ่ ปลู ร้า ํานวน 500,000 บาท

ประมาณ ารตามที่ได้ ํารว ที่ดินและ ิ่ ปลู ร้า ใน ตพื้นที่
ารบริ าร วนตําบล วีย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

และ ิ่ ปลู ร้า พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาษีป้าย ํานวน 300,000 บาท

ประมาณ ารรายรับ ู วารายรับ ริ ปที่ผานมา และ าด
ารณวา ะ ามารถ ัด ็บได้ในป บประมาณนี้ ป็นรายได้ า
าร ็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแ ้ไ
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 851,000 บาท
าธรรม นียมใบ นุญาต าร าย ุรา ํานวน 3,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาปที่ผานมา และ าดวา ะได้รับในป
บประมาณนี้

าธรรม นียมใน าร นั ื รับร ารแ ้ ถานที่ ํา นาย
า าร รื ะ ม า าร

ํานวน 1,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ทา ับปที่ผานมา และ าดวา ะ ัด ็บได้
ในป บประมาณนี้

าธรรม นียมตามประมวล ฎ มายที่ดิน มาตรา 9 ํานวน 321,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ โดย ้า ิ รายรับ า ารที่ บต
. วีย ได้รับในป บประมาณ พ.ศ.2564 นี้
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าธรรม นียม ี่ยว ับ าร วบ ุม า าร ํานวน 2,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา ซึ่ ป็นราย
ได้ า าร นุญาตปลู ร้า า ารตาม ฎ ระทรว ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2528 ตาม วามในพระราชบัญญัติ วบ ุม า าร พ.ศ
.2522

าธรรม นียม ี่ยว ับทะ บียนพาณิชย ํานวน 3,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และตามที่
าดวา ะ ามารถ ัด ็บได้ในป บประมาณนี้ ซึ่ ป็นรายได้ที่ ัด
็บตามพระราชบัญญัติทะ บียนพาณิชย พ.ศ.2499

าธรรม นียม ื่น ๆ ํานวน 200,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะ ัด ็บได้ในป บประมาณนี้

าปรับผู้ ระทําผิด ฎ มาย รา รทา บ ํานวน 300,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะได้รับในป บประมาณนี้ ป็นรายได้ า ารปรับผู้ ระทําผิด
ฎ มาย รา รและ ารบริ าร วนตําบลได้รับตามระ บียบ
ระทรว ม าดไทยวาด้วย รื่ าร ม บ ิน าปรับ รา รทา

บ ใ ้แ รุ ทพม าน ร ทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2528

าปรับ ารผิด ัญญา ํานวน 10,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะ ัด ็บได้ในป บประมาณนี้ ป็นรายได้ า ารปรับ รณีผิด
ัญญาที่ทําไว้ ับ ารบริ าร วนตําบล

าใบ นุญาตประ บ าร ้า ํา รับ ิ ารที่ ป็น ันตรายต
ุ ภาพ

ํานวน 10,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ต่ํา วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะ ัด ็บได้ในป บประมาณนี้ ป็นรายได้ า าใบ นุญาต

ประ บ าร ้า ํา รับ ิ ารที่ ป็น ันตรายต ุ ภาพ

าใบ นุญาต ัดตั้ ถานที่ ํา นาย า าร รื ถานที่ ะ ม
า ารใน รัว รื พื้นที่ใด ซึ่ มีพื้นที่ ิน 200 ตารา มตร

ํานวน 1,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะ ัด ็บได้ในป บประมาณนี้
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 401,000 บาท
า ชา รื บริ าร ํานวน 1,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะ ัด ็บได้ในป บประมาณนี้ ป็นรายได้ า าธรรม นียม
าร ใช้ ถานที่ราช าร บุ ลภายน ใน าร ัด ิ รรม

ตา ๆ

ด บี้ย ํานวน 400,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะได้รับในป บประมาณนี้ ป็นรายได้ า ด บี้ย ินฝา

ารบริ าร วนตําบลที่ฝา ไว้ ับธนา ารพาณิชย

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท
า าย าร าร ัดซื้ ัด ้า ํานวน 10,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะ ัด ็บได้ในป บประมาณนี้ ป็นรายได้ า าร ํา นายแบบ

แปลน าน ร้า ตา ๆ ารบริ าร วนตําบล

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
า ายท ดตลาดทรัพย ิน ํานวน 1,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะ ัด ็บได้ในป บประมาณนี้ ป็นรายได้ า าร ายท ดตลาด

ทรัพย ินที่ ื่ ม ภาพ รื ชํารุด รื มด วาม ํา ป็นที่ต้ ใช้
ใน านราช ารต ไป

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,846,000 บาท

ภาษีรถยนต ํานวน 830,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะได้รับ ัด รรในป บประมาณนี้

ภาษีมูล า พิ่มตาม พ.ร.บ. ํา นดแผนฯ ํานวน 11,000,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะได้รับ ัด รรในป บประมาณนี้

ภาษีมูล า พิ่มตาม พ.ร.บ. ัด รรรายได้ฯ ํานวน 4,500,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะได้รับ ัด รรในป บประมาณนี้
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ภาษีธุร ิ ฉพาะ ํานวน 210,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะได้รับ ัด รรในป บประมาณนี้

ภาษี รรพ ามิต ํานวน 9,236,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะได้รับ ัด รรในป บประมาณนี้

าภา ลว แร ํานวน 90,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะได้รับ าร ัด รรในป บประมาณนี้ ป็นรายรับ า าภา
ลว แรที่ได้รับ ัด รร า รมทรัพยา รธรณี

าภา ลว ปิโตร ลียม ํานวน 80,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะได้รับ าร ัด รรในป บประมาณนี้ ป็นรายรับ า าภา
ลว ปิโตร ลียมที่ได้รับ ัด รร า รมทรัพยา รธรณี

าธรรม นียม ดทะ บียน ิทธิและนิติ รรมตามประมวล ฎ มาย
ที่ดิน

ํานวน 1,900,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะได้รับ ัด รรในป บประมาณนี้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 34,000,000 บาท

ิน ุด นุนทั่วไป ํานวน 34,000,000 บาท

ประมาณ ารรายรับไว้ ู วาป บประมาณที่ผานมา และ าดวา
ะได้รับ ัด รรในป บประมาณนี้
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 148,460 142,426 158,000 13.92 % 180,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,939 6,490 12,000 -33.33 % 8,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการ
อื่น ๆ

250,000 250,000 250,000 0 % 250,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,485,800 15,219,900 16,498,200 10.22 % 18,183,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,744,000 2,730,400 2,853,600 16.9 % 3,336,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 346,500 45,500 60,000 -50 % 30,000

เงินสํารองจ่าย 332,080 81,284 57,375 88.76 % 108,302

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 598,180

เงินบําเ น็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 28,692

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริ ารส่วนตําบลเวียง
อําเภอเทิง    จัง วัดเชียงราย
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 6,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

261,756 305,112 627,408 -100 % 0

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ 0 0 45,000 -100 % 0

เงินบําเ น็จลูกจ้างประจํา 28,692 28,692 28,692 -100 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 100,000

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 40,000

รวมงบกลาง 18,603,227 18,809,804 20,716,275 22,862,774
รวมงบกลาง 18,603,227 18,809,804 20,716,275 22,862,774
รวมงบกลาง 18,603,227 18,809,804 20,716,275 22,862,774

รวมแผนงานงบกลาง 18,603,227 18,809,804 20,716,275 22,862,774
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

532,080 532,080 532,080 -100 % 0

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 532,080

ค่าตอบแทนประจําตําแ น่งนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารส่วนตําบล

63,252 0 90,720 0 % 90,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3,453,638 3,247,080 3,105,540 -1.28 % 3,065,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,140,170 3,870,360 3,819,540 3,779,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4,184,052 4,667,517.29 5,456,080 -41.77 % 3,177,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

89,160 91,203 146,960 -6.1 % 138,000

เงินประจําตําแ น่ง 232,800 240,000 240,000 -22.5 % 186,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 761,400 878,360 1,040,540 -54.25 % 476,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 59,700 58,040 70,780 -66.09 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 5,327,112 5,935,120.29 6,954,360 4,001,000
รวมงบบุคลากร 9,467,282 9,805,480.29 10,773,900 7,780,640

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,200 22,400 817,000 -44.92 % 450,000

ค่าเบี้ยประชุม 0 0 5,000 -100 % 0
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 126,000 150,700 217,200 -62.98 % 80,400

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 55,000

รวมค่าตอบแทน 169,600 238,450 1,126,200 585,400
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 614,860 581,966 640,000 -100 % 0

1.รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ที่จํา
เป็นต่อการปฏิบัติราชการ

0 0 0 100 % 200,000

2.ค่าจ้างองค์กร รือสถาบันที่เป็นกลาง
สํารวจความพึงพอใจ

0 0 0 100 % 11,000

3.ค่าจ้างเ มาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

0 0 0 100 % 228,000

4.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 0 100 % 48,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 48,300 49,775 70,000 -28.57 % 50,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมฝึกอบรมต่าง ๆ 274,616.08 234,342.96 0 0 % 0

2.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งของ 
อปท. 14,400 0 0 0 % 0

3.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานและลูกจ้าง อบต
.เวียง

0 9,552 0 0 % 0

4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพฝ่ายบริ ารและสมาชิกสภา 
อบต.เวียง

0 6,672 0 0 % 0

5.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตําบลเวียง 0 1,440 0 0 % 0

6.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริ าร สมาชิกสภา ฯ และพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,512 0 0 0 % 0

6.โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริ ารส่วนตําบลเวียง

0 7,781 0 0 % 0

7.โครงการกิจกรรม 5 ส 0 3,699 0 0 % 0
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8.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงาน 
องค์การบริ ารส่วนตําบลเวียง

0 29,900 0 0 % 0

9.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงาน อบต
.เวียง 14,960 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งของ 
อปท.

0 0 500,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมฝึกอบรมต่าง ๆ

0 0 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 200,000

โครงการกิจกรรม 5 ส 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงาน 
องค์การบริ ารส่วนตําบลเวียง

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงาน 
องค์การบริ ารส่วนตําบลเวียง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพฝ่ายบริ ารและสมาชิกสภา 
อบต.เวียง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพฝ่ายบริ ารและสมาชิกสภา 
อบต.เวียง

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานและลูกจ้าง อบต
.เวียง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานและลูกจ้าง อบต
.เวียง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริ ารส่วนตําบลเวียง

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริ ารส่วนตําบลเวียง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตําบลเวียง 0 0 0 100 % 5,000

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตําบลเวียง 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 170,000 17.65 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 980,648.08 925,127.96 1,690,000 1,107,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 60,000 100 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 8,570 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น 0 0 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 29,500 0 10,000 0 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,716 13,960 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 44,216 22,530 360,000 420,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 275,662.34 259,372.02 276,000 -2.17 % 270,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 18,041.71 24,366 30,000 -16.67 % 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,661.97 1,791.8 3,000 -33.33 % 2,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 18,446 27,972.6 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 84,744 91,806 85,000 0 % 85,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 398,556.02 405,308.42 424,000 422,000
รวมงบดาเนินงาน 1,593,020.1 1,591,416.38 3,600,200 2,534,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับได้ 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพนักพิง 4 ขา 0 0 37,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้เ ล็กบุนวม 0 0 60,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 100 % 230,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก 0 0 0 100 % 6,000
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ค่าจัดซื้อโต๊ะ มู่บูชา 0 0 0 100 % 8,400

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน

6,400 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้เ ล็กบุนวม

27,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องขัดพื้น

40,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น

12,200 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร

35,000 0 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์

9,700 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์

39,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะ มู่บูชา

7,900 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสา กรรม

27,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติ

17,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 0 0 0 100 % 500,000
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซื้อโทรทัศน์

9,490 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0 0 0 100 % 22,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สํา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 

0 0 88,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 15,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

0 17,690 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับ
งานประมวลผล แบบที่ 1

43,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

0 7,400 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  

8,360 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  

1,950 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 285,300 25,090 209,800 781,900
รวมงบลงทุน 285,300 25,090 209,800 781,900

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 12/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อ
เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเ ลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอเทิง  จัง วัดเชียงราย

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เ ลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอเทิง จัง วัด
เชียงราย

0 0 0 100 % 20,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

1.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แ ่ง
ชาติประจําปี 5,000 0 0 0 % 0

2.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล
ประจําปี

0 2,600 0 0 % 0

2.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล
ประจําปี 7,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แ ่งชาติ 
ประจําปี

0 0 5,000 0 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 13/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล 
ประจําปี

0 0 7,000 0 % 7,000

รวมเงินอุดหนุน 12,000 2,600 22,000 32,000
รวมงบเงินอุดหนุน 12,000 2,600 22,000 32,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย ประเมินผล
รือพัฒนาระบบต่าง ๆ   และค่าจ้าง

สถาบัน รือองค์กรที่มีความเป็นกลาง เพื่อ
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

11,000 0 0 0 % 0

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
รือพัฒนาระบบต่าง ๆ และค่าจ้างสถาบัน
รือองค์กรที่มีความเป็นกลาง เพื่อดําเนิน

การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

0 11,000 11,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 11,000 11,000 11,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 11,000 11,000 11,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 11,368,602.1 11,435,586.67 14,616,900 11,128,940

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 14/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 397,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 402,160
รวมงบบุคลากร 0 0 0 402,160

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 110,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 15/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
4,075 0 0 0 % 0

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

0 16,875 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,075 16,875 20,000 30,000
รวมงบดาเนินงาน 4,075 16,875 20,000 140,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 0 100 % 22,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 24,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 24,500

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 16/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 4,075 16,875 20,000 566,660
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,572,060 1,538,565 1,808,880 19.69 % 2,165,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

28,680 10,440 3,800 -100 % 0

เงินประจําตําแ น่ง 60,000 49,387 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 509,949 555,840 628,200 13.98 % 716,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 40,107 38,460 42,000 14.29 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,210,796 2,192,692 2,542,880 2,989,000
รวมงบบุคลากร 2,210,796 2,192,692 2,542,880 2,989,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 295,000 -58.31 % 123,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 44,000 75,000 129,000 30.23 % 168,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 17/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 28,700

รวมค่าตอบแทน 44,000 79,050 457,700 329,700
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 50,976 0 101,000 -100 % 0

1.รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ที่จํา
เป็นต่อการปฏิบัติราชการ

0 0 0 100 % 84,000

2.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 0 100 % 48,000

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 
0 77,000 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมฝึกอบรมต่าง ๆ 19,506 95,994.65 0 0 % 0

2.โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใ ้แก่
คณะกรรมการประชา คมท้องถิ่นในการจัด
ซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

8,580 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 18/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2.โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใ ้แก่
คณะกรรมการประชาคมท้องถิ่นในการจัด
ซื้อจัดจ้างภาครัฐ

0 10,984 0 0 % 0

3.โครงการจัดอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับพระ
ราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0 14,160 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมฝึกอบรมต่าง ๆ

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับพระ
ราชบัญญัติที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับพระ
ราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใ ้แก่
คณะกรรมการประชา คมท้องถิ่นในการจัด
ซื้อจัดจ้างภาครัฐ

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใ ้แก่คณะ
กรรมการประชาคมท้องถิ่นในการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ

0 0 0 100 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 163,885 110,380 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 242,947 308,518.65 231,000 202,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 149,969.9 200,650 50,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 19/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,965 24,993 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น 161,221.57 143,729.44 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,822 24,998 15,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 344,978.47 394,370.44 65,000 0
รวมงบดาเนินงาน 631,925.47 781,939.09 753,700 531,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 0 0 0 100 % 7,500

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 7,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 
12,800 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนสูง 25,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 8,600 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 0 100 % 22,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 20/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 12,500

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

0 17,690 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

0 27,500 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 37,664 66,400 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 37,800 82,854 80,000 49,500
รวมงบลงทุน 37,800 82,854 80,000 49,500

รวมงานบริหารงานคลัง 2,880,521.47 3,057,485.09 3,376,580 3,570,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 370,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 370,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 370,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 21/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 47,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 55,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 65,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 22/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 7,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 7,500

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 442,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,253,198.57 14,509,946.76 18,013,480 15,708,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 548,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 362,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 49,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 959,860
รวมงบบุคลากร 0 0 0 959,860

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 23/73
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 14,000 357.14 % 64,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 88,500

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 26,500

รวมค่าตอบแทน 0 0 14,000 179,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น 0 0 5,000 200 % 15,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 280,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 30,000 66.67 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 24/73
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วัสดุอื่น 0 0 90,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 125,000 380,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 139,000 589,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม 0 0 190,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อถังพ่นยาแบบสะพาย ลัง ขนาด 
16 ลิตร

0 0 0 100 % 10,000

ค่าจัดซื้อปมสูบน้ําแบบ อยโข่ง 0 0 0 100 % 38,000

ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดซื้อเครื่องเป่าลม 0 66,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์

8,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 25/73
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารแบบมือถือ 0 0 0 100 % 92,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงนอกอาคาร 
0 0 100,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง

20,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อ ัวฉีดน้ําดับเพลิง

18,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,500 66,500 330,000 150,000
รวมงบลงทุน 46,500 66,500 330,000 150,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 26/73
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญ ายาเสพติด
อําเภอเทิง  

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญ ายาเสพติด
อําเภอเทิง

20,000 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 50,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
( ลักสูตรทบทวน)

0 0 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 50,000 80,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 50,000 80,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 66,500 116,500 549,000 1,728,860
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 28,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 28,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 27/73
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน
19,795 0 0 0 % 0

1.โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 154,300 0 0 % 0

2.โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 0 19,926 0 0 % 0

2.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
มอกควันและไฟป่า 19,832 0 0 0 % 0

3.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเ ตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใ ม่ 28,281 0 0 0 % 0

3.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าและ มอกควัน

0 19,976 0 0 % 0

4.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเ ตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใ ม่

0 29,736 0 0 % 0

4.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเ ตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

27,648 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 28/73
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5.โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร
14,095 0 0 0 % 0

6.โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 0 13,845 0 0 % 0

6.โครงการฝึกทบทวน  อปพร.
269,482 0 0 0 % 0

7.โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด 0 1,920 0 0 % 0

7.โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด
480 0 0 0 % 0

8.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

0 19,711 0 0 % 0

9.โครงการจัดทําแนวกันไฟป่าชุมชน 0 18,060 0 0 % 0

โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเ ตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใ ม่

0 0 30,000 -16.67 % 25,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเ ตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

0 0 16,000 56.25 % 25,000

โครงการจัดทําแนวกันไฟป่าชุมชน 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการช่วยเ ลือประชาชนในด้าน
สาธารณภัย

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกทบทวน อปพร. 0 0 0 100 % 90,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 29/73
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
( ลักสูตรทบทวน)

0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
และ มอกควัน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 379,613 277,474 141,000 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 108,000 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 9,750 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 57,600 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 175,350 0 0
รวมงบดาเนินงาน 379,613 452,824 141,000 308,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 379,613 452,824 141,000 308,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 446,113 569,324 690,000 2,036,860

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 30/73
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 581,520 616,260 1,046,200 5.14 % 1,100,000

เงินประจําตําแ น่ง 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800 116,280 233,760 -46.95 % 124,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 36,000 -33.33 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 718,320 756,540 1,315,960 1,290,000
รวมงบบุคลากร 718,320 756,540 1,315,960 1,290,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 161,000 -66.46 % 54,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 63,300 61,500 73,200 0 % 73,200

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 8,800

รวมค่าตอบแทน 67,450 65,600 248,000 136,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 31/73
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมฝึกอบรมต่าง ๆ 17,564 0 0 0 % 0

2.โครงการ to be number  one 
3,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมฝึกอบรมต่าง ๆ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการ to be number  one 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,564 0 50,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,672 20,360 17,500 14.29 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 11,672 20,360 47,500 50,000
รวมงบดาเนินงาน 99,686 85,960 345,500 226,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 32/73
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนสูง 0 0 10,600 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
4,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สํา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 0 100 % 66,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 12,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,800 0 32,600 78,900
รวมงบลงทุน 4,800 0 32,600 78,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 822,806 842,500 1,694,060 1,594,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,272,360 1,343,640 1,450,166 19.71 % 1,736,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 70,000 80 % 126,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 33/73
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 753,360 776,160 698,300 21.58 % 849,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 13,560 12,000 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,081,280 2,173,800 2,218,466 2,723,000
รวมงบบุคลากร 2,081,280 2,173,800 2,218,466 2,723,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 262,000 -53.05 % 123,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 11,600 8,265 287,000 148,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมฝึกอบรมต่าง ๆ 21,456 16,840 0 0 % 0

2.โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา
16,660 0 0 0 % 0
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3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ าร
สถานศึกษา

0 916,750 0 0 % 0

3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ าร
สถานศึกษา 867,310 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมฝึกอบรมต่าง ๆ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันทักษะการเตรียมความ
พร้อมในเด็กระดับก่อนวัยเรียน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
บริ ารศูนย์และผู้ปกครอง ศพด.

0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ าร
สถานศึกษา

0 0 1,033,250 13.62 % 1,173,975

โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 905,426 933,590 1,133,250 1,273,975
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 21,771 18,476 30,000 3,578.3 % 1,103,491

ค่าอา ารเสริม (นม) 1,064,560.06 1,057,326.56 1,044,329 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 103,000 20,000 0 % 20,000
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วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 10,500 15,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,086,331.06 1,189,302.56 1,109,329 1,123,491
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 18,612.18 19,023.58 24,000 -16.67 % 20,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 0 0 2,500 20 % 3,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 18,612.18 19,023.58 68,500 65,000
รวมงบดาเนินงาน 2,021,969.24 2,150,181.14 2,598,079 2,610,466

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับได้ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 20,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
้วย ลวง

0 90,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 90,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 90,000 20,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนส่วนราชการ

1.โครงการสนับสนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน ้วยไคร้

0 560,000 0 0 % 0

2.โครงการสนับสนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโ ้ง

0 288,000 0 0 % 0

3.โครงการสนับสนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนบ้านใ ม่

0 220,000 0 0 % 0

4.โครงการสนับสนุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนบ้านร่องแช่

0 504,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนอา ารกลางวันโรงเรียน
บ้านทุ่งโ ้ง

324,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนอา ารกลางวันโรงเรียน
บ้านทุ่งโ ้ง

0 0 300,000 5 % 315,000

โครงการสนับสนุนอา ารกลางวันโรงเรียน
บ้านร่องแช่

0 0 512,000 2.54 % 525,000

โครงการสนับสนุนอา ารกลางวันโรงเรียน
บ้านร่องแช่ 524,000 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนอา ารกลางวันโรงเรียน
บ้าน ้วยไคร้

0 0 580,000 5 % 609,000

โครงการสนับสนุนอา ารกลางวันโรงเรียน
บ้าน ้วยไคร้ 556,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนอา ารกลางวันโรงเรียน
บ้านใ ม่

0 0 220,000 5 % 231,000

โครงการสนับสนุนอา ารกลางวันโรงเรียน
บ้านใ ม่ 228,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,632,000 1,572,000 1,612,000 1,680,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,632,000 1,572,000 1,612,000 1,680,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,735,249.24 5,985,981.14 6,448,545 7,013,466

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 38/73

66



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

0 46,891 0 0 % 0

1.โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 43,694 0 0 0 % 0

2.โครงการ to be number  one 0 540 0 0 % 0

โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 43,694 47,431 50,000 50,000
รวมงบดาเนินงาน 43,694 47,431 50,000 50,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ 43,694 47,431 50,000 50,000
รวมแผนงานการศึกษา 6,601,749.24 6,875,912.14 8,192,605 8,658,366
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 255,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 255,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 255,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 32,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 32,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 4,056 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 42,000 0 0 % 0

1.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
4,500 0 0 0 % 0
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10.โครงการการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 44,700 0 0 0 % 0

2.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําสํา รับการ
อุปโภคบริโภค 36,000 0 0 0 % 0

2.โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 0 21,130 0 0 % 0

3.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําและผู้นํา
องค์กรในชุมชนด้านสุขภาพ

0 11,300 0 0 % 0

4.โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในตําบล
เวียง

0 16,970 0 0 % 0

5.โครงการรณรงค์ลดการเผา ลด มอกควัน 0 4,800 0 0 % 0

6.โครงการจัดการขยะในชุมชน 0 9,460 0 0 % 0

7.โครงการรณรงค์ลดการเผาลด มอกควัน
5,040 0 0 0 % 0

7.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก ญิง พลเรือเอก ญิง 
พลอากาศเอก ญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 45,660 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:01 น้า : 41/73

69



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

8.โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 84,070 0 0 % 0

9.โครงการช่วยเ ลือประชาชนในด้าน
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

0 9,260 0 0 % 0

9.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตาจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

35,340 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดการขยะในชุมชน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดการขยะในชุมชน 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการช่วยเ ลือประชาชนในด้านป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการช่วยเ ลือประชาชนในด้านป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 400,000

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 0 100 % 40,000

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําและผู้นํา
องค์การในชุมชนด้านสุขภาพ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําและผู้นํา
องค์การในชุมชนด้านสุขภาพ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในตําบลเวียง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในตําบลเวียง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ลดการเผา ลด มอกควัน 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก ญิง พลเรือเอก ญิง 
พลอากาศเอก ญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก ญิง พลเรือเอก ญิง 
พลอากาศเอก ญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 125,580 248,706 525,000 630,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น 4,398.64 4,417.6 5,000 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 4,398.64 4,417.6 5,000 25,000
รวมงบดาเนินงาน 129,978.64 253,123.6 530,000 687,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีแบบละอองฝอย ULV 
 ชนิดสะพาย ลัง

0 0 0 100 % 89,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น มอกควัน 0 0 0 100 % 118,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 207,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 207,000
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 129,978.64 253,123.6 530,000 1,149,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 129,978.64 253,123.6 530,000 1,149,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 520,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 700,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 700,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 87,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 87,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการช่วยเ ลือประชาชนด้านส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้ในด้านการ
สงเคราะ ์และช่วยเ ลือราษฎรในชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 30,000 20,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 50,000 167,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

1.โครงการสงเคราะ ์และบรรเทาทุกข์
ราษฎร

0 5,000 0 0 % 0

โครงการสงเคราะ ์และบรรเทาทุกข์ราษฎร 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 0 5,000 5,000 5,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 5,000 5,000 5,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 5,000 55,000 872,000
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

2.โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้ในด้านการ
สงเคราะ ์และช่วยเ ลือราษฎรในชุมชน

0 9,600 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 9,600 0 0
รวมงบดาเนินงาน 0 9,600 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 9,600 0 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 14,600 55,000 872,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 876,383 932,340 1,557,960 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแ น่ง 42,000 42,000 60,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 621,840 636,720 690,320 -100 % 0
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 72,420 71,460 87,460 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,612,643 1,682,520 2,419,740 0
รวมงบบุคลากร 1,612,643 1,682,520 2,419,740 0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

166,100 274,900 292,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร 5,800 3,400 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 171,900 278,300 307,000 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 121,681.92 0 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้ซึ่งบริการ 0 185,540 260,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมฝึกอบรมต่าง ๆ 26,048 20,956 0 0 % 0
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2.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําสํา รับการ
อุปโภคบริโภค

0 36,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมฝึกอบรมต่าง ๆ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําสํา รับการ
อุปโภคบริโภค

0 0 40,000 0 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 248,500 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 147,729.92 490,996 350,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,310 29,790 60,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 22,775 100,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 29,310 52,565 205,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 40,000 20,000
รวมงบดาเนินงาน 348,939.92 821,861 902,000 60,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
4,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สํา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๒ 

0 0 30,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสํา รับ
งานประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก ( Inkjet 
Printer) สํา รับกระดาษขนาด เอ.3

0 0 6,300 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 21,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 28,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,800 0 68,300 0
รวมงบลงทุน 54,800 0 68,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,016,382.92 2,504,381 3,390,040 60,000
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งานไฟฟ้าและประปา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค มู่ที่ 
7

0 0 0 100 % 250,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า มู๋ที่ 18 0 0 0 100 % 250,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 500,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 0 500,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,016,382.92 2,504,381 3,390,040 560,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์
เ รียญโปรยทาน 11,304 0 0 0 % 0

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดแผน
ไทย  19,260 0 0 0 % 0

4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ทักษะอาชีพ

0 34,580 0 0 % 0

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดดอกไม้
ประดิษฐ์ 19,375 0 0 0 % 0

8.โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
11,232 0 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
อาชีพ

0 0 60,000 -33.33 % 40,000

โครงการร้อยใจรักษ์ กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวพระราช
ดําริ

33,300 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมคนดีศรีชุมชน 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 94,471 34,580 110,000 90,000
รวมงบดาเนินงาน 94,471 34,580 110,000 90,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 94,471 34,580 110,000 90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 94,471 34,580 110,000 90,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

2.โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ 0 19,067 0 0 % 0

4.โครงการแข่งขันฟุตบอล อบต. เวียงคัพ 
ต่อต้านยาเสพติด

0 20,554 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ 0 0 30,000 -16.67 % 25,000

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 30,000 -16.67 % 25,000

โครงการแข่งขันฟุตบอล อบต. เวียงคัพ ต่อ
ต้านยาเสพติด

0 0 35,000 -14.29 % 30,000

โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขัน

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 39,621 115,000 100,000
รวมงบดาเนินงาน 0 39,621 115,000 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 39,621 115,000 100,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 0 9,415 0 0 % 0

1.โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา
9,415 0 0 0 % 0

3.โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปญญา
ท้องถิ่น

0 18,300 0 0 % 0

3.โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปญญา
ท้องถิ่น 18,900 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปญญาท้อง
ถิ่น

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 28,315 27,715 80,000 60,000
รวมงบดาเนินงาน 28,315 27,715 80,000 60,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนส่วนราชการ

1.โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 10,000 15,000 0 0 % 0

2.โครงการจัดงานประเพณีของจัง วัดและ
อําเภอ 

20,000 25,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีของจัง วัดและ
อําเภอ

0 0 25,000 0 % 25,000

โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอยตุง

0 0 8,000 0 % 8,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 40,000 48,000 48,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 40,000 48,000 48,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 58,315 67,715 128,000 108,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ที่จํา
เป็นต่อการปฏิบัติราชการ

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 58,315 107,336 243,000 218,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,757,000

เงินประจําตําแ น่ง 0 0 0 100 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 795,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 81,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 2,693,500
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,693,500
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 150,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 3,400

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 153,400
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 0 100 % 48,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 78,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง 0 0 0 100 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 135,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 366,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,059,900
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร รือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

1.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทําการ 
อสม. มู่ที่ 23 199,000 0 0 0 % 0

1.โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  
มู่ที่ 23

0 199,000 0 0 % 0

2.โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการองค์การ
บริ ารส่วนตําบลเวียง 50,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 2,500,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. มู่ที่ 13 0 0 0 100 % 250,000
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. มู่ที่ 25 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างถนน ินคลุก มู่ที่ 12 0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างท่อเ ลี่ยม มู่ที่   8 0 0 0 100 % 330,000

โครงการก่อสร้างท่อเ ลี่ยม มู่ที่ 21 0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด มู่ที่ 24

0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด มู่ที่ 3

0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด มู่ที่ 5

0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้าง อกระจายข่าย มู่ที่ 9 0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้าง อกระจายข่าว มู่ที่ 22 0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มู่ที่ 
23

0 0 0 100 % 316,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การ
เกษตร  มู่ที่ 6

0 0 0 100 % 250,000

โครงการปรับปรุงถนน ินคลุกเข้าพื้นที่การ
เกษตร

0 0 0 100 % 400,000

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ มู่
ที่ 11

0 0 0 100 % 250,000

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K ) 0 0 41,000 -100 % 0
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ
พัก มู่ที่ 5 198,900 0 0 0 % 0

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  มู่ที่ 3 0 198,700 0 0 % 0

10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.  มู่ที่ 13 0 198,800 0 0 % 0

11.โครงการขุดลอก ลงทราย  มู่ที่ 16 0 197,000 0 0 % 0

12.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  มู่ที่ 
17

0 198,800 0 0 % 0

13.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  มู่ที่ 
18

0 198,500 0 0 % 0

14.โครงการก่อสร้างถนน คสล.  มู่ที่ 21 0 199,000 0 0 % 0

15.โครงการปรับปรุงฝายน้ําล้นลํา ้วยผึ้ง  
มู่ที่ 22

0 198,500 0 0 % 0

16.โครงการก่อสร้าง อกระจายข่าว  มู่ที่ 
24

0 199,000 0 0 % 0

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. มู่ที่ 7
198,700 0 0 0 % 0

2.โครงการก่อสร้างท่อสูบน้ําดิบประปา  มู่
ที่ 4

0 199,000 0 0 % 0

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา มู่ที่ 5 0 198,800 0 0 % 0
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3.โครงการปรับปรุงระบบประปา มุ่บ้าน 
มู่ที่ 9 479,000 0 0 0 % 0

4.โครงการก่อสร้างถนน ินคลุก มู่ที่ 6 0 199,000 0 0 % 0

4.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ
พัก มู่ที่ 12 199,000 0 0 0 % 0

5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. มู่ที่ 16
198,800 0 0 0 % 0

5.โครงการเทพื้น คสล. อาคารเอนก
ประสงค์ มู่ที่ 8

0 198,900 0 0 % 0

6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. มู่ที่ 19
199,000 0 0 0 % 0

8.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  มู่ที่ 11 0 199,000 0 0 % 0

9.โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ําดาด
คอนกรีต มู่ที่ 12

0 198,900 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  มู่ที่ 17 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  มู่ที่ 18 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  มู่ที่ 4 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  มู่ที่ 7 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. มู่ที่  21 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ินคลุก มู่ที่ 22 0 0 250,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน ินคลุก มู่ที่ 6 299,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ินคลุกเข้าพื้นที่การ
เกษตร มู่ที่ 6

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ํา คสล. มู่ที่ 10 0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ํา คสล. มู่ที่ 17 0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  มู่ที่ 9 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อเ ลี่ยมข้ามคลอง ้วย
ลวง มู่ที่ 13

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินแบบ
ระบบปิด  มู่ที่ 8

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ํา มู่ที่ 
24

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ําลํา ้วย ินเ ล็ก
ไฟ มู่ที่ 11

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา ้วยดง ลวง 
มู่ที่ 19

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  มู่ที่ 25 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา มู่ที่ 12 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา มู่ที่ 5 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อน้ําประปา มู่ที่ 9 0 198,800 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  มู่ที่ 3 0 0 250,000 -100 % 0
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โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล มู่ที่ 16 0 0 0 100 % 250,000

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล มู่ที่ 4 0 0 0 100 % 250,000

โครงการขุดลอก ้วยผา นีบ  มู่ที่ 4 473,700 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การ
เกษตร มู่ที่ 23

400,800 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ํา สถานีสูบน้ําบ้าน
้วยระเมศ  มู่ที่ 23

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงฝายน้ําล้นลํา ้วยผึ้ง  มู่
ที่ 22

498,500 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อน้ําประปา  มู่ที่ 10 0 0 499,000 -100 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การ
เกษตร

498,800 299,000 0 0 % 0

2.โครงการปรับปรุงถนน ินคลุกเข้าพื้นที่
การเกษตร

399,000 199,000 0 0 % 0

3.โครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ํา 0 159,000 0 0 % 0

5.โครงการปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน 0 99,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การ
เกษตร

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ินคลุกเข้าพื้นที่การ
เกษตร

0 0 400,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ํา 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปา มู่บ้าน 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา 0 0 250,000 -100 % 0

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

0 0 0 100 % 200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใ ้แก่เอกชน 
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใ ้เอกชน 
นิติบุคคล เพื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,292,200 3,935,700 8,930,000 5,246,000
รวมงบลงทุน 4,292,200 3,935,700 8,930,000 5,246,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  มู่ที่   7 0 195,478.77 0 0 % 0

1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มู่ที่ 3
197,094.55 0 0 0 % 0
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10.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มู่ที่ 21
197,464.57 0 0 0 % 0

11.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มู่ที่ 22
48,568.77 0 0 0 % 0

12.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มู่ที่ 24
199,776.56 0 0 0 % 0

13.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มู่ที่ 25
194,241.13 0 0 0 % 0

2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  มู่ที่   
19

0 197,097.17 0 0 % 0

2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มู่ที่ 4
195,949.9 0 0 0 % 0

3.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  มู่ที่   
25

0 198,257.34 0 0 % 0

3.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มู่ที่ 6
193,855.12 0 0 0 % 0

4.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มู่ที่ 8
199,558.26 0 0 0 % 0

5.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มู่ที่ 10
199,541.08 0 0 0 % 0

6.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มู่ที่ 11
199,719.2 0 0 0 % 0
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7.โครงการขยายเขตไฟฟ้า  มู่ที่ 13
293,500.65 0 0 0 % 0

8.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มู่ที่ 17
195,426.43 0 0 0 % 0

9.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มู่ที่ 18
193,445.94 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  มู่ที่   16 0 0 250,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,508,142.16 590,833.28 250,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 2,508,142.16 590,833.28 250,000 0

รวมงานก่อสร้าง 6,800,342.16 4,526,533.28 9,180,000 5,246,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,800,342.16 4,526,533.28 9,180,000 8,305,900

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 403,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 403,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 403,000
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 51,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 13,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 64,800
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
ผลิตพืชอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีในการ
ทําเกษตรกรรม

0 5,050 0 0 % 0

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
ผลิตพืชอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีในการ
ทําเกษตรกรรม

300 0 0 0 % 0

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ย มักอินทรีย์ชีวภาพ

0 9,600 0 0 % 0
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2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ย มักอินทรีย์ชีวภาพ 15,020 0 0 0 % 0

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมผลิต
สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีเพื่อ
ป้องกันกําจัดศัตรูพืช

0 1,452 0 0 % 0

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมผลิต
สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีเพื่อ
ป้องกันกําจัดศัตรูพืช

10,900 0 0 0 % 0

5.โครงการส่งเสริมการทําธนาคารน้ําใต้ดิน 0 16,594.56 0 0 % 0

5.โครงการอบรมส่งเสริมการดําเนินการตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7,150 0 0 0 % 0

9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารน้ํา
ใต้ดิน 38,420 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการช่วยเ ลือประชาชนด้านเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมการดําเนินการตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการส่งเสริมการทําธนาคารน้ําใต้ดิน 0 0 30,000 0 % 30,000
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โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
อา ารปลอดภัย

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ย มักอินทรีย์ชีวภาพ

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 71,790 32,696.56 120,000 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 3,533,218.76 2,254,477.64 3,000,000 -16.67 % 2,500,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,533,218.76 2,254,477.64 3,000,000 2,500,000
รวมงบดาเนินงาน 3,605,008.76 2,287,174.2 3,130,000 2,694,800

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 3,605,008.76 2,287,174.2 3,130,000 3,097,800
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําโดยการปลูก
ญ้าแฝกอันเนื่อง มาจากพระราชดําริ

0 360 0 0 % 0

1.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดย
การรณรงค์ปลูก ญ้าแฝกอันเนื่อง มาจาก
พระราชดําริ

1,860 0 0 0 % 0

2.โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 0 360 0 0 % 0

2.โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ
4,360 0 0 0 % 0

3.โครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 0 50,000 0 0 % 0

4.โครงการจัดทําแนวกันไฟป่าชุมชน
9,000 0 0 0 % 0
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4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช  
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
ม าจักรีสิรินธร ม าวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  

0 9,100.2 0 0 % 0

โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ตาม
แนวทางพระราชดําริ ฯ

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําโดยการปลูก
ญ้าแฝกอันเนื่อง มาจากพระราชดําริ

0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราช  
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
ม าจักรีสิรินธร ม าวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 15,220 59,820.2 120,000 100,000
รวมงบดาเนินงาน 15,220 59,820.2 120,000 100,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกบวกน้ําขาว มู่ที่ 19 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 250,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 250,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 15,220 59,820.2 120,000 350,000
รวมแผนงานการเกษตร 3,620,228.76 2,346,994.4 3,250,000 3,447,800

รวมทุกแผนงาน 52,624,006.29 50,552,535.18 64,370,400 63,909,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค ารบริ าร วนตําบล วียง

อํา ภอ ทิง   จัง วัด ชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,909,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 22,862,774 บาท
งบกลาง รวม 22,862,774 บาท

งบกลาง รวม 22,862,774 บาท
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม จํานวน 180,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจ้างใน
ัง ัดในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง  

งิน มทบ องทุน งินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ ข้า องทุน งินทดแทน ป็นรายปีในอัตรา
ร้อยละตามความ ี่ยงใน ารดํา นินงานของแตละประ ภท ิจ าร
ของนายจ้างจา คาจ้างโดยประมาณทั้งปี

งิน นับ นุนงบประมาณรายจาย ิจ ารโครง ารอื่น ๆ จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติระดับ
ท้องถิ่นในพื้นที่องค ารบริ าร วนตําบล วียง ( ป ช.)  มทบไม
น้อย วาร้อยละ 50 ของคาบริ าร าธารณ ุขที่ได้รับจา องทุน
ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ  
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ จํานวน 18,183,600 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาม โครง าร ร้าง ลั ประ ันด้านราย
ได้แ ผู้ ูงอายุ  พื่อ ป็นคาใช้จาย บี้ยยังชีพ ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2565    ตั้งจายตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และ พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน

บี้ยยังชีพความพิ าร จํานวน 3,336,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาม โครง าร นับ นุน าร ริม ร้าง
วั ดิ ารทาง ังคมใ ้แ ผู้พิ าร รือทุพพลภาพ  พื่อ ป็นคาใช

จาย บี้ยความพิ าร ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565    ตั้งจาย
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย บี้ย
ความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
 และ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด จํานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย งินชวย ลือ ารยังชีพผู้ป่วยโรค อด ใน
พื้นที่ อบต. วียง ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565    ตั้งจายตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ าร
ยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
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งิน ํารองจาย จํานวน 108,302 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จาย รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น  รือ รณี าร
ป้อง ันและยับยั้ง อน ิด าธารณภัย  รือคาดวาจะ ิด าธารณ
ภัย  รือ รณีฉุ ฉิน พื่อบรร ทาปัญ าความ ดือดร้อนของ
ประชาชน ป็น วนรวมได้   ชน  ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ า
อุท ภัย น้ําป่าไ ล ลา  แผนดินถลม ภัยแล้ง  ภัย
นาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ มอ ควัน  ป็นต้น

รายจายตามข้อผู พัน

งินบํา น็จลู จ้างประจํา จํานวน 28,692 บาท

พื่อจาย ป็น งินบํา น็จราย ดือน ํา รับลู จ้างประจํา ใน วนที่
องค รป ครอง วนท้องถิ่นรับผิดชอบ 

งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.) จํานวน 598,180 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณ ารรายรับ งบประมาณราย
จายประจําปี ไมรวม งิน ู้  งินอุด นุน  งินจายขาด งิน ะ มและ
งินที่มีผู้อุทิศใ ้  ตาม นัง ือ ระทรวง ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท. 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

งินชวยพิ ศษ

งินชวยคาทําศพข้าราช าร/พนั งาน จํานวน 100,000 บาท

รณีข้าราช ารถึงแ ความตาย  ใ ้จาย ป็น งินชวยพิ ศษ
จํานวน 3  ทาของ งิน ดือน ต็ม ดือนที่ข้าราช ารรายดัง ลาวมี
ิทธิได้รับใน ดือนที่ถึงแ ความตายและ า ข้าราช ารรายดัง
ลาวมี ิทธิได้รับ งิน พิ่มพิ ศษคาวิชา  งินประจําตําแ นงที่ต้องฝ่า

อันตราย ป็นป ติ   งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ าร ู้รบ และ งิน พิ่ม
พิ ศษ ํา รับ ารปราบปรามผู้ ระทําความผิด ใ ้รวม งินดัง ลาว
ับ งิน ดือน พื่อคํานวณ ป็น งินชวยพิ ศษจํานวน 3  ทาด้วย   
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งินชวยคาทําศพพนั งานจ้าง จํานวน 40,000 บาท

รณีลู จ้างประจํา และลู จ้างชั่วคราว ถึงแ ความตาย ใ ้จาย
งินชวยพิ ศษจํานวน 3  ทาของคาจ้างอัตราป ติใน ดือนที่ถึงแ
ความตาย  า ลู จ้างรายดัง ลาว ป็นลู จ้างรายวัน  รือลู จ้าง
รายชั่วโมง ใ ้ถือ มือนวาลู จ้างรายดัง ลาวมาปฏิบัติงาน ต็ม
ดือน  ป็น ณฑใน ารคํานวณ งินชวยพิ ศษ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,128,940 บาท

งบบุคลากร รวม 7,780,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,779,640 บาท
คาตอบแทนราย ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือน นาย /รองนาย   ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทนนาย องค ารบริ าร
วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา

องค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล  มาชิ องค ารบริ าร วนตําบล  ลขานุ ารนาย องค าร
บริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย จํานวน 45,600 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประจําตําแ นงใ ้แ นาย /รองนาย     

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย จํานวน 45,600 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพิ ศษใ ้แ นาย /รองนาย    

คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนใ ้แ ลขานุ าร/ที่ปรึ ษา
นาย  อบต.   
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คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

จํานวน 3,065,640 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ
ภา/ ลขานุ าร ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น     

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 4,001,000 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 3,177,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งานใน
ัง ัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท
.และ  .อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
รื่อง  ารจัดทําแผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7

งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 138,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งาน วนท้องถิ่น  ชน งิน พิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว, งิน พิ่มคาวิชา(พ.ค.ว.), งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ
าร ู้รบ(พ. .ร.), งิน พิ่มตําแ นงนิติ ร(พ.ต. .), งิน พิ่มตําแ นง

ด้านพั ดุ, งิน พิ่มตําแ นงด้าน าธารณ ุข (พ.ต. .) ฯลฯ  ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว

 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งินประจําตําแ นง จํานวน 186,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงปลัดฯ/รองปลัดฯ/ ัว น้า วน
ราช าร ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 476,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไปและตามภาร ิจ และ
งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจ้าง ที่มีอยูใน ัง ัด   ( ตั้งจาย
ตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566 )  ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2564  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท.และ  .อบต
.ที่ มท.0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  รื่อง  ารจัดทํา
แผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-2566 ข้อ 7 

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจ้างทั่วไปและตามภาร ิจ
ที่มีอยูใน ัง ัด  ชน  งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว, งิน พิ่มคาวิชา (พ
.ค.ว.)  ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบดาเนินงาน รวม 2,534,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 585,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ  อปท.  ชน  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ,คาตอบ
แทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม ฏ มายวาด้วย
ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ,คาป่วย าร อป

พร.,คาป่วย ารอา า มัครบริบาลท้องถิ่น,คา มนาคุณ รรม าร
อบคัด ลือ ฯ,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบข้อ ท็จจริงความ

รับผิดทางละ มิด,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วนทางวินัย,คา
ตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง, งินรางวัล ฯลฯ ตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คา ชาบ้าน จํานวน 80,400 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคา ชาบ้านใ ้ ับพนั งานผู้มี ิทธิตามที่
ระ บียบ ํา นด ( บิ จายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 )  
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา จํานวน 55,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของผู้บริ ารท้อง
ถิ่น,พนั งาน,ผู้ได้รับบํานาญป ติฯ และผู้มี ิทธิตามที่ระ บียบ
ํา นด   ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 1,107,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

1.รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ที่จํา ป็นตอ ารปฏิบัติราช าร จํานวน 200,000 บาท

  พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร, คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ,คา
ซั ฟอ ,คา ําจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล,คา ชาทรัพย ิน,คาโฆษณา
และ ผยแพรประชา ัมพันธ,คาธรรม นียมตางๆ,คา บี้ยประ ัน,คา
ใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา,คาจ้าง มาบุคลคลภาย
นอ ,คาจ้างแรงงานราษฎร รณีดํา นิน าร อง,คาจ้าง มาที่มี
ลั ษณะ ารจ้างทํา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ ป้ายชื่อ
ํานั งาน  รือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลั ษณะ ป็น ิ่ง อ ร้าง,คาติดตั้ง

ไฟฟ้า พื่อใช้ในราช ารได้แ  (1)คาปั าพาด ายภายนอ ถาน
ที่ราช าร พื่อใ ้ราช ารได้ใช้บริ ารไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง ม้อ
แปลง  ครื่องวัดและอุป รณไฟฟ้าซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ าร
ไฟฟ้า (2)คาจ้าง มา ดิน ายและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม คา
ธรรม นียมรวมถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า  าร พิ่ม ําลัง
ไฟฟ้า  ารขยาย ขตไฟฟ้า  ารบํารุงรั ษา รือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุป รณ,คาติดตั้งประปา พื่อใช้ในราช าร,คาจ้าง มา
ดินทอประปาและติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม,คาติดตั้ง
โทรศัพท คาใช้จายตางๆใน ารติดตั้งโทรศัพท ย ว้นคาตู้
าขา  คา ครื่องโทรศัพทพวงภายใน,คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ

ตางๆ ฯลฯ  ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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2.คาจ้างองค ร รือ ถาบันที่ ป็น ลาง ํารวจความพึงพอใจ จํานวน 11,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างองค ร รือ ถาบันที่ ป็น ลาง ํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริ าร ที่มาติดตองานราช าร ับ อบต.

3.คาจ้าง มาบริ ารทําความ ะอาดอาคาร ถานที่ราช าร จํานวน 228,000 บาท

คาจ้าง มาบริ ารทําความ ะอาดอาคาร ถานที่ราช าร ( ลั
ณฑและอัตราคาใช้จาย ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท

 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2564)

4.คา ชา ครื่องถาย อ าร จํานวน 48,000 บาท

คา ชา ครื่องถาย อ าร ( ลั ณฑและอัตราคาใช้จาย ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22

 มีนาคม  2564)

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น) ,คาใช้จายในพิธี ปิดอาคารตางๆ,คา
ใช้จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี,คาใช้จายใน ารประชุม
ราช าร ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน ารฝึ อบรมตางๆ จํานวน 100,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดฝึ อบรมและ ัมนา,คาลงทะ บียนใน
ารฝึ อบรม,คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

และนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ อา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภาคม 2564  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง จํานวน 200,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง (ย ว้นคาตอบแทน จ้า น้าที่ใน
าร ลือ ตั้ง)  ชน คาวั ดุอุป รณที่ใช้ใน ารดํา นิน าร ลือ

ตั้ง ฯลฯ

โครง ารปรับปรุงภูมิทัศน ํานั งาน องค ารบริ าร วนตําบล วียง จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารปรับปรุงภูมิทัศน
ํานั งาน องค ารบริ าร วนตําบล วียง ประจําปีงบประมาณ พ

.ศ. 2565  ชน คาไม้ดอ ไม้ประดับ คาดินผ มพร้อมปลู บรรจุ
ถุง คาวั ดุอุป รณตามโครง ารฯ คาถา ถางและปรับพื้นที่ ฯลฯ

- พ.ร.บ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้แ องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (27)

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  น้าที่ 135
 ลําดับที่ 11
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โครง ารฝึ อบรม ชิงปฏิบัติ าร พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพฝ่ายบริ าร
และ มาชิ ภา อบต. วียง

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรม ชิงปฏิบัติ าร พื่อ
พิ่มประ ิทธิภาพฝ่ายบริ ารและ มาชิ ภา อบต. วียง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ชน คาตอบแทนวิทยา ร,คาอา าร,  คา
ครื่องดื่ม,คาวั ดุใน ารฝึ อบรม,คา ชา ถานที่ ฯลฯ

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  น้าที่ 134
 ลําดับที่ 7

โครง ารฝึ อบรม ชิงปฏิบัติ าร พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพพนั งานและ
ลู จ้าง อบต. วียง

จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง ารฝึ อบรม ชิง
ปฏิบัติ าร พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพพนั งานและลู จ้าง อบต
. วียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ชน คาตอบแทน
วิทยา ร,คาอา าร,  คา ครื่องดื่ม,คาวั ดุใน ารฝึ อบรม,คา ชา
ถานที่ ฯลฯ

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  น้าที่ 133
 ลําดับที่ 6
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โครง ารพัฒนาศูนยข้อมูลขาว ารขององค ารบริ าร วนตําบล วียง จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง ารพัฒนาศูนย
ข้อมูลขาว ารขององค ารบริ าร วนตําบล วียง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  ชน คาวั ดุอุป รณที่จํา ป็นใน ารปรับปรุง
ศูนยข้อมูลขาว าร ฯลฯ

-พระราชบัญญัติข้อมูลขาว ารของราช าร พ.ศ.2540

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  น้าที่ 135
 ลําดับที่ 9

โครง าร ง ริมประชาธิปไตยตําบล วียง จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง าร ง ริม
ประชาธิปไตยตําบล วียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ชน             คาตอบแทนวิทยา ร,คาอา าร, คา ครื่องดื่ม,คา
วั ดุใน ารฝึ อบรม,คา ชา ถานที่ ฯลฯ

- พ.ร.บ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้แ องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15)

-- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  น้าที่ 134
 ลําดับที่ 8

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน  พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ      
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ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน  ชน  ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ , ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ,ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ,ไม้
บรรทัด ล็ , รรไ ร, ้าอี้พลา ติ ,ตรายาง ฯลฯ   รือวั ดุ ิ้น
ปลือง  ชน  ระดาษ, มึ ,ดิน อ,ปา า,ยางลบ ฯลฯ ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว

 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน  ชน ไมโครโฟน,ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ  รือวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ฟิว , ทปพัน ายไฟ, าย
ไฟฟ้า, ลอดไฟฟ้า ฯลฯ   รือวั ดุอุป รณประ อบและ
อะไ ล   ชน  ดอ ลําโพง,ฮอรนลําโพง,แผงวงจร ฯลฯ  ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว

 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน  ชน  ม้อ, ระทะ, ะละมัง ฯลฯ
  รือวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ผงซั ฟอ , บู,น้ํายาดับ ลิ่น,แปรง ฯลฯ
  ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุ อ ร้าง จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน   ชน  ไม้
ตางๆ,ค้อน,คีม,จอบ ฯลฯ   รือวั ดุ ิ้น ปลือง   ชน น้ํามันทา
ไม้,ทิน นอร, ี,ปูนซี มนต,ทราย ฯลฯ  รือวั ดุอุป รณประ อบ
และอะไ ล   ชน ทอน้ําและอุป รณประปา,ทอตางๆ ฯลฯ ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว

 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ิ้นปลือง    ชน  แ ๊ ุงต้ม,น้ํามัน ชื้อ
พลิง,น้ํามันดี ซล,น้ํามัน บนซิน,น้ํามัน ครื่อง,น้ํามัน ลอลื่น ฯลฯ
  ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 10,000 บาท

  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน   ชน ขาตั้ง ล้อง, ลนซซูม ฯลฯ
   รือวั ดุ ิ้น ปลือง   ชน พู ัน, ี, มมโมรี่ ารด ฯลฯ ตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน  ชน แผน รือจานบันทึ
ข้อมูล ฯลฯ   รือวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน อุป รณบันทึ ข้อมูล, ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร, ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ฯลฯ    รือวั ดุอุป รณประ อบ

และอะไ ล   ชน  นวยประมวลผล, ฮารดดิ ไดรฟ, มน
บอรด ฯลฯ  ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 422,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า ํานั งานองค ารบริ าร วนตําบล
รือในที่ าธารณะที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้ําประปา ํานั งานองค ารบริ าร วนตําบล
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คาบริ ารโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ ารโทรศัพทพื้นฐานใน ํานั งาน, คาโทรศัพท
คลื่อนที่  ฯลฯ และใ ้ มายความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้
บริ ารดัง ลาว และคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้
บริ าร  ชน คา ชา คา ชา ครื่อง  มาย ลขโทรศัพท คาบํารุง
รั ษา าย ฯลฯ

คาบริ ารไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย, คาธนาณัติ, คาดวงตราไปรษณียยา
ร  ฯลฯ  

คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ ารทางด้าน ื่อ ารและโทรคมนาคมตาง ๆ
  ชน  คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ทอร น็ต  ารดและคา ื่อ
ารอื่น ๆ  ชน  คา ค บิ้ลทีวี คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม  ป็น

ต้น และใ ้ มายความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารดัง
ลาว และคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร  ฯลฯ  

คา ชาพื้นที่ ว็บไซต และคาธรรม นียมที่ ี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาพื้นที่ ว็บไซตขององค ารบริ าร วนตําบล
วียง และรวมถึงคาธรรม นียมที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 781,900 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 781,900 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน
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คาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ จํานวน 230,500 บาท

-  พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ แบบแย วน พร้อมติด
ตั้ง จํานวน 5  ครื่อง ขนาด 36,000 บีทียู ราคา ครื่องละ 46,100
 บาท

คุณลั ษณะพื้นฐาน
1) ขนาดที่ ํา นด ป็นขนาดไมต่ํา วา.......... บีทียู 
2) ราคาที่ ํา นด ป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)  ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทําความ ย็น
ขนาดไม ิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุต า รรม และฉลา ประ ยัดไฟฟ้า  บอร 5
4) ต้อง ป็น ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ ํา ร็จรูปทั้งชุด ทั้ง นวย
งความ ย็นและ นวยระบายความร้อนจา โรงงาน ดียว ัน

5) มีความ นวง วลา ารทํางานของคอม พร ซอร
6)  ารจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศขนาดอื่นๆ (นอ จา ข้อ 3)
นอ นือจา ารพิจารณาด้านราคาแล้ว  พื่อ ป็น ารประ ยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศที่มีคาประ ิทธิภาพ
พลังงานตามฤดู าล (SEER)  ูง วา
7)  ารติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ
   (1) แบบแย วน ประ อบด้วยอุป รณ ดังนี้  วิตช 1 ตัว
       ทอทองแดงไป ลับ ุ้มฉนวนยาว 4  มตร   ายไฟยาวไม

ิน 15  มตร
8) คาติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ ( รณีต้อง ารแ ดงคาติดตั้งแย
จา ราคา ครื่องปรับอา าศ)
   (1) ชนิดตั้งพื้น รือชนิดแขวน
       ขนาดไมต่ํา วา 13,000 บีทียู 4,000 บาท

-ขออนุมัติจัดซื้่อตามคุณลั ษณะและราคา ลางตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ปี 2563   ํานั งบประมาณ ฉบับ ดือน
ธันวาคม พ.ศ.2563

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 71 ลําดับที่ 8
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คาจัดซื้อโต๊ะรับแข จํานวน 6,000 บาท

-  พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อชุดรับแข  (โซฟา) พร้อมโต๊ะ
ลาง จํานวน 1 ชุด

คุณลั ษณะพื้นฐาน
1. โครง ร้างภายในทําจา ไม้จริง รือดี วา
2. บุด้วยฟองน้ํา มีความ นาแนน ูง รือดี วา
3.  ุ้มด้วยพีวีซี นา  วยงาม ทนทานและทําความ ะอาดได้งาย
4. โซฟา 1 ชุด ประ อบด้วยโซฟาแบบ 3 ที่นั่ง 1 ตัว, แบบ 1 ที่
นั่ง 2 ตัว และโต๊ะ ลาง 1 ตัว
5. รับประ ันไมน้อย วา 1 ปี

-ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลั ษณะและราคา ลางจา ท้องตลาดใน
พื้นที่จัง วัด ชียงราย  นื่องจา ไมได้ ํา นดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของ ํานั งบประมาณ 

คาจัดซื้อโต๊ะ มูบูชา จํานวน 8,400 บาท

-  พื่อ ป็นคาจัดซื้อโต๊ะ มูบูชา จํานวน 1 ชุด

คุณลั ษณะพื้นฐาน
1. ทําด้วยไม้ ั
2. มีโต๊ะ มูบูชา 9 ตัว ความ ว้างตัวละ 9 นิ้ว
3. มีฐานรองโต๊ะ มู

-ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลั ษณะและราคา ลางตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ปี 2563   ํานั งบประมาณ ฉบับ ดือน
ธันวาคม พ.ศ.2563
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อ ครื่องขยาย ียง จํานวน 500,000 บาท

-  พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ียง ลางแจ้ง จํานวน 1 ชุด

คุณลั ษณะพื้นฐาน
1.ตู้ลําโพงซับ 18 นิ้ว ไม้อัดแท้ 20 มิล พร้อมใช้งาน
2.ตู้ลําโพง ลางแ ลม PS-12 ไม้อัดแท้ 15 มิล พร้อมใช้งาน
3.Rack 3 ฝา ขนาด 12U
4.ปลั๊ รางติดแรค
5.อนาล็อ มิ ซอร 16 ชอง
6. ครื่องขยาย ัญญาไมค Antenna distribution amplifier
7. ครื่อง ันไมค อน 4 ชอง Auto Feedback
8.ไมคโครโฟนไร้ ายแบบคู UHF คลื่นใ ม
9.ลิ้นชั ไมค
10.ตัวจัด ารระบบ ียง Digital Signal Procressor
11. พา วอรแอมป์ TDK DX-24
12. พา วอรแอมป์ TDK DX-28
13. พลทตอ ายลําโพง
14.ชุด าย ัญญาณและ ายลําโพง ดินระบบในตู้แรค
15. ายลําโพง 4*2.5SQ.MM 20  มตร พร้อม ัว ปีคอน
16. ายพวงลําโพง 2*2.5SQ.MM 1.5  มตร พร้อม ัวปีคอน
17. าย มนไฟ VCT 2*4 SQ.MM 20  มตร
18.ขาไมคบูมตั้งพื้น
19.ถุงใ ขาไมค
20. ลองใ าย
21. ายรัดลําโพง

ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลั ษณะและราคา ลางจา ท้องตลาดใน
พื้นที่จัง วัด ชียงราย  นื่องจา ไมได้ ํา นดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของ ํานั งบประมาณ 

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 71 ลําดับที่ 7
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คาจัดซื้อคอมพิว ตอรโน๊ตบุ๊ค จํานวน 22,000 บาท

- คาจัดซื้อคอมพิว ตอรโน้ตบุ๊   ํา รับงานประมวล
ผล * ราคา 22,000 บาท จํานวน 1  ครื่อง

คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั  (4 core) และ 8 แ น มือน (8 Thread) และมี ทคโนโลยี

พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถใน าร
ประมวลผล ูง โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ า ูง ุดไมน้อย
วา 4 GHz จํานวน 1  นวย

-  นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ัน ขนาดไม
น้อย วา 8 MB 
- มี นวยความจํา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา ขนาดไม
น้อย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB  รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อย วา 250 GB จํานวน 1  นวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมน้อย วา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อย วา 12 นิ้ว 
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง 

- มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI  รือ VGA จํานวนไมน้อย วา 1ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา แบบ ติดตั้งภาย
ใน (Internal)  รือภายนอ  (External) จํานวนไมน้อย วา 1
 ชอง 
-  ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth

-ขออนุมัติจัดซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน าร
จัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
 ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ังคม
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คาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง
มึ พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

-  พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพMultifunction แบบฉีด มึ พร้อม
ติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2  ครื่อง  ครื่อง
ละ 7,500 บาท

คุณลั ษณะพื้นฐาน
-  ป็นอุป รณที่มีความ ามารถ ป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายใน ครื่อง ดียว ัน 
-  ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต 
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi 
- มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 27  น้าตอนาที (ppm)  รือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 

- มีความ ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 15
  น้าตอนาที (ppm)  รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-  ามารถ แ น อ าร ขนาด A4 (ขาวดํา- ี) ได้ 
- มีความละ อียดใน าร แ น ูง ุดไมน้อย วา 1,200 x 600
  รือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
-  ามารถถาย ํา นา อ ารได้ทั้ง ีและขาวดํา 
-  ามารถทํา ํา นาได้ ูง ุดไมน้อย วา 99  ํา นา 
-  ามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400  ปอร ซ็นต 
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา จํานวนไม
น้อย วา 1 ชอง 
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  รือดี วา จํานวนไมน้อย  วา 1
 ชอง  รือ  ามารถใช้งานผาน  ครือขายไร้ าย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 100 แผน -  ามารถใช้ได้
ับ A4, Letter, Legal และ Custom

-  ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ ามารถ ํา นดขนาด
ของ ระดาษ องได้

-ขออนุมัติจัดซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน าร

วันที่พิมพ : 14/8/2564  14:47:59 น้า : 21/116

122



จัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
 ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ังคม

งบเงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
งินอุด นุนองค รป ครอง วนท้องถิ่น

โครง ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ระดับอํา ภอ อํา ภอ ทิง จัง วัด ชียงราย

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ทศบาล ันทรายงาม  พื่อดํา นิน ารตาม
โครง ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ระดับอํา ภอ อํา ภอ ทิง จัง วัด
ชียงราย   ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  และแ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

งินอุด นุนองค รประชาชน

โครง ารจัด ิจ รรม นื่องในวันแมแ งชาติ ประจําปี จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคณะ รรม ารพัฒนา ตรีอํา ภอ ทิง   พื่อ
ดํา นิน ารตามโครง ารจัด ิจ รรม นื่องในวันแมแ ง
ชาติ ประจําปี ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  และแ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

โครง ารจัด ิจ รรม นื่องในวัน ตรี า ล ประจําปี จํานวน 7,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคณะ รรม ารพัฒนา ตรีอํา ภอ ทิง   พื่อ
ดํา นิน ารตามโครง ารจัด ิจ รรม นื่องในวัน ตรี
า ล ประจําปี ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด
นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  และแ ้ไข พิ่ม

ติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 566,660 บาท

งบบุคลากร รวม 402,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 402,160 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 397,000 บาท
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พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งานใน
ัง ัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท
.และ  .อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
รื่อง  ารจัดทําแผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7

งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 5,160 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งาน วนท้องถิ่น  ชน งิน พิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว, งิน พิ่มคาวิชา(พ.ค.ว.), งิน พิ่มพิ ศษ ํา รับ
าร ู้รบ(พ. .ร.), งิน พิ่มตําแ นงนิติ ร(พ.ต. .), งิน พิ่มตําแ นง

ด้านพั ดุ, งิน พิ่มตําแ นงด้าน าธารณ ุข (พ.ต. .) ฯลฯ  ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว

 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบดาเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ  อปท.  ชน  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ,คาตอบ
แทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม ฏ มายวาด้วย
ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ,คาป่วย าร อป

พร.,คาป่วย ารอา า มัครบริบาลท้องถิ่น,คา มนาคุณ รรม าร
อบคัด ลือ ฯ,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบข้อ ท็จจริงความ

รับผิดทางละ มิด,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วนทางวินัย,คา
ตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง, งินรางวัล ฯลฯ ตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คา ชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคา ชาบ้านใ ้ ับพนั งานผู้มี ิทธิตามที่
ระ บียบ ํา นด ( บิ จายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 )  

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น) ,คาใช้จายในพิธี ปิดอาคารตางๆ,คา
ใช้จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี,คาใช้จายใน ารประชุม
ราช าร ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน ารฝึ อบรมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดฝึ อบรมและ ัมนา,คาลงทะ บียนใน
ารฝึ อบรม,คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

และนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ อา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภาคม 2564  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

งบลงทุน รวม 24,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร  ํา รับงานประมวลผลแบบ
ที่ 1 * (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) ราคา 22,000
 บาท  จํานวน  1   ครื่อง
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คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 6 แ น
ลั  (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่

ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จํานวน 1  นวย
-  นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ันขนาดไม
น้อย วา 9 MB
-มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง  รือดี วา ดังนี้
1)  ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจํา ขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวยความจํา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ

3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจํา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB

-มี นวยความจํา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 4 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือ ดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB  รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
วา 250 GB จํานวน 1  นวย

-มี DVD-RW  รือดี วา จํานวน 1  นวย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง

-มีแป้นพิมพและ มา
-มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จํานวน 1  นวย

-ขออนุมัติจัดซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน าร
จัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
 ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ังคม
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คาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500
 บาท จํานวน 1   ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี าลังไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ํารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที

-ขออนุมัติจัดซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน าร
จัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
 ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ังคม

งานบริหารงานคลัง รวม 3,570,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,989,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,989,000 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 2,165,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งานใน
ัง ัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท
.และ  .อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
รื่อง  ารจัดทําแผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7

งินประจําตําแ นง จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงปลัดฯ/รองปลัดฯ/ ัว น้า วน
ราช าร ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 716,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไปและตามภาร ิจ และ
งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจ้าง ที่มีอยูใน ัง ัด   ( ตั้งจาย
ตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566 )  ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2564  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท.และ  .อบต
.ที่ มท.0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  รื่อง  ารจัดทํา
แผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-2566 ข้อ 7
  และตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจ้างทั่วไปและตามภาร ิจ
ที่มีอยูใน ัง ัด  ชน  งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว, งิน พิ่มคาวิชา (พ
.ค.ว.)  ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบดาเนินงาน รวม 531,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 329,700 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 123,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ  อปท.  ชน  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ,คาตอบ
แทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม ฏ มายวาด้วย
ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ,คาป่วย าร อป

พร.,คาป่วย ารอา า มัครบริบาลท้องถิ่น,คา มนาคุณ รรม าร
อบคัด ลือ ฯ,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบข้อ ท็จจริงความ

รับผิดทางละ มิด,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วนทางวินัย,คา
ตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง, งินรางวัล ฯลฯ ตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน/พนั งานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  

คา ชาบ้าน จํานวน 168,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคา ชาบ้านใ ้ ับพนั งานผู้มี ิทธิตามที่
ระ บียบ ํา นด ( บิ จายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 )  

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา จํานวน 28,700 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของผู้บริ ารท้อง
ถิ่น,พนั งาน,ผู้ได้รับบํานาญป ติฯ และผู้มี ิทธิตามที่ระ บียบ
ํา นด   ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 202,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

1.รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ที่จํา ป็นตอ ารปฏิบัติราช าร จํานวน 84,000 บาท

  พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร, คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ,คา
ซั ฟอ ,คา ําจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล,คา ชาทรัพย ิน,คาโฆษณา
และ ผยแพรประชา ัมพันธ,คาธรรม นียมตางๆ,คา บี้ยประ ัน,คา
ใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา,คาจ้าง มาบุคลคลภาย
นอ ,คาจ้างแรงงานราษฎร รณีดํา นิน าร อง,คาจ้าง มาที่มี
ลั ษณะ ารจ้างทํา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ ป้ายชื่อ
ํานั งาน  รือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลั ษณะ ป็น ิ่ง อ ร้าง,คาติดตั้ง

ไฟฟ้า พื่อใช้ในราช ารได้แ  (1)คาปั าพาด ายภายนอ ถาน
ที่ราช าร พื่อใ ้ราช ารได้ใช้บริ ารไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง ม้อ
แปลง  ครื่องวัดและอุป รณไฟฟ้าซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ าร
ไฟฟ้า (2)คาจ้าง มา ดิน ายและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม คา
ธรรม นียมรวมถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า  าร พิ่ม ําลัง
ไฟฟ้า  ารขยาย ขตไฟฟ้า  ารบํารุงรั ษา รือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุป รณ,คาติดตั้งประปา พื่อใช้ในราช าร,คาจ้าง มา
ดินทอประปาและติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม,คาติดตั้ง
โทรศัพท คาใช้จายตางๆใน ารติดตั้งโทรศัพท ย ว้นคาตู้
าขา  คา ครื่องโทรศัพทพวงภายใน,คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ

ตางๆ ฯลฯ  ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2.คา ชา ครื่องถาย อ าร จํานวน 48,000 บาท

คา ชา ครื่องถาย อ าร ( ลั ณฑและอัตราคาใช้จาย ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22

 มีนาคม  2564)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน ารฝึ อบรมตางๆ จํานวน 40,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดฝึ อบรมและ ัมนา,คาลงทะ บียนใน
ารฝึ อบรม,คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

และนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ อา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภาคม 2564  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครง ารจัดอบรมใ ้ความรู้ ี่ยว ับพระราชบัญญัติที่ดินและ ิ่ง อ
ร้าง

จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารจัดอบรมใ ้ความรู้ ี่ยว ับ
พระราชบัญญัติที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง   ชน คาวิทยา ร  คา
อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม  คาอา าร ลางวัน  คาวั ดุอุป รณ
ารฝึ อบรม ฯลฯ

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ. 2562 ใ ้ไว้  ณ วันที่ 9 มี
นาคม พ.ศ.2562

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้า 136
 ลําดับที่ 13
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โครง ารอบรม พื่อ พิ่มศั ยภาพใ ้แ คณะ รรม ารประชาคมท้อง
ถิ่นใน ารจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรม พื่อ พิ่มศั ยภาพใ ้
แ คณะ รรม ารประชาคมท้องถิ่นใน ารจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐ  ชน คาวิทยา ร  คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม  คาอา าร ลาง
วัน ฯลฯ

- ป็นไปตามระ บียบระ บียบ าระทรวง ารคลังวาด้วย ารจัดซื้อ
จัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ 2560 (26) และระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้า

รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้า 136
  ลําดับที่ 12
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งบลงทุน รวม 49,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,500 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

คาจัดซื้อ ้าอี้ จํานวน 7,500 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ทํางานปรับระดับได้ จํานวน 3 ตัว ตัว
ละ 2,500 บาท 
คุณลั ษณะพื้นฐาน
1.บุด้วย นัง PVC คุณภาพ ูง  พื่อความทนทาน 
2. ุ้มด้วยฟองน้ําอยางดี มีความยืด ยุน ูง 
3.ที่พั แขน ุ้ม นัง PVC 
4.ปรับความ ูงของที่นั่ง ูง - ต่ํา ได้ พร้อมล้อ ลื่อน  คลื่อนย้ายได้
งาย
5.รับน้ํา นั ได้ไมน้อย วา 135  ิโล รัม
6.ขนาดไมน้อย วา ( ว้าง x ลึ  x  ูง) : 60 x 67 x 97 ซม.

-ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลั ษณะและราคา ลางจา ท้องตลาดใน
พื้นที่จัง วัด ชียงราย  นื่องจา ไมได้ ํา นดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของ ํานั งบประมาณ 

คาจัดซื้อตู้ ็บ อ าร จํานวน 7,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ็บ อ ารบาน ลื่อน ระจ   จํานวน 1
  ลัง คุณลั ษณะพื้นฐาน
1. ป็นตู้ ํา รับใ อ ารมีขนาดไมน้อย
วา ( ว้าง*ลึ * ูง) 91x45x182  ซนติ มตร

2.โครงตู้ทําจา ล็ แผน นาไมน้อย วา 0.5 มิลลิ มตร
3.บาน ลื่อน ระจ ล๊อคด้วยระบบ ุญแจ

-ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลั ษณะและราคา ลางจา ท้องตลาดใน
พื้นที่จัง วัด ชียงราย  นื่องจา ไมได้ ํา นดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของ ํานั งบประมาณ 

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร  ํา รับงานประมวลผลแบบ
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ที่ 1 * (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) ราคา 22,000
 บาท  จํานวน  1   ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 6 แ น
ลั  (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่

ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จํานวน 1  นวย
-  นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ันขนาดไม
น้อย วา 9 MB
-มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง  รือดี วา ดังนี้
1)  ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจํา ขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวยความจํา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ

3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจํา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB

-มี นวยความจํา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 4 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือ ดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB  รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
วา 250 GB จํานวน 1  นวย

-มี DVD-RW  รือดี วา จํานวน 1  นวย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง

-มีแป้นพิมพและ มา
-มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จํานวน 1  นวย

-ขออนุมัติจัดซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน าร
จัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
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 ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ังคม

คาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟขนาด 800 VA จํานวน 12,500 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500
 บาท  จํานวน  5    ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี ําลังไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ํารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที

-ขออนุมัติจัดซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน าร
จัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
 ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ังคม

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 442,500 บาท
งบบุคลากร รวม 370,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 370,000 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 370,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งานใน
ัง ัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท
.และ  .อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
รื่อง  ารจัดทําแผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7

งบดาเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 47,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ  อปท.  ชน  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ,คาตอบ
แทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม ฏ มายวาด้วย
ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ,คาป่วย าร อป

พร.,คาป่วย ารอา า มัครบริบาลท้องถิ่น,คา มนาคุณ รรม าร
อบคัด ลือ ฯ,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบข้อ ท็จจริงความ

รับผิดทางละ มิด,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วนทางวินัย,คา
ตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง, งินรางวัล ฯลฯ ตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของผู้บริ ารท้อง
ถิ่น,พนั งาน,ผู้ได้รับบํานาญป ติฯ และผู้มี ิทธิตามที่ระ บียบ
ํา นด   ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2563

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน ารฝึ อบรมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดฝึ อบรมและ ัมนา,คาลงทะ บียนใน
ารฝึ อบรม,คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

และนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ อา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภาคม 2564  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

ครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

-  พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพMultifunction แบบฉีด มึ พร้อม
ติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1  ครื่อง  ครื่อง
ละ 7,500 บาท

คุณลั ษณะพื้นฐาน
-  ป็นอุป รณที่มีความ ามารถ ป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายใน ครื่อง ดียว ัน 
-  ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต 
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi 
- มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 27  น้าตอนาที (ppm)  รือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 

- มีความ ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 15
  น้าตอนาที (ppm)  รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-  ามารถ แ น อ าร ขนาด A4 (ขาวดํา- ี) ได้ 
- มีความละ อียดใน าร แ น ูง ุดไมน้อย วา 1,200 x 600
  รือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
-  ามารถถาย ํา นา อ ารได้ทั้ง ีและขาวดํา 
-  ามารถทํา ํา นาได้ ูง ุดไมน้อย วา 99  ํา นา 
-  ามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400  ปอร ซ็นต 
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา จํานวนไม
น้อย วา 1 ชอง 
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  รือดี วา จํานวนไมน้อย  วา 1
 ชอง  รือ  ามารถใช้งานผาน  ครือขายไร้ าย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 100 แผน -  ามารถใช้ได้
ับ A4, Letter, Legal และ Custom

-  ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ ามารถ ํา นดขนาด
ของ ระดาษ องได้
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-ขออนุมัติจัดซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน าร
จัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
 ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,728,860 บาท

งบบุคลากร รวม 959,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 959,860 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 548,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งานใน
ัง ัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท
.และ  .อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
รื่อง  ารจัดทําแผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 362,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไปและตามภาร ิจ และ
งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจ้าง ที่มีอยูใน ัง ัด   ( ตั้งจาย
ตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566 )  ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2564  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท.และ  .อบต
.ที่ มท.0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  รื่อง  ารจัดทํา
แผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-2566 ข้อ 7
  และตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 49,860 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจ้างทั่วไปและตามภาร ิจ
ที่มีอยูใน ัง ัด  ชน  งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว, งิน พิ่มคาวิชา (พ
.ค.ว.)  ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบดาเนินงาน รวม 589,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 179,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 64,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ  อปท.  ชน  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ,คาตอบ
แทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม ฏ มายวาด้วย
ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ,คาป่วย าร อป

พร.,คาป่วย ารอา า มัครบริบาลท้องถิ่น,คา มนาคุณ รรม าร
อบคัด ลือ ฯ,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบข้อ ท็จจริงความ

รับผิดทางละ มิด,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วนทางวินัย,คา
ตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง, งินรางวัล ฯลฯ ตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คา ชาบ้าน จํานวน 88,500 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคา ชาบ้านใ ้ ับพนั งานผู้มี ิทธิตามที่
ระ บียบ ํา นด ( บิ จายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 )  
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา จํานวน 26,500 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของผู้บริ ารท้อง
ถิ่น,พนั งาน,ผู้ได้รับบํานาญป ติฯ และผู้มี ิทธิตามที่ระ บียบ
ํา นด   ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2563

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน ารฝึ อบรมตางๆ จํานวน 30,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดฝึ อบรมและ ัมนา,คาลงทะ บียนใน
ารฝึ อบรม,คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

และนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ อา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภาคม 2564  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วั ดุ อ ร้าง จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน   ชน  ไม้
ตางๆ,ค้อน,คีม,จอบ ฯลฯ   รือวั ดุ ิ้น ปลือง   ชน น้ํามันทา
ไม้,ทิน นอร, ี,ปูนซี มนต,ทราย ฯลฯ  รือวั ดุอุป รณประ อบ
และอะไ ล   ชน ทอน้ําและอุป รณประปา,ทอตางๆ ฯลฯ ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว

 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วั ดุยานพา นะและขน ง จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน   ชน  ไขควง,ประแจ,แมแรง ฯลฯ
   รือวั ดุคงทน   ชน  ยางรถยนต,น้ํามัน บร ,ฟิลม รอง
แ ง ฯลฯ   รือวั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล   ชน   บาะรถ
ยนต, ครื่องยนต (อะไ ล),ชุด ียรรถยนต, บร  ฯลฯ ตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ิ้นปลือง    ชน  แ ๊ ุงต้ม,น้ํามัน ชื้อ
พลิง,น้ํามันดี ซล,น้ํามัน บนซิน,น้ํามัน ครื่อง,น้ํามัน ลอลื่น ฯลฯ
  ํา รับครุภัณฑที่ใช้ในงานของแผนงานรั ษาความ งบภาย
ใน ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุ ครื่องแตง าย จํานวน 280,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน   ชน   ครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน, ื้อ  าง ง  ผ้า,  ครื่อง มายตางๆ, รอง ท้า, ข็ด
มขัด, มว  ฯลฯ   รือวั ดุ ิ้น ปลือง   ชน วุฒิบัตร อปพร.,บัตร
ประจําตัว อปพร. ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วน
ท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุ ครื่องดับ พลิง จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุคงทน   ชน วาลวน้ําดับ พลิง( ชื่อม ับรถ
ดับ พลิง),ทอ าย งน้ํา, ายดับ พลิง,อุป รณดับไฟป่า ( ชน  าย
ฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ)   รือวั ดุ ิ้น ปลือง   ชน ถังดับ พลิง,ลู บอลดับ
พลิง ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ครุภัณฑ าร ษตร

คาจัดซื้อถังพนยาแบบ ะพาย ลัง ขนาด 16 ลิตร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพนยาแบบ ะพาย ลัง ขนาด 16
 ลิตร จํานวน  5  ถัง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
1.ความจุของถัง ไมน้อย วา 16  ลิตร
2. ป็นชนิด ะพาย ลัง
3.ทํางานด้วยระบบมอ ตอรปัมน้ําแบบไฟฟ้า ขนาด 12 v 
4.มี วิทซ ปิด - ปิด  พร้อมอุป รณ ้านฉีดน้ําและ ัวพนน้ํา

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (4)  และตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน
าร ระจายอํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (29)

-ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลั ษณะและราคา ลางจา ท้องตลาดใน
พื้นที่จัง วัด ชียงราย  นื่องจา ไมได้ ํา นดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของ ํานั งบประมาณ 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564   น้า 71 ลําดับที่ 6
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คาจัดซื้อปัม ูบน้ําแบบ อยโขง จํานวน 38,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อปัม ูบน้ําแบบ อยโขง  จํานวน  1  ตัว
คุณลั ษณะพื้นฐาน
1.ขนาดแรงม้า 15 HP
2.ใช้แรงดันไฟฟ้า 380 v
3.ขนาดทอ 3 นิ้ว x 2-1/2 นิ้ว
4. ามารถดูดน้ําลึ ไมน้อย วา 6  มตร
5.ระยะ งน้ํา ูงไมน้อย วา 30  มตร
6. ามารถ งน้ําได้ไมน้อย วา 1000 ลิตรตอนาที

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (4)  และตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน
าร ระจายอํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (29)

-ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลั ษณะและราคา ลางจา ท้องตลาดใน
พื้นที่จัง วัด ชียงราย  นื่องจา ไมได้ ํา นดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของ ํานั งบประมาณ 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564   น้า 70 ลําดับที่ 5
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คาจัดซื้อ ลื่อยยนต จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ลื่อยยนต จํานวน 1  ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
1. ป็น ครื่องยนต บนซิน 2 จัง วะ 
2.มีปริมาณ ระบอ ูบ ไมน้อย วา 30 ซีซี 
3.มีแผนบังคับโซ ขนาด 11.5 นิ้ว  และมีโซขนาด 3/8"
4.มี ครื่องมือ ํา รับถอด ประ อบ และคุ่่มือ ารใช้งาน

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (4)  และตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน
าร ระจายอํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (29)

-ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลั ษณะและราคา ลางจา ท้องตลาดใน
พื้นที่จัง วัด ชียงราย  นื่องจา ไมได้ ํา นดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของ ํานั งบประมาณ 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564   น้า 70 ลําดับที่ 3
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อ ครื่องรับ- งวิทยุ ื่อ ารแบบมือถือ จํานวน 92,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องรับ- งวิทยุแบบมือถือ  จํานวน  8
    ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
1. ครื่องรับ- งวิทยุระบบ UHF/FM ขนาด ําลัง ง 5 วัตต 
2. ามารถ ันฝุ่นและน้ํา ข้าตัว ครื่อง ตามมาตรฐาน IP67
3. ามารถใช้งานได้ในยานความถี่ 136 MHz - 174 MHz มี
จํานวนชองไมน้อย วา 128 ชอง
4.ตัว ครื่องมีจอ LCD พร้อมมีไฟ อง วาง ํา รับใช้งานในที่มืด

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (4)  และตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน
าร ระจายอํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (29)

-ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลั ษณะและราคา ลางจา ท้องตลาดใน
พื้นที่จัง วัด ชียงราย  นื่องจา ไมได้ ํา นดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของ ํานั งบประมาณ 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564   น้า 70 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

โครง ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ ายา พติดอํา ภอ ทิง จํานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทํา ารป ครองอํา ภอ ทิง ใน าร
ดํา นินงานตามโครง ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ ายา พติดอํา ภอ
ทิง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   น้า  106
 ลําดับที่  11

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 308,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 308,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 28,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 28,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาป่วย ารชด ชย ารงานที่ ียไปใ ้แ อา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนใน ารปฏิบัติ น้าที่งานป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย รือรั ษาความ งบ รียบร้อยตาม
ฎ มาย ตาม ลั ณฑที่ ํา นด  ตามระ บียบ ระทรวง

ม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้แ อา า มัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารขับขี่ปลอดภัยใ ใจ ฎจราจร จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารขับขี่
ปลอดภัยใ ใจ ฎจราจร  ชน คาป้ายไวนิลโครง ารขับขี่ปลอดภัย
ใ ใจ ฎจราจร,คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม,อา าร ลางวันผู้ ข้า
รับฝึ ารอบรมฯ,คา มนาคุณวิทยา ร, คาวั ดุและ อ าร
ประ อบ ารฝึ อบรม ฯ ฯลฯ

- ป็นไปตาม 1.พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552   มวด 2  วนที่  3
 อํานาจ น้าที่ขององค ารบริ าร วนตําบล มาตรา 67 (4) (7
) และมาตรา 68 (8) 
  2.พรบ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจ พ.ศ. 2552
  มวด 2  าร ํา นดอํานาจ น้าที่ใน ารจัดระบบ ารบริ าร
าธารณะ มาตรา 16 (26)  ารขน งและ ารวิศว รรม

จราจร (29)  ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย  
  
  - ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 105
  ลําดับที่ 7
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โครง ารจัดตั้งศูนยปฏิบัติ ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง
ทศ าลปีใ ม

จํานวน 25,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติ ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าลปี
ใ ม  ชนคาจัดทําป้ายไวนิลโครง าร, ,ป้ายรณรงคป้อง ัน
อุบัติ ตุ,คาวั ดุ,ฯลฯ  ป็นต้น

-  ป็นไปตามพรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  มวด2 วนที่ 3
 อํานาจ น้าที่ขององค ารบริ าร วนตําบล มาตรา 67 (4) 
-  ป็นไปตามพรบ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจ พ
.ศ. 2552  มวด2 าร ํา นดอํานาจ น้าที่ใน ารจัดระบบ าร
บริ าร าธารณะ มาตรา 16 (26) ารขน งและวิศว รรม
จราจร (29) ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย

-  ป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  น้า  104 
 ลําดับที่ 5

โครง ารจัดตั้งศูนยปฏิบัติ ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง
ทศ าล ง รานต

จํานวน 25,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติ ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล
ง รานต ชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครง าร, ,ป้ายรณรงคป้อง ัน

อุบัติ ตุ,คาวั ดุ,ฯลฯ  ป็นต้น

-  ป็นไปตามพรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  มวด2 วนที่ 3
 อํานาจ น้าที่ขององค ารบริ าร วนตําบล มาตรา 67 (4) 
-  ป็นไปตามพรบ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจ พ
.ศ. 2552  มวด2 าร ํา นดอํานาจ น้าที่ใน ารจัดระบบ าร
บริ าร าธารณะ มาตรา 16 (26) ารขน งและวิศว รรม
จราจร (29) ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย

-  ป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  น้า  104 
 ลําดับที่ 6
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โครง ารจัดทําแนว ันไฟป่าชุมชน จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารจัดทําแนว
ันไฟป่าชุมชน  ชน คาป้ายไวนิลโครง ารจัดทําแนว ันไฟป่า

ชุมชน คาป้ายไวนิลรณรงคประชา ัมพันธฯคาวั ดุ ฯ ฯลฯ

- ป็นไปตาม 1. พรบ.  ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ
.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552   มวด 2  วน
ที่  3 อํานาจ น้าที่ขององค ารบริ าร วน
ตําบล มาตรา 67 (4) (7) และมาตรา 68 (8) 
  2.พรบ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจ พ.ศ. 2552
  มวด 2  าร ํา นดอํานาจ น้าที่ใน ารจัดระบบ ารบริ าร
าธารณะ มาตรา 16 (29)  ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย  

  
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 106
  ลําดับที่  10

โครง ารป้อง ันอัคคีภัยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารป้อง ัน
อัคคีภัยในชุมชน   ชน คาป้ายไวนิลโครง ารป้อง ันอัคคีภัยใน
ชุมชน,คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม,อา าร ลางวันผู้ ข้ารับฝึ
ารอบรมฯ,คา มนาคุณวิทยา ร, คาวั ดุและ อ ารประ อบ
ารฝึ อบรม ฯ ฯลฯ

- ป็นไปตาม  1.พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ
.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552   มวด 2  วน
ที่  3 อํานาจ น้าที่ขององค ารบริ าร วน
ตําบล มาตรา 67 (4) (7) และมาตรา 68 (8) 
  2.พรบ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจ พ.ศ. 2552
  มวด 2  าร ํา นดอํานาจ น้าที่ใน ารจัดระบบ ารบริ าร
าธารณะ มาตรา 16 (29)  ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย  

  
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 103
  ลําดับที่  3
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โครง ารฝึ ทบทวน อปพร. จํานวน 90,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารฝึ ทบ
ทวน อปพร.  ชน คาป้ายไวนิลโครง าร,คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม,อา าร ลางวันผู้ ข้ารับฝึ ารอบรมฯ,คา มนาคุณ
วิทยา ร, คาวั ดุใน ารฝึ ฯ และ อ ารประ อบ ารฝึ อบรม ฯ
 ฯลฯ

- ป็นไปตาม 1.พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552   มวด 2  วนที่ 3
 อํานาจ น้าที่ขององค ารบริ าร วนตําบล มาตรา 67 (4) 
  2.พรบ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจ พ.ศ. 2552
  มวด 2  าร ํา นดอํานาจ น้าที่ใน ารจัดระบบ ารบริ าร
าธารณะ มาตรา 16 (29) (30)

  3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2547
   
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2561-2565  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564   น้า 61 ลําดับที่ 1

โครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจําองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ( ลั ูตรทบทวน)

จํานวน 40,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง ารฝึ อบรม
ชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจําองค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น ( ลั ูตรทบทวน)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ชน  คา
วิทยา ร, คาอา าร ลางวัน,คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม,คาวั ดุ
อุป รณที่ใช้ใน ารฝึ อบรม ฯลฯ

- ป็นไปตาม พรบ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจ พ
.ศ. 2552  มวด2  าร ํา นดอํานาจ น้าที่ใน ารจัดระบบ าร
บริ าร าธารณะมาตร 16 (29) ารป้อง ันและบรร ทา าธารณ
ภัย(30) ารรั ษาความ งบ รียบร้อย

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  พิ่ม ติมและ
ปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2563  น้า 40 ลําดับที่  1
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โครง ารฝึ อบรม ชิงปฏิบัติ ารซั ซ้อมแผนป้อง ันและระงับ
อัคคีภัย

จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ ารซั ซ้อมแผนป้อง ันและระงับอัคคีภัย  ชน คาป้ายไวนิล
โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารซั ซ้อมแผนป้อง ันและระงับ
อัคคีภัย,คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม,อา าร ลางวันผู้ ข้ารับฝึ
ารอบรมฯ,คา มนาคุณวิทยา ร, คาวั ดุและ อ ารประ อบ
ารฝึ อบรม  ฯลฯ

- ป็นไปตาม 1.พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552   มวด 2  วนที่  3
 อํานาจ น้าที่ขององค ารบริ าร วนตําบล มาตรา 67 (4) (7
) และมาตรา 68 (8) 
  2.พรบ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจ พ.ศ. 2552
  มวด 2  าร ํา นดอํานาจ น้าที่ใน ารจัดระบบ ารบริ าร
าธารณะ มาตรา 16 (29)  ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย  

  3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2547
  
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 106
  ลําดับที่  9
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โครง ารฝึ อบรมอา า มัครป้อง ันไฟป่าและ มอ ควัน จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารฝึ อบรม
อา า มัครป้อง ันไฟป่าและ มอ ควัน  ชน คาป้ายไวนิล
โครง ารฝึ อบรมอา า มัครป้อง ันไฟป่าและ มอ ควัน,คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม,อา าร ลางวันผู้ ข้ารับฝึ ารอบรมฯ,คา
มนาคุณวิทยา ร, คาวั ดุและ อ ารประ อบ ารฝึ

อบรม  ฯลฯ

- ป็นไปตาม  1.พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ
.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552   มวด 2  วน
ที่  3 อํานาจ น้าที่ขององค ารบริ าร วน
ตําบล มาตรา 67 (4) (7) และมาตรา 68 (8) 
  2.พรบ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจ พ.ศ. 2552
  มวด 2  าร ํา นดอํานาจ น้าที่ใน ารจัดระบบ ารบริ าร
าธารณะ มาตรา 16 (29)  ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย  

  3.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2547
   
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 103
  ลําดับที่  4
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โครง ารรณรงคและป้อง ันยา พติด จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารรณรงค
ป้อง ันยา พติด  ชน คาป้ายไวนิลโครง ารรณรงคป้อง ันยา

พติด,คาป้ายไวนิลรณรงคประชา ัมพันธฯ,คาป้ายไวนิลจัด
นิทรรศ าร,คาวั ดุ ฯลฯ

 - ป็นไปตาม 1.พรบ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ
.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552   มวด 2  วน
ที่  3 อํานาจ น้าที่ขององค ารบริ าร วนตําบล มาตรา 67 (4) 
  2.พรบ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจ พ.ศ. 2552
  มวด 2  าร ํา นดอํานาจ น้าที่ใน ารจัดระบบ ารบริ าร
าธารณะ มาตรา 16 (29) (30)

 
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-25645  น้า 105
  ลําดับที่  8

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,594,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,290,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,290,000 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 1,100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งานใน
ัง ัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท
.และ  .อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
รื่อง  ารจัดทําแผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7

งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงปลัดฯ/รองปลัดฯ/ ัว น้า วน
ราช าร ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 124,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไปและตามภาร ิจ และ
งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจ้าง ที่มีอยูใน ัง ัด   ( ตั้งจาย
ตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566 )  ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2564  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท.และ  .อบต
.ที่ มท.0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  รื่อง  ารจัดทํา
แผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-2566 ข้อ 7
  และตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจ้างทั่วไปและตามภาร ิจ
ที่มีอยูใน ัง ัด  ชน  งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว, งิน พิ่มคาวิชา (พ
.ค.ว.)  ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบดาเนินงาน รวม 226,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 136,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 54,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ  อปท.  ชน  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ,คาตอบ
แทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม ฏ มายวาด้วย
ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ,คาป่วย าร อป

พร.,คาป่วย ารอา า มัครบริบาลท้องถิ่น,คา มนาคุณ รรม าร
อบคัด ลือ ฯ,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบข้อ ท็จจริงความ

รับผิดทางละ มิด,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วนทางวินัย,คา
ตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง, งินรางวัล ฯลฯ ตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คา ชาบ้าน จํานวน 73,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคา ชาบ้านใ ้ ับพนั งานผู้มี ิทธิตามที่
ระ บียบ ํา นด ( บิ จายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 )  

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา จํานวน 8,800 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของผู้บริ ารท้อง
ถิ่น,พนั งาน,ผู้ได้รับบํานาญป ติฯ และผู้มี ิทธิตามที่ระ บียบ
ํา นด   ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2563

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน ารฝึ อบรมตางๆ จํานวน 20,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดฝึ อบรมและ ัมนา,คาลงทะ บียนใน
ารฝึ อบรม,คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

และนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ อา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภาคม 2564  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครง าร to be number  one จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดํา นินงานตามโครง าร TO BE NUMBER ONE 
ชนคาป้ายประชา ัมพันธ โครง าร  คา งินรางวัล  คาโล
รางวัล   คาตอบแทนชุด ารแ ดง คาอา าร ลางวัน คาอา าร
วางพร้อม ครื่องดื่ม ฯลฯ

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร ง ริมนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน  ีฬาองค รป ครอง วนท้องถิ่น

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า114
ลําดับที่ 13

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน  ชน  ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ , ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ,ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ,ไม้
บรรทัด ล็ , รรไ ร, ้าอี้พลา ติ ,ตรายาง ฯลฯ   รือวั ดุ ิ้น
ปลือง  ชน  ระดาษ, มึ ,ดิน อ,ปา า,ยางลบ ฯลฯ ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว

 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน  ชน แผน รือจานบันทึ
ข้อมูล ฯลฯ   รือวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน อุป รณบันทึ ข้อมูล, ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร, ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ฯลฯ    รือวั ดุอุป รณประ อบ

และอะไ ล   ชน  นวยประมวลผล, ฮารดดิ ไดรฟ, มน
บอรด ฯลฯ  ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 78,900 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 66,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร  ํา รับงานประมวลผลแบบ
ที่ 1 * (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) ราคา 22,000
 บาท  จํานวน  3   ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 6 แ น
ลั  (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่

ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จํานวน 1  นวย
-  นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ันขนาดไม
น้อย วา 9 MB
-มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง  รือดี วา ดังนี้
1)  ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจํา ขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวยความจํา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB  รือ

3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจํา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 2 GB

-มี นวยความจํา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 4 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือ ดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB  รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
วา 250 GB จํานวน 1  นวย

-มี DVD-RW  รือดี วา จํานวน 1  นวย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง

-มีแป้นพิมพและ มา
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-มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จํานวน 1  นวย

-ขออนุมัติจัดซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน าร
จัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
 ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ังคม

คาจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 12,900 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท  จํานวน  3   ครื่อง

คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดํา ํา รับ ระดาษขนาด A4 ไม
น้อย วา 19  น้าตอนาที (ppm)  รือ 8.8 ภาพตอนาที
-มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี ํา รับ ระดาษขนาด A4 ไมน้อย
วา 15  น้าตอนาที (ppm)  รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)

-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา จํานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
-มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom

-ขออนุมัติจัดซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน าร
จัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
 ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ังคม

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,013,466 บาท
งบบุคลากร รวม 2,723,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,723,000 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 1,736,000 บาท
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" พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งานใน
ัง ัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท
.และ  .อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
รื่อง  ารจัดทําแผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7"

งินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะของครู ศพด.ใน ัง ัด อบต. วียง ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว

 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 849,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไปและตามภาร ิจ และ
งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจ้าง ที่มีอยูใน ัง ัด   ( ตั้งจาย
ตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566 )  ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2564  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท.และ  .อบต
.ที่ มท.0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  รื่อง  ารจัดทํา
แผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-2566 ข้อ 7
  และตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจ้างทั่วไปและตามภาร ิจ
ที่มีอยูใน ัง ัด  ชน  งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว, งิน พิ่มคาวิชา (พ
.ค.ว.)  ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบดาเนินงาน รวม 2,610,466 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 123,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ  อปท.  ชน  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ,คาตอบ
แทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม ฏ มายวาด้วย
ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ,คาป่วย าร อป

พร.,คาป่วย ารอา า มัครบริบาลท้องถิ่น,คา มนาคุณ รรม าร
อบคัด ลือ ฯ,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบข้อ ท็จจริงความ

รับผิดทางละ มิด,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วนทางวินัย,คา
ตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง, งินรางวัล ฯลฯ ตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของผู้บริ ารท้อง
ถิ่น,พนั งาน,ผู้ได้รับบํานาญป ติฯ และผู้มี ิทธิตามที่ระ บียบ
ํา นด   ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,273,975 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน ารฝึ อบรมตางๆ จํานวน 50,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดฝึ อบรมและ ัมนา,คาลงทะ บียนใน
ารฝึ อบรม,คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

และนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ อา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภาคม 2564  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครง ารแขงขันทั ษะ าร ตรียมความพร้อมใน ด็ ระดับ อนวัย
รียน

จํานวน 20,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใช้จายตามโครง ารแขงขันทั ษะ าร ตรียมความ
พร้อมใน ด็ ระดับ อนวัย รียน  ชน คาโลรางวัล  คา งิน
รางวัล และคาจัดนิทรรศ ารฯลฯ

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร ง ริมนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน  ีฬาองค รป ครอง วนท้องถิ่น

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 113
 ลําดับที1่1
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โครง ารพัฒนาศั ยภาพคณะ รรม ารบริ ารศูนยและผู้ป ครอง 
ศพด.

จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดํา นินงานตามโครง ารพัฒนาศั ยภาพคณะ
รรม ารบริ ารศูนยและผู้ป ครองศพด.  ชนคาอา าร ลาง

วัน คาของวางพร้อม ครื่องดื่ม  คา มนาคุณวิทยา ร คาจ้าง มา
พา นะใน าร ดินทางไปศึ ษาดูงาน ฯลฯ

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 113
ลําดับที่ 10

โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา จํานวน 1,173,975 บาท

พื่อจาย ป็นคาดํา นินงานตามโครง าร นับ นุนคาใช้จาย าร
บริ าร ถานศึ ษา ดังนี้
1.คา นับ นุนอา าร ลางวัน ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ดัง
นี้ ( 2 -5 ปี )
- ศพด.บ้าน ้วยไคร้ จํานวน ด็  50 คนละ  21
  บาท จํานวน 245 วัน  ป็น งิน 257,250บาท
- ศพด.บ้านทุงโ ้ง จํานวน ด็  30 คนละ  21 บาท จํานวน 245
 วัน  ป็น งิน 154,350บาท
- ศพด.บ้านใ ม จํานวน ด็  25คนละ  21บาท จํานวน 245
 วัน  ป็น งิน 128,625 บาท
- ศพด.บ้านริมอิง จํานวน ด็  15 คนละ  21 บาท จํานวน 245
 วัน  ป็น งิน 77,175  บาท
- ศพด.บ้าน ้วย ลวง จํานวน ด็  35 คนละ  21
บาท จํานวน 245 วัน  ป็น งิน 180,075  บาท

2.คาจัด าร รียน าร อน ( 2-5 ปี )
- ศพด.บ้าน ้วยไคร้ จํานวน ด็  50 คนละ  1,700 บาท  ป็น
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งิน 85,000  บาท
- ศพด.บ้านทุงโ ้ง จํานวน ด็  30 คนละ  1,700 บาท  ป็น
งิน 51,000 บาท
- ศพด.บ้านใ ม จํานวน ด็  25คนละ  1,700 บาท  ป็น
งิน 42,500  บาท
- ศพด.บ้านใ มริมอิง จํานวน ด็  15 คนละ  1,700 บาท  ป็น
งิน 25,500  บาท
- ศพด.บ้าน ้วย ลวง จํานวน ด็  35 คนละ  1,700 บาท  ป็น
งิน 59,500  บาท

3.คา นัง ือ รียน ( 3-5 ปี )
- ศพด.บ้าน ้วยไคร้ จํานวน ด็  30 คนละ  200 บาท  ป็น
งิน 6,000  บาท
- ศพด.บ้านทุงโ ้ง จํานวน ด็  20 คนละ  200 บาท  ป็น
งิน 4,000  บาท
- ศพด.บ้านใ ม จํานวน ด็  17 คนละ  200 บาท  ป็น งิน 3,400
  บาท
- ศพด.บ้านใ มริมอิง จํานวน ด็  8 คนละ  200 บาท  ป็น
งิน 1,600  บาท
- ศพด.บ้าน ้วย ลวง จํานวน ด็  25 คนละ  200 บาท  ป็น
งิน 5,000  บาท

4. คาอุป รณ าร รียน
- ศพด.บ้าน ้วยไคร้ จํานวน ด็  30 คนละ  200 บาท  ป็น
งิน 6,000  บาท
- ศพด.บ้านทุงโ ้ง จํานวน ด็  20คนละ  200 บาท  ป็น
งิน 4,000  บาท
- ศพด.บ้านใ ม จํานวน ด็  17 คนละ  200 บาท  ป็น งิน 3,400
  บาท
- ศพด.บ้านใ มริมอิง จํานวน ด็  8  คนละ  200 บาท  ป็น
งิน 1,600  บาท
- ศพด.บ้าน ้วย ลวง จํานวน ด็  25 คนละ  200 บาท  ป็น
งิน 5,000  บาท

5.คา ครื่องแบบนั รียน
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- ศพด.บ้าน ้วยไคร้ จํานวน ด็  30 คนละ  300บาท  ป็น
งิน 9,000  บาท
- ศพด.บ้านทุงโ ้ง จํานวน ด็  20 คนละ  300 บาท  ป็น
งิน 6,000  บาท
- ศพด.บ้านใ ม จํานวน ด็  17 คนละ  300 บาท  ป็น งิน 5,100
  บาท
- ศพด.บ้านใ มริมอิง จํานวน ด็  8 คนละ  300บาท  ป็น
งิน 2,400  บาท
- ศพด.บ้าน ้วย ลวง จํานวน ด็  25 คนละ  300 บาท  ป็น
งิน 7,500  บาท

6. คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน
- ศพด.บ้าน ้วยไคร้ จํานวน ด็  30 คนละ  430 บาท  ป็น
งิน 12,900  บาท
- ศพด.บ้านทุงโ ้ง จํานวน ด็  20 คนละ  430 บาท  ป็น
งิน 8,600 บาท
- ศพด.บ้านใ ม จํานวน ด็  17 คนละ  430 บาท  ป็น งิน 7,310
  บาท
- ศพด.บ้านใ มริมอิง จํานวน ด็  8 คนละ  430 บาท  ป็น
งิน 3,440  บาท
- ศพด.บ้าน ้วย ลวง จํานวน ด็  25 คนละ  430 บาท  ป็น
งิน 10,750  บาท

- ป็นไปตามระ บียบรายได้และรายจายของ ถานศึ ษา ัง ัด
องค รป ครอง วนท้องถิ่น 

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 -2565  น้า 110 ลําดับ
ที่  5
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โครง ารอบรมบุคลา รทาง ารศึ ษา จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดํา นินงานตามโครง ารอบรมบุคลา รทาง าร
ศึ ษา   ชน  คาวิทยา ร  คาวั ดุอุป รณใน ารฝึ อบรม  คา
อา าร ลางวัน  และคาอา ารวางและ ครื่องดิ่ม ฯลฯ

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 110
ลําดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 1,123,491 บาท
วั ดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,103,491 บาท

      พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคง
ทน  ชน  ม้อ, ระทะ, ะละมัง ฯลฯ  รือวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ผง
ซั ฟอ , บู,น้ํายาดับ ลิ่น,แปรง ฯลฯ  ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภาคม 2564  และ
      พื่อจาย ป็นคาอา าร ริมนม  ํา รับ ศพด.จํานวน 5
 ศูนย (อัตราจัด รรคนละ 7.37  บาท จํานวน ด็ ใน ัง ัด  155
 คน จํานวน 260 วัน) และอา าร ริมนม ํา รับโรง รียน
ัง ัด  พฐ.ในพื้นที่  (อัตราจัด รรคนละ 7.37  บาท จํานวน ด็

ใน ัง ัด 400 คน จํานวน  260 วัน ) 
      ตั้งจายตาม นัง ือ มท 0816.2/ว 3924  ลว. 2  .ค. 64
  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ขององค รป ครอง วนท้อง

ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
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วั ดุ อ ร้าง จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน   ชน  ไม้
ตางๆ,ค้อน,คีม,จอบ ฯลฯ   รือวั ดุ ิ้น ปลือง   ชน น้ํามันทา
ไม้,ทิน นอร, ี,ปูนซี มนต,ทราย ฯลฯ  รือวั ดุอุป รณประ อบ
และอะไ ล   ชน ทอน้ําและอุป รณประปา,ทอตางๆ ฯลฯ ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว

 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้าของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ ารทางด้าน ื่อ ารและโทรคมนาคมตาง ๆ
  ชน  คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ทอร น็ต  ารดและคา ื่อ
ารอื่น ๆ  ชน  คา ค บิ้ลทีวี คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม  ป็น

ต้น และใ ้ มายความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารดัง
ลาว และคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร  ฯลฯ  
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,680,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,680,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

โครง าร นับ นุนอา าร ลางวันโรง รียนบ้านทุงโ ้ง จํานวน 315,000 บาท

- พื่อ นับ นุนคาอา าร ลางวัน ํา รับโรง รียนบ้านทุงโ ้ง
 จํานวน ด็   75 คนๆละ 21 บาทจํานวน  200 วัน 

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  และแ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และตาม นัง ือ มท 0816.2/ว 3924
  ลว. 2  .ค. 64  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 111
 ลําดับที่ 7
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โครง าร นับ นุนอา าร ลางวันโรง รียนบ้านรองแช จํานวน 525,000 บาท

พื่อ นับ นุนคาอา าร ลางวัน ํา รับโรง รียนบ้านรอง
แช จํานวน ด็   125 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน  200 วัน 

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  และแ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และตาม นัง ือ มท 0816.2/ว 3924
  ลว. 2  .ค. 64  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565    

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 112
ลําดับที่ 9

โครง าร นับ นุนอา าร ลางวันโรง รียนบ้าน ้วยไคร้ จํานวน 609,000 บาท

พื่อ นับ นุนคาอา าร ลางวัน ํา รับโรง รียนบ้าน ้วย
ไคร้ จํานวน ด็   145 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน  200 วัน 

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  และแ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และตาม นัง ือ มท 0816.2/ว 3924
  ลว. 2  .ค. 64  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 111
 ลําดับที่ 6
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โครง าร นับ นุนอา าร ลางวันโรง รียนบ้านใ ม จํานวน 231,000 บาท

พื่อ นับ นุนคาอา าร ลางวัน ํา รับโรง รียนบ้านใ ม จํานวน
ด็   55 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน  200 วัน 

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  และแ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และตาม นัง ือ มท 0816.2/ว 3924
  ลว. 2  .ค. 64  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 112
 ลําดับที่ 8
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ รวม 50,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารศูนย ง ริม าร รียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ูงอายุ

จํานวน 50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดํา นินงานตามโครง ารโครง ารศูนย ง ริม าร
รียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ูงอายุ  ชน คา มมาคุณ
วิทยา ร  คาอา าร ลางวัน คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คาจ้าง

มาพา นะใน าร ดินทางไปศึ ษาดูงาน   คาอุป รณใน ารฝึ
อบรมฯลฯ

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 114
ลําดับที่ 12

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,149,000 บาท

งบบุคลากร รวม 255,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 255,000 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 255,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งานใน
ัง ัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท
.และ  .อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
รื่อง  ารจัดทําแผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7
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งบดาเนินงาน รวม 687,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 32,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ  อปท.  ชน  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ,คาตอบ
แทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม ฏ มายวาด้วย
ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ,คาป่วย าร อป

พร.,คาป่วย ารอา า มัครบริบาลท้องถิ่น,คา มนาคุณ รรม าร
อบคัด ลือ ฯ,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบข้อ ท็จจริงความ

รับผิดทางละ มิด,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วนทางวินัย,คา
ตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง, งินรางวัล ฯลฯ ตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน ารฝึ อบรมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดฝึ อบรมและ ัมนา,คาลงทะ บียนใน
ารฝึ อบรม,คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

และนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ อา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภาคม 2564  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครง ารจัด ารขยะในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารจัด ารขยะ
ในชุมชน  ชน  คาจัดทําป้ายไวนิลโครง าร, คาจัดทําป้ายไวนิล
ประชา ัมพันธ, คาจัดทําแผนพับความรู้, คาอา าร-คาอา ารวาง
พร้อม ครื่องดื่ม  ํา รับผู้ ข้ารวมโครง าร   ป็นต้น

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (2) (7)
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (18) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 98
ลําดับที่ 11

โครง ารชวย ลือประชาชนในด้านป้อง ันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารชวย ลือ
ประชาชนในด้านป้อง ันและควบคุมโรคติดตอ ป็นคาดํา นิน าร
รือ นับ นุนใ ้มี ารป้อง ัน  ารควบคุม  ารแพร และ าร

ระงับ ารระบาดของโรค  รือ ร้างภูมิคุ้ม ันโรคใ ้ ับผู้ที่มีภาวะ
ี่ยง รวมทั้ง ารประชา ัมพันธองคความรู้ ี่ยว ับโรคติดตอ  าร

ชวย ลือ นวยงานของรัฐและ อ ชนใ ้ ิด ารปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน าร ฝ้าระวัง ป้อง ัน และควบคุมโรคติดตอ

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (3)
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (19) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 101 
ลําดับที่ 15
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โครง ารดํา นินงานตามแนวทางโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ
ุข

จํานวน 400,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง าร ารดํา นิน
งานตามแนวทางโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข ชน คาจัด
ทําป้ายไวนิลโครง าร, คาจัดทําป้ายไวนิลประชา ัมพันธ, คาจัด
ทําแผนพับความรู้, คาอา าร-คาอา ารวางพร้อม ครื่อง
ดื่ม  ํา รับผู้ ข้ารวมโครง าร  ป็นต้น

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (3)
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (19) (21) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 100 
ลําดับที่ 13

โครง ารป้อง ันโรคไข้ ลือดออ จํานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารป้อง ันโรค
ไข้ ลือดออ   ชน คาจัดทําป้ายไวนิลประชา ัมพันธ, คาจัดซื้อ
ทราย ําจัดลู น้ํายุงลาย, คาจัดซื้อ าร คมีพน มอ ควัน, คาจัด
ทําแผนพับประชา ัมพันธ  ป็นต้น

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (3)
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (19) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 97
ลําดับที่ 6
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โครง ารพัฒนาศั ยภาพแ นนําและผู้นําองค ารในชุมชนด้าน
ุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง าร ง ริม
ุขภาพชุมชน  ชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครง าร, คา มนาคุณ

วิทยา ร, คาอา าร ํา รับผู้ ข้ารวมโครง าร  ป็นต้น

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (3)
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (19) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 97
ลําดับที่ 8

โครง ารรณรงค ควบคุมป้อง ันโรคติด ชื้อไวรั โคโรนา (COVID-
19)

จํานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง าร
รณรงค ควบคุมป้อง ันโรคติด ชื้อไวรั โคโรนา (covid – 19
 ) ป็นคาดํา นิน าร รือ นับ นุนใ ้มี ารป้อง ัน  ารควบ
คุม  ารแพร และ ารระงับ ารระบาดของโรค  รือ ร้างภูมิคุ้ม ัน
โรคใ ้ ับผู้ที่มีภาวะ ี่ยง รวมทั้ง ารประชา ัมพันธองคความรู้

ี่ยว ับโรคติด ชื้อไวรั โคโรนา 2019  ารชวย ลือ นวยงาน
ของรัฐและ อ ชนใ ้ ิด ารปฏิบัติตามนโยบายและแผน าร ฝ้า
ระวัง ป้อง ัน และควบคุมโรคติด ชื้อไวรั โคโรนา 2019

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (3)
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (19) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564   น้า 60  ลําดับที่ 1
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โครง ารรณรงคควบคุม ป้อง ันและระงับโรคติดตอและโรคไม
ติดตอในตําบล วียง

จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารรณรงค
ควบคุม ป้อง ัน และระงับโรคติดตอและโรคไมติดตอในตําบล
วียง   ชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครง าร, คาป้ายประชา
ัมพันธ, คาแผนพับ   ป็นต้น

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (3)
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (19) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 98
ลําดับที่ 9

โครง าร ง ริม ุขภาพชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง าร ง ริม
ุขภาพชุมชน  ชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครง าร, คาจัดทําป้ายใ ้
ับร้านอา ารที่ ข้ารวมโครง าร, คาจัดซื้อวั ดุอุป รณที่ใช้ใน
ารตรวจประ มิน ถานประ อบ าร, คา มนาคุณวิทยา ร, คา

อา าร ํา รับผู้ ข้ารวมโครง าร  ป็นต้น

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (3)
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (19) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 97
ลําดับที่ 7
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โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย พล อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ
ญิง ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัคร

ราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง าร ัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย  ดร. ม ด็จพระ จ้าลู ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี  ชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครง าร, คา
จัดซื้อวัคซีนพิษ ุนัขบ้า  ป็นต้น

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (3)
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (19) (21) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 99
ลําดับที่ 12

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ิ้นปลือง    ชน  แ ๊ ุงต้ม,น้ํามัน ชื้อ
พลิง,น้ํามันดี ซล,น้ํามัน บนซิน,น้ํามัน ครื่อง,น้ํามัน ลอลื่น ฯลฯ
  ใช้ ํา รับครุภัณฑที่แผนงาน าธารณ ุขใช้ดํา นินงานตาม
โครง ารตางๆ  ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน  ชน  ครื่องวัดอุณ ภูมิ(ปรอทวัด
ไข้)  รือวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  ําลีและผ้าพันแผล,ยาและ
วชภัณฑ,แอล อฮอล,น้ํายาตางๆ,ทรายอะ บท,น้ํายาพน มอ
ควัน ําจัดยุง, น้า า อนามัย ฯลฯ  ตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 207,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 207,000 บาท
ครุภัณฑ าร ษตร

คาจัดซื้อ ครื่องพน คมีแบบละอองฝอย ULV  ชนิด ะพาย ลัง จํานวน 89,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพน คมีแบบละอองฝอย ULV ชนิด ะพาย
ลัง  จํานวน  1   ครื่อง

คุณลั ษณะพื้นฐาน
1. ป็น ครื่องพน คมีชนิดฝอยละออง ULV (Ultra low volume) 
ชนิด ะพาย ลัง ทํางานด้วย ครื่องยนต  บนซิน 2 จัง วะ
2. ําลัง ครื่องยนตไมน้อย วา 2 จัง วะ
3.ระบบ ตารท ครื่องยนต ป็นแบบแมนนวล  รือระบบ
อิ ล็ ทรอนิ  (Electronics)  รือแบบลาน ระตุ   รือวิธี ล
และระบบจุดระ บิดที่ ระบบอิ ล็ ทรอนิ  (Electronics)  รือ
แม ล็ ไฟฟ้า
4.ฝอยละอองน้ํายาที่ผลิตได้ต้องมีคา VMD
(Volome Median Dimeter) ของ ม็ดน้ํายาไม ิน 30
 ไมครอน ในอัตรา ารพนไมต่ํา วา 2 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 3
  มตรและมี อ ารที่แ ดงวา VMD ที่ออ โดย นวยงานราช าร
รือผู้ผลิต รือ ถาบันในตางประ ทศที่ได้มาตรฐาน

5. ัวพนควบคุมอัตรา ารไ ลของน้ํายา คมีติดตั้งอยูภายนอ
ปลี่ยนได้ ะดว
6.ถังบรรจุน้ํายา คมีทําด้วยวั ดุคงทนถาวร ไม ป็น นิม ทนตอ าร
ัด รอนของน้ํายา คมี ปริมาตรของถังบรรจุน้ํายา คมีไมน้อย
วา 5 ลิตร

7.ถังบรรจุน้ํามัน ชื้อ พลิงทําด้วยวั ดุคงทนถาวร ไม ป็น นิม ทน
ตอ าร ัด รอนของน้ํามัน ชื้อ พลิงปริมาตรของถังบรรจุ ชื้อ พลิง
ไมน้อย วา 5 ลิตร
8.น้ํา นั ครื่องพน ปลา (ไมมีน้ํายา คมีและน้ํามัน ชื้อ พลิง) ไม

ิน 13  ิโล รัม
9.มีอุป รณประจํา ครื่องดังนี้
 -ชุด ครื่องมือซอมบํารุง พร้อม ระ ป๋า จํานวน 1 ชุด
 -คูมือ ารใช้งานของ ครื่องโดยละ อียด จํานวน 1 ชุด
 - รวย ติมน้ํายา าร คมี มีตะแ รง รอง จํานวน 1 ชุด
 -มี ระบอ ตวง าร คมีทนตอ าร ัด รอนของ าร คมี ขนาดไม
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น้อย วา 250 ซีซี จํานวน 1 ชุด

-ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลั ษณะและราคา ลางจา ท้องตลาดใน
พื้นที่จัง วัด ชียงราย  นื่องจา ไมได้ ํา นดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของ ํานั งบประมาณ

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่น พ.ศ.2561-2565  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564   น้า 69  ลําดับที่ 2

คาจัดซื้อ ครื่องพน มอ ควัน จํานวน 118,000 บาท

- พื่อ ป็นคาจัดซื่่อ ครื่องพน มอ ควัน  จํานวน 2   ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
1) ปริมาณ ารฉีดพนน้ํายาไมน้อย วา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ํายาไมน้อย วา 6 ลิตร
3)  ําลัง ครื่องยนตไมน้อย วา 25 แรงม้า
มาย ตุ : ใช้ ํา รับ าร ําจัดแมลงและศัตรูพืชทาง าร ษตร
ารฆา ชื้อโรค  รือ  ารป้อง ัน  ําจัดแมลง

-ขออนุมัติจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ํานั งบ
ประมาณ ฉบับ ดือนธันวาคม  2563

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่น พ.ศ.2561-2565  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564   น้า 69  ลําดับที่ 1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 872,000 บาท

งบบุคลากร รวม 700,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 700,000 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 520,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งานใน
ัง ัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท
.และ  .อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
รื่อง  ารจัดทําแผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไปและตามภาร ิจ และ
งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจ้าง ที่มีอยูใน ัง ัด   ( ตั้งจาย
ตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566 )  ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2564  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท.และ  .อบต
.ที่ มท.0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  รื่อง  ารจัดทํา
แผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-2566 ข้อ 7
  และตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบดาเนินงาน รวม 167,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 87,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ  อปท.  ชน  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ,คาตอบ
แทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม ฏ มายวาด้วย
ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ,คาป่วย าร อป

พร.,คาป่วย ารอา า มัครบริบาลท้องถิ่น,คา มนาคุณ รรม าร
อบคัด ลือ ฯ,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบข้อ ท็จจริงความ

รับผิดทางละ มิด,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วนทางวินัย,คา
ตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง, งินรางวัล ฯลฯ ตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน ารฝึ อบรมตางๆ จํานวน 20,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดฝึ อบรมและ ัมนา,คาลงทะ บียนใน
ารฝึ อบรม,คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

และนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ อา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภาคม 2564  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครง ารชวย ลือประชาชนด้าน ง ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารชวย ลือประชาชนด้าน ง
ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม ฎ มายวาด้วย ารฟื้นฟู
มรรถภาพคนพิ าร รวมถึง ารชวย ลือ ด็   ยาวชน ผู้ ูงอายุ ผู้

ยา ไร้ ผู้ด้อยโอ า  ผู้ไร้ที่พึ่ง ฯลฯ
                                                     
- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.๒๕๓๗  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ ๖  (พ.ศ.๒๕๕๒)   วนที่ ๓ 
มาตรา ๖๗ (๖) และ
-พ.ร.บ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑๐) และ

-พ.ร.บ.  ารชวย ลือประชาชน พ.ศ.2560

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   น้า 86  ลําดับ
ที่  5

โครง ารฝึ อบรมใ ้ความรู้ในด้าน าร ง คราะ และชวย ลือ
ราษฎรในชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง ารฝึ อบรมใ ้
ความรู้ในด้าน าร ง คราะ และชวย ลือราษฎรใน
ชุมชน   ชน  คาวิทยา ร  คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม   คาอา าร
ลางวัน  คาวั ดุอุป รณใน ารฝึ อบรม ฯลฯ

-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  น้าที่ 87 ลําดับที่ 7
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วั ดุ อ ร้าง จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน   ชน  ไม้
ตางๆ,ค้อน,คีม,จอบ ฯลฯ   รือวั ดุ ิ้น ปลือง   ชน น้ํามันทา
ไม้,ทิน นอร, ี,ปูนซี มนต,ทราย ฯลฯ  รือวั ดุอุป รณประ อบ
และอะไ ล   ชน ทอน้ําและอุป รณประปา,ทอตางๆ ฯลฯ ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว

 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
งินอุด นุนองค รประชาชน

โครง าร ง คราะ และบรร ทาทุ ขราษฎร จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ิ่ง าชาดอํา ภอ ทิง ใน ารดํา นินงาน
ตามโครง าร ง คราะ และบรร ทาทุ ขราษฎร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   น้า  86 ลําดับ
ที่  6
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 60,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารตรวจ อบคุณภาพน้ํา ํา รับ ารอุปโภคบริโภค จํานวน 40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง ารตรวจ อบ
คุณภาพน้ํา ํา รับ ารอุปโภคบริโภค  ป็นคาตรวจมาตรฐาน
คุณภาพน้ํา ใ ้ ับศูนยวิทยาศา ตร ารแพทยที่ 1/1  ชียงราย ใน
ารตรวจวิ คราะ คุณภาพน้ําประปา (น้ําดิบ)

- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติม ถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (3) 
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ.2552 มาตรา 16 (19)

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้า 108
 ลําดับที่ 1

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า วน ิน จา ารใช้ไฟฟ้า าธารณะ
ของชุมชนทั้ง 20  มูบ้าน
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 500,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
งินอุด นุนรัฐวิ า ิจ

โครง ารขยาย ขตประปา วนภูมิภาค มูที่ 7 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาขยาย ขตประปา วนภูมิภาค  มูที่ 7
 ปริมาณงาน ขยาย ขตประปา วนภูมิภาค ซอย 1,4 และ 7

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4
)  าร าธารณูปโภคและ าร อ ร้างอื่นๆ
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2563  น้า 63 ลําดับที่ 1

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้า มู๋ที่ 18 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็น  งินอุด นุน ารไฟฟ้า วนภูมิภาคอํา ภอ ทิง ใน าร
ดํา นินงานตามโครง ารขยาย ขตไฟฟ้า  มูที่ 18

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (5
)  าร าธารณูป าร
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 64 ลําดับที่ 2
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารฝึ อบรม ชิงปฏิบัติ าร พิ่มทั ษะอาชีพ จํานวน 40,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฝึ อบรม ชิงปฏิบัติ
าร พิ่มทั ษะอาชีพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ชน คา

วั ดุ  ครื่อง ขียน และอุป รณ, คาถาย อ าร คาพิมพ อ าร
และ ิ่งพิมพ, คา ชาอุป รณตาง ๆ ใน ารฝึ อบรม, คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม, คาอา าร, คา มนาคุณวิทยา ร, คายาน
พา นะ, คาจัดทําป้ายประชา ัมพันธ และคาใช้จายที่ ี่ยวข้องใน
ารดํา นินงานตามวัตถุประ งคของโครง าร ฯลฯ

- ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537  แ ้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7  (พ.ศ. 2562)  วนที่ 3
 มาตรา 68 (7) และ
- พ.ร.บ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
  มวด 2 มาตรา 16 (6) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  น้าที่ 94
 ลําดับที่ 9
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โครง าร ง ริมคนดีศรีชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร ง ริมคนดีศรี
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ชนคาจ้างจัดทําป้ายไว
นิลโครง าร,        คาจัดทําโล รือ ียรติบัตร, คาวั ดุ
อุป รณ และคาใช้จายที่ ี่ยวข้องใน ารดํา นินงานตามวัตถุ
ประ งคของโครง าร ฯลฯ

-  ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537  แ ้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562)  วนที่ 3
 มาตรา 67 (8) และ
- พ.ร.บ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
  มวด 2 มาตรา 16 (16) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  น้าที่ 94
 ลําดับที่ 10
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โครง าร ง ริมพัฒนา ด็ และ ยาวชน จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง าร ง ริม
พัฒนา ด็ และ ยาวชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ชน            คาวั ดุ  ครื่อง ขียน และอุป รณ, คาถาย
อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ, คา ชาอุป รณตาง ๆ ใน าร
ฝึ อบรม, คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม, คาอา าร, คา มนาคุณ
วิทยา ร, คายานพา นะ, คาจัดทําป้ายประชา ัมพันธ และคาใช้
จายที่ ี่ยวข้องใน ารดํา นินงานตามวัตถุประ งคของ
โครง าร ฯลฯ

-  ป็นไปตาม พ.ร.บ.  ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ
.ศ.2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2562)  วนที่ 3
 มาตรา 67 (6) และ
- พ.ร.บ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจ พ.ศ.2542
  มวด 2 มาตรา 16 (10) 

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 93 ลําดับ
ที่ 7
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โครง าร ง ริมและพัฒนา ลุมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง าร ง ริม
และพัฒนา ลุมอาชีพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ชน             คาวั ดุ  ครื่อง ขียน และอุป รณ, คาถาย
อ าร คาพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ, คา ชาอุป รณตาง ๆ ใน าร
ฝึ อบรม, คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม, คาอา าร, คา มนาคุณ
วิทยา ร, คายานพา นะ, คาจัดทําป้ายประชา ัมพันธ และคาใช้
จายที่ ี่ยวข้องใน ารดํา นินงานตามวัตถุประ งคของ
โครง าร ฯลฯ

-  ป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537  แ ้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562)  วนที่ 3
 มาตรา 68 (7)  และ
- พ.ร.บ. ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
  มวด 2 มาตรา 16 (6) 

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  น้าที่ 93
 ลําดับที่ 8
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารแขงขัน ีฬา ีผู้ ูงอายุ จํานวน 25,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา นินงานตามโครง ารแขงขัน ีฬา ีผู้ ูง
อายุ  ชน คาจัด ตรียม ถานที่จัด ารแขงขัน คาถ้วยรางวัลและ

รียญรางวัล  คา ตอบแทนคณะ รรม ารตัด ิน  คาตอบแทน
ชุด ารแ ดง คาจัดซื้ออุป รณใน ารแขงขัน ฯลฯ

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร ง ริมนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน  ีฬาองค รป ครอง วนท้องถิ่น

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 119
ลําดับที่ 8
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โครง ารแขงขัน ีฬา ีศูนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 25,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา นินงานตามโครง ารแขงขัน ีฬา ีศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ชน คาจัด ตรียม ถานที่จัด ารแขงขัน คาถ้วยรางวัลและ
รียญรางวัล  คา ตอบแทนคณะ รรม ารตัด ิน  คาตอบแทน

ชุด ารแ ดง คาจัดซื้ออุป รณใน ารแขงขัน ฯลฯ

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร ง ริมนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน  ีฬาองค รป ครอง วนท้องถิ่น

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 119
ลําดับที่ 7

โครง ารแขงขันฟุตบอล อบต. วียงคัพ ตอต้านยา พติด จํานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา นินงานตามโครง ารแขงขันฟุตบอลอบต.  วียง
คัพตอต้านยา พติด  ชน คาจัด ตรียม ถานที่จัด ารแขงขัน คา
ถ้วยรางวัลและ รียญรางวัล  คา ตอบแทนคณะ รรม าร
ตัด ิน  คาตอบแทนชุด ารแ ดง คาจัดซื้ออุป รณใน ารแขง
ขัน ฯลฯ

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร ง ริมนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน  ีฬาองค รป ครอง วนท้องถิ่น

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 120
ลําดับที่ 10
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โครง ารจัด งทีมนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน จํานวน 20,000 บาท

- พื่อ ป็นคาอา ารและคา ครื่องดื่ม ํา รับนั ีฬา   คา
อุป รณ  คาชุดนั ีฬา ํา รับ ํา รับผู้ควบคุม  ผู้ฝึ อน และ
นั ีฬาที่ ข้ารวม ารแขงขัน ฯลฯ

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร ง ริมนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน  ีฬาองค รป ครอง วนท้องถิ่น

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 119
ลําดับที่ 9

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 108,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร ง ริมประ พณีลอย ระทง จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดํา นินงานตามโครง าร  ง ริมประ พณีวันลอย
ระทง ชน คาจ้าง มาทําขบวน ระทงใ ญ คาป้ายประชา
ัมพันธโครง ารฯลฯ

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร ง ริมนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน  ีฬาองค รป ครอง วนท้องถิ่น

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 117
ลําดับที่ 2
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โครง าร ง ริมประ พณีวัน ข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดํา นินงานตามโครง าร ง ริมประ พณี ข้า
พรรษา  ชน คาจัดซื้อขี้ผึ้ง คาจัดซื้อแมพิมพ ลอ ทียนพรรษา  คา
พิธี รรมทางศา นา ฯลฯ

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร ง ริมนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน  ีฬาองค รป ครอง วนท้องถิ่น

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 117
ลําดับที่ 1

โครง ารอนุรั ษและ ง ริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดํา นินงานตามโครง ารอนุรั ษและ ง ริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชน คา มนาคุณวิทยา ร คาอุป รณใน ารฝึ
อบรม คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร คาอา าร ลางวัน คา
อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม ฯลฯ

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 117
ลําดับที่ 3
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โครง ารอนุรั ษและ ง ริมวัฒนธรรมประ พณีท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดํา นินงานตามโครง ารอนุรั ษและ ง ริม
วัฒนธรรมประ พณีท้องถิ่น    ชนคา งินรางวัล   คาโลรางวัล คา
ตอบแทนชุด ารแ ดง  คาจัดนิทรรศ าร ฯลฯ

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน  ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร ง ริมนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน  ีฬาองค รป ครอง วนท้องถิ่น

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 118
ลําดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

โครง ารจัดงานประ พณีของจัง วัดและอํา ภอ จํานวน 25,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทํา ารป ครองอํา ภอ ทิง ใน าร
ดํา นินงานตามโครง ารจัดงานประ พณีของจัง วัดและอํา ภอ

ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549  และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 118
ลําดับที่ 6
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โครง ารจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี จํานวน 15,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทํา ารป ครองอํา ภอ ทิง ใน าร
ดํา นินงานตามโครง ารจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี

-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2556 )  น้า 118
ลําดับที่ 5

โครง าร ืบ านประ พณีนมั ารและ รงน้ําพระธาตุดอยตุง จํานวน 8,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ํานั งานวัฒนธรรมจัง วัด ชียงราย ใน
ารดํา นินงานตามโครง าร ืบ านประ พณีนมั ารและ รงน้ํา

พระธาตุดอยตุง 

ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2556 )  พิ่ม ติม
ฉบับที่ 3/2564   น้า 66  ลําดับที่ 16

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ที่จํา ป็นตอ ารปฏิบัติราช าร จํานวน 10,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,059,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,693,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,693,500 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 1,757,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งานใน
ัง ัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท
.และ  .อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
รื่อง  ารจัดทําแผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7"

งินประจําตําแ นง จํานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงปลัดฯ/รองปลัดฯ/ ัว น้า วน
ราช าร ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จํานวน 795,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไปและตามภาร ิจ และ
งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจ้าง ที่มีอยูใน ัง ัด   ( ตั้งจาย
ตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566 )  ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2564  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท.และ  .อบต
.ที่ มท.0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  รื่อง  ารจัดทํา
แผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-2566 ข้อ 7
  และตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จํานวน 81,500 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจ้างทั่วไปและตามภาร ิจ
ที่มีอยูใน ัง ัด  ชน  งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว, งิน พิ่มคาวิชา (พ
.ค.ว.)  ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบดาเนินงาน รวม 366,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 153,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ  อปท.  ชน  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ,คาตอบ
แทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม ฏ มายวาด้วย
ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ,คาป่วย าร อป

พร.,คาป่วย ารอา า มัครบริบาลท้องถิ่น,คา มนาคุณ รรม าร
อบคัด ลือ ฯ,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบข้อ ท็จจริงความ

รับผิดทางละ มิด,คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วนทางวินัย,คา
ตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง, งินรางวัล ฯลฯ ตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา จํานวน 3,400 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของผู้บริ ารท้อง
ถิ่น,พนั งาน,ผู้ได้รับบํานาญป ติฯ และผู้มี ิทธิตามที่ระ บียบ
ํา นด   ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2563

ค่าใช้สอย รวม 78,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

คา ชา ครื่องถาย อ าร จํานวน 48,000 บาท

คา ชา ครื่องถาย อ าร ( ลั ณฑและอัตราคาใช้จาย ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22

 มีนาคม  2564)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน ารฝึ อบรมตางๆ จํานวน 30,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดฝึ อบรมและ ัมนา,คาลงทะ บียนใน
ารฝึ อบรม,คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

และนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ อา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภาคม 2564  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน  ชน  ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ , ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ,ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ,ไม้
บรรทัด ล็ , รรไ ร, ้าอี้พลา ติ ,ตรายาง ฯลฯ   รือวั ดุ ิ้น
ปลือง  ชน  ระดาษ, มึ ,ดิน อ,ปา า,ยางลบ ฯลฯ ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว

 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน  ชน ไมโครโฟน,ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ  รือวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ฟิว , ทปพัน ายไฟ, าย
ไฟฟ้า, ลอดไฟฟ้า ฯลฯ   รือวั ดุอุป รณประ อบและ
อะไ ล   ชน  ดอ ลําโพง,ฮอรนลําโพง,แผงวงจร ฯลฯ  ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว

 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วั ดุ อ ร้าง จํานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน   ชน  ไม้
ตางๆ,ค้อน,คีม,จอบ ฯลฯ   รือวั ดุ ิ้น ปลือง   ชน น้ํามันทา
ไม้,ทิน นอร, ี,ปูนซี มนต,ทราย ฯลฯ  รือวั ดุอุป รณประ อบ
และอะไ ล   ชน ทอน้ําและอุป รณประปา,ทอตางๆ ฯลฯ ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว

 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุยานพา นะและขน ง จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน   ชน  ไขควง,ประแจ,แมแรง ฯลฯ
   รือวั ดุคงทน   ชน  ยางรถยนต,น้ํามัน บร ,ฟิลม รอง
แ ง ฯลฯ   รือวั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล   ชน   บาะรถ
ยนต, ครื่องยนต (อะไ ล),ชุด ียรรถยนต, บร  ฯลฯ ตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน  ชน แผน รือจานบันทึ
ข้อมูล ฯลฯ   รือวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน อุป รณบันทึ ข้อมูล, ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร, ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ฯลฯ    รือวั ดุอุป รณประ อบ

และอะไ ล   ชน  นวยประมวลผล, ฮารดดิ ไดรฟ, มน
บอรด ฯลฯ  ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานก่อสร้าง รวม 5,246,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,246,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,246,000 บาท
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร

โครง าร อ ร้างถนน ค ล. มูที่ 13 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนน ค ล. มูที่ 13
ปริมาณงาน  อ ร้างถนน ค ล. ขนาด ว้าง 3.50
  มตร ยาว 143.00  มตร   นา 0.15  มตร  รือมีพื้นที่ถนน ค ล
, จํานวน 500.50 ตาราง มตร พร้อมป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร จํานวน 1 ป้าย  อ ร้างตามแบบแปลนที่ อบต. วียง
ํา นด  ริ่มต้นที่ วน นาง ๋องวงศ   ลื่อมใ   ิ้น ุดที่บ้านนาย

บัน  คํา ิ่ง

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
)  ารจัดใ ้มีและบํารุงรั ษาทางบ  ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2563  น้า 51 ลําดับที่ 18
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โครง าร อ ร้างถนน ค ล. มูที่ 25 จํานวน 500,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนน ค ล.  มูที่ 25 
ปริมาณงาน  อ ร้างถนน ค ล. ขนาด ว้าง 4.00
  มตร ยาว 220.00  มตร   นา 0.15  มตร มีไ ลทาง  รือมีพื้นที่
ถนน ค ล, จํานวน 880.00 ตางราง มตร พร้อมป้ายประชา
ัมพันธโครง าร จํานวน 1 ป้าย  อ ร้างตามแบบแปลนที่ อบต

. วียง ํา นด  ริ่มต้นที่ป้อมตํารวจบ้าน ้วยไคร้  ิ้น ุดที่โรง รียน
บ้าน ้วยไคร้

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
)  ารจัดใ ้มีและบํารุงรั ษาทางบ  ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2563  น้า 59 ลําดับที่ 26

โครง าร อ ร้างถนน ินคลุ  มูที่ 12 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนน ินคลุ   มูที่ 12
ปริมาณงาน  อ ร้างถนน ินคลุ  ขนาด ว้าง 6.00
  มตร ยาว 445.00  มตร  นา ฉลี่ย 0.10  มตร รวมมีปริมาณ ิน
คลุ ไมน้อย วา 267.00 ลู บาศ มตร รวมมีพื้นที่ถนน ินคลุ ไม
น้อย วา 2,670.00 ตาราง มตร พร้อมป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร จํานวน 1 ป้าย  อ ร้างตามแบบแปลนที่ อบต. วียง
ํา นด   ริ่มต้นที่ วน นายประยูร  อัศวภูมิ  ิ้น ุดที่นานาย
ํารวย  ทาคํา

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
)  ารจัดใ ้มีและบํารุงรั ษาทางบ  ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 50 ลําดับที่ 17
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โครง าร อ ร้างทอ ลี่ยม มูที่   8 จํานวน 330,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างทอ ลี่ยม  มูที่ 8 
ปริมาณงาน  อ ร้างทอ ลี่ยม ขนาด ว้าง 1.80  มตร ยาว 6.00
  มตร  ูง 1.80  มตร  นา 0.25  มตร ชนิด 2 ชอง พร้อมป้าย
ประชา ัมพันธโครง าร จํานวน 1 ป้าย  อ ร้างตามแบบแปลน
ที่ อบต. วียง ํา นด   ริ่มต้นที่นานางพันธ   ิติ มธา ุล  ิ้น ุดที่
นา นาย ที่ยง  อิน ขียว

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (5
)  าร าธารณูป าร

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 46 ลําดับที่ 13

โครง าร อ ร้างทอ ลี่ยม มูที่ 21 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างทอ ลี่ยม  มูที่ 21
ปริมาณงาน  อ ร้างทอ ลี่ยม ขนาด ว้าง 2.10  มตร ยาว 6.00
  มตร  ูง 2.10  มตร  นา 0.25  มตร ชนิด 1 ชอง พร้อมป้าย
ประชา ัมพันธโครง าร จํานวน 1 ป้าย  อ ร้างตามแบบแปลน
ที่ อบต. วียง ํา นด  ริ่มต้นที่บ้านนาย รรค ผู้น้อย  ิ้น ุดที่
วน นายประทวน  บัติปัน 

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (5
)  าร าธารณูป าร

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 55 ลําดับที่ 22
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โครง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. พร้อมฝาปิด มูที่ 24 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. พร้อมฝาปิด  มูที่ 24
ปริมาณงาน  อ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.  ว้าง 0.40
  มตร ยาว 96.00  มตร ลึ  0.40-0.50  มตร  นา 0.10
  มตร พร้อมฝาปิด และ อ ร้างฝาปิดรางระบายน้ํา ค ล.ขนาด
ว้าง 0.70  มตร ยาว 1.00  มตร  นา 0.15  มตร จํานวน 50.00

 ฝา พร้อมป้ายประชา ัมพันธโครง าร จํานวน 1 ป้าย  อ ร้าง
ตามแบบแปลนที่ อบต. วียง ํา นด  ริ่มต้นที่บ้านนาย ๋อง  ใจ
ยา  ิ้น ุดที่บ้าน นาย ํารวย   นตรใ

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
)  ารจัดใ ้มีและบํารุงรั ษาทางบ  ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 58 ลําดับที่ 25

โครง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. พร้อมฝาปิด มูที่ 3 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.พร้อมฝาปิด  มูที่ 3
ปริมาณงาน  อ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.  ว้าง 0.40
  มตร ยาว 126.00  มตร ลึ  0.40-0.50  มตร  นา 0.10
  มตร พร้อมฝาปิด พร้อมป้ายประชา ัมพันธโครง าร จํานวน 1
 ป้าย  อ ร้างตามแบบแปลนที่ อบต. วียง ํา นด  ริ่มต้นที่บ้าน
นางปัน  จันฟอง  ิ้น ุดที่บ้านนายทวี  อิน ขียว

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
)  ารจัดใ ้มีและบํารุงรั ษาทางบ  ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 41 ลําดับที่ 9
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โครง าร อ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. พร้อมฝาปิด มูที่ 5 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. พร้อมฝาปิด มูที่ 5
ปริมาณงาน  อ ร้างรางระบายน้ํา ค ล.  ว้าง 0.40
  มตร ยาว 120.00  มตร ลึ  0.40 – 0.50  มตร  นา 0.10
  มตร พร้อมฝาปิด พร้อมป้ายประชา ัมพันธโครง าร จํานวน 1
 ป้าย  อ ร้างตามแบบแปลนที่ อบต. วียง ํา นด   ริ่มต้นที่บ้าน
นายอิน วัน  ใจจู  ิ้น ุดที่บ้านนายวิ ชียร  ผู้ดี

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
)  ารจัดใ ้มีและบํารุงรั ษาทางบ  ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 43 ลําดับที่ 11

โครง าร อ ร้าง อ ระจายขาย มูที่ 9 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้าง อ ระจายขาว  มูที่ 9 
ปริมาณงาน  อ ร้าง อ ระจายขาว ขนาด ว้าง 0.40
  มตร  ูง 10.00  มตร จํานวน 1 ชุด และติดตั้ง ครื่อง ระจาย

ียง จํานวน 1 ชุด พร้อมป้ายประชา ัมพันธโครง าร จํานวน 1
 ป้าย  อ ร้างตามแบบแปลนที่ อบต. วียง ํา นด  ถานที่ดํา นิน
าร ลานอ น ประ งค มูบ้าน  มูที่ 9 

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (5
)  าร าธารณูป าร

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 47 ลําดับที่ 14
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โครง าร อ ร้าง อ ระจายขาว มูที่ 22 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้าง อ ระขายขาว  มูที่ 22 
ปริมาณงาน  อ ร้าง อ ระจายขาว ขนาด ว้าง 0.40
  มตร  ูง 9.00  มตร จํานวน 1 ชุด และติดตั้ง ครื่อง ระจาย

ียง จํานวน 1 ชุด พร้อมป้ายประชา ัมพันธโครง าร จํานวน 1
 ป้าย  อ ร้างตามแบบแปลนที่ อบต. วียง ํา นด  ถานที่ดํา นิน
าร ลานอ น ประ งค มูบ้าน  มูที่ 22 

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (5
)  าร าธารณูป าร

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 56 ลําดับที่ 23

โครง าร อ ร้างอาคารอ น ประ งค มูที่ 23 จํานวน 316,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างอาคารอ น ประ งค  มูที่ 23 
ปริมาณงาน  อ ร้างอาคาร ค ล. ขนาด ว้าง 5.00
  มตร ยาว 8.00  มตร  ูง 3.50  มตร อาคารมีพิ้นที่ใช้
อย จํานวน 40.00 ตาราง มตร พร้อมป้ายประชา ัมพันธ

โครง าร จํานวน 1 ป้าย  อ ร้างตามแบบแปลนที่ อบต. วียง
ํา นด  ถานที่ดํา นิน าร  มูที่ 23 ตําบล วียง อํา ภอ ทิง

 จัง วัด ชียงราย 

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (5
)  าร าธารณูป าร

?- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 57 ลําดับที่ 24
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โครง ารปรับปรุงถนนลู รัง ข้าพื้นที่ าร ษตร  มูที่ 6 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงถนนลู รัง ข้าพื้นที่ าร ษตร  มูที่ 6
 ปริมาณงาน จุดที่ 1 ปรับ รดถนนลู รังลงดินบดทับแนน ขนาด
ว้าง 3.00  มตร ยาว 1,550.00  มตร  นา ฉลี่ย 0.20  มตร รวม

มีปริมาณดินลู รังบดทับแนนไมน้อย วา 930.00 ลบ.ม. รวมมี
พื้นที่ปรับปรุง ถนนลู รังไมน้อย วา จํานวน 4,650.00 ตาราง
มตร ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต. วียง ํา นด  ริ่มต้นที่
วน นายจํารั   ศรีโท   ิ้น ุดที่ วน นาย ันต ศรี ื้อ ลิ่น และ 

จุดที่ 2 ปรับ รดถนนลู รังลงดินบดทับแนน ขนาด ว้าง 3.00
  มตร ยาว 530.00  มตร  นา ฉลี่ย 0.20  มตร รวมมีปริมาณดิน
ลู รังบดทับแนนไมน้อย วา จํานวน 318.00 ลู บาศ มตร รวม
มีพื้นที่ปรับปรุงถนนลู รังไมน้อย วา จํานวน 1,590.00 ตาราง
มตร พร้อมป้ายประชา ัมพันธโครง าร จํานวน 1 ป้าย ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที่ อบต. วียง ํา นด  ริ่มต้นที่นานาย ันต  ศรี ื้อ
ลิ่น  ิ้น ุดที่นานายอําพล  ธรรมศิริ

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
)  ารจัดใ ้มีและบํารุงรั ษาทางบ  ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 44 ลําดับที่ 12
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โครง ารปรับปรุงถนน ินคลุ ข้าพื้นที่ าร ษตร จํานวน 400,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงถนน ินคลุ ข้าพื้นที่ าร ษตร
ปริมาณงาน
อ ร้างถนน ินคลุ  จุดที่ 1 ขนาด ว้าง 3.00  มตร ยาว 440.00

  มตร   นา ฉลี่ย 0.10  มตร รวมมีปริมาณ ินคลุ ไมน้อย
วา 132.00 ลู บาศ มตร รวมมีพื้นที่ถนน ินคลุ ไมน้อย
วา 1,320.00 ตาราง มตร  อ ร้างตามแบบแปลนที่ อบต. วียง
ํา นด  ริ่มต้นที่บ้านนายศรีชม วงควะลังศั ดิ์  ิ้น ุดที่บ้านนาย
ษม  มฤทธิ์และจุดที่ 2  ขนาด ว้าง 3.00  มตร ยาว 1,025.00

  มตร   นา ฉลี่ย 0.10  มตร รวมมีปริมาณ ินคลุ ไมน้อย
วา 307.50 ลู บาศ ื มตร รวมมีพื้นที่ถนน ินคลุ ไมน้อย
วา 3,075.00 ตาราง มตร พร้อมป้ายประชา ัมพันธ

โครง าร จํานวน 1 ป้าย  อ ร้างตามแบบแปลนที่ อบต. วียง
ํา นด  ริ่มต้นที่นานางพันธ   ิติ มธา ุล   ิ้น ุดที่นานายระถิ

  ชาติคง
ถานที่ดํา นิน าร จุดที่ 1  มูที่ 19 และจุดที่ 2  มูที่ 8 ตําบล
วียง อํา ภอ ทิง จัง วัด ชียงราย

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
)  ารจัดใ ้มีและบํารุงรั ษาทางบ  ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2/2563  น้า 57  ลําดับที่ 20
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โครง ารปรับปรุงอาคารอ น ประ งค มูที่ 11 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงอาคารอ น ประ งค  มูที่ 11
ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคาร ค ล.  ว้าง 9.85  มตร ยาว 14.80
  มตร  ูง 3.50  มตร มีพื้นที่ใช้ อยไมน้อย วา 145.78 ตาราง
มตร พร้อมป้ายประชา ัมพันธโครง าร จํานวน 1 ป้าย ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที่ อบต. วียง ํา นด  ถานที่ดํา นิน ารอาคาร
อ น ประ งค มูบ้าน  มูที่ 11

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (5
)  าร าธารณูป าร

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 49 ลําดับที่ 16

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

โครง าร อ ร้างถัง ็บน้ํา ค ล. มูที่ 10 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถัง ็บน้ํา ค ล.  มูที่ 10
ปริมาณงาน  อ ร้างถัง ็บน้ํา ค ล. ขนาด ว้าง 3.00
  มตร ยาว 3.00  มตร  ูง 2.50  มตร  นา 0.25
  มตร จํานวน 1.00 ถัง พร้อมป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร จํานวน 1 ป้าย  อ ร้างตามแบบแปลนที่ อบต. วียง
ํา นด  ถานที่ดํา นิน ารระบบประปา มูบ้าน  มูที่ 10

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4
)  าร าธารณูปโภคและ าร อ ร้างอื่นๆ

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 48 ลําดับที่ 15
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โครง าร อ ร้างถัง ็บน้ํา ค ล. มูที่ 17 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถัง ็บน้ํา ค ล.  มูที่ 17
ปริมาณงาน  อ ร้างถัง ็บน้ํา ค ล. ขนาด ว้าง 3.00
  มตร ยาว 3.00  มตร  ูง 2.50  มตร  นา 0.25
  มตร จํานวน 1.00 ถัง พร้อมป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร จํานวน 1 ป้าย  อ ร้างตามแบบแปลนที่ อบต. วียง
ํา นด   ถานที่ดํา นิน าร ระบบประปา มูบ้าน  มูที่ 17

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4
)  าร าธารณูปโภคและ าร อ ร้างอื่นๆ

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 53 ลําดับที่ 20

โครง ารขุด จาะบอบาดาล มูที่ 16 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาขุด จาะบอบาดาล  มูที่ 16  
ปริมาณงาน  จาะบอบาดาล ขนาด ้นผาศูนย ลาง 6 นิ้ว ความ
ลึ  120.00  มตร จํานวน 1.00 บอ ปริมาณน้ําไมน้อย วา 5.00
 ลู บาศ มตร ตอ 1 ชั่วโมง พร้อมป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร จํานวน 1 ป้าย ขุด จาะตามแบบแปลนที่ อบต. วียง
ํา นด   ถานที่ดํา นิน าร ระบบประปา มูบ้าน  มูที่ 16

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4
)  าร าธารณูปโภคและ าร อ ร้างอื่นๆ

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2563  น้า 52 ลําดับที่ 19
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โครง ารขุด จาะบอบาดาล มูที่ 4 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาขุด จาะบอบาดาล  มูที่ 4 
ปริมาณงาน ขุด จาะบอบาดาล ขนาด ้นผาศูนย ลาง 6
 นิ้ว ความลึ  120.00  มตร จํานวน 1 บอ ปริมาณน้ําไมน้อย
วา 5.00 ลู บาศ มตร ตอ 1 ชั่วโมง พร้อมป้ายประชา ัมพันธ

โครง าร จํานวน 1 ป้าย ขุด จาะตามแบบแปลนที่ อบต. วียง
ํา นด  ถานที่ดํา นิน าร ระบบประปา มูบ้าน  มูที่ 4 

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4
)  าร าธารณูปโภคและ าร อ ร้างอื่นๆ

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติมฉบับ
ที่ 3/2564  น้า 42 ลําดับที่ 10

คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) (คา อ ร้าง ิ่ง
าธารณูปโภคและ ิ่ง าธารณูป าร)

จํานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชด ชย ัญญาแบบปรับคาได้  ตาม นัง ือ  รม ง
ริมป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837  รื่อง  ารขอรับ งิน

ชด ชยคางาน อ ร้างตาม ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) ลงวัน
ที่ 11  ันยายน 2560
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 3,097,800 บาท

งบบุคลากร รวม 403,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 403,000 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จํานวน 403,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งานใน
ัง ัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรา ําลัง ามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)  ป็นไปตาม นัง ือ  ํานั งาน  .จ.  .ท
.และ  .อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
รื่อง  ารจัดทําแผนอัตรา ําลัง ามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7

งบดาเนินงาน รวม 2,694,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน 51,000 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา จํานวน 13,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน ารฝึ อบรมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดฝึ อบรมและ ัมนา,คาลงทะ บียนใน
ารฝึ อบรม,คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร

และนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ อา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภาคม 2564  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครง ารชวย ลือประชาชนด้าน ษตร รผู้มีรายได้น้อย จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารชวย ลือ
ษตร รผู้มีรายได้น้อยที่ประ บปัญ าใน ารประ อบ

อาชีพ  ชน  ารจัด า รือปรับปรุงแ ลงน้ํา พื่อ าร ษตร, าร
นับ นุนอุป รณ  ครื่องมือ ครื่องใช้ใน ารปรับปรุงแ ลง

น้ํา, ประ าน นวยงานที่ ี่ยวข้อง พื่อใ ้ความชวย ลือ  นับ
นุนด้าน าร ษตร รวมถึงด้าน าธารณภัยฉุ ฉิน และคาใช้จาย

อื่นๆ ที่ ี่ยวข้องตาม ระทรวงม าดไทย ํา นด

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 68 (7)  และ
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (6) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 126
ลําดับที่ 12

โครง าร ง ริม ารดํา นิน ารตามแนวทางปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียง

จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง าร ง ริม
ารดํา นิน ารตามแนวทางปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง  ชน คาจัด

ทําป้ายไวนิลโครง าร, คาอา าร ํา รับผู้ ข้ารวมโครง าร, คา
มนาคุณวิทยา ร, คาวั ดุอุป รณประ อบ าร ดํา นินงาน

โครง าร  ป็นต้น

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7) และมาตรา 68 (5)(7) และ
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (6) (24) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 125
ลําดับที่ 10
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โครง าร ง ริม ารทําธนาคารน้ําใต้ดิน จํานวน 30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง าร ง ริม
ารทําธนาคารน้ําใต้ดิน ตาม ิจ รรม ดังนี้

1.  ิจ รรมอบรมใ ้ความรู้  ชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครง าร, คา
อา าร ํา รับผู้ ข้ารวมโครง าร,คา มนาคุณวิทยา ร  ป็นต้น
2.  ิจ รรมศึ ษาดูงานในพื้นที่ประ บผล ํา ร็จแล้ว  ชน คา ดิน
ทาง, คาอา าร ํา รับผู้ ข้ารวมโครง าร, คา มนาคุณ
วิทยา ร  ป็นต้น
3.  ิจ รรม ง ริม ขยายผล ารทําธนาคารน้ําใต้ดิน  ชน คาจัด
ซื้อวั ดุอุป รณ ํา รับทําธนาคารน้ําใต้ดิน

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7) และมาตรา 68 (1) (7) และ
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (6) (24) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 126
 ลําดับที่ 11

โครง าร ง ริม ารผลิต ินค้า ษตรและอา ารปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง าร ง ริม
ารผลิต ินค้า ษตรและอา ารปลอดภัย  ชน คาจัดทําป้ายไวนิล

โครง าร, คาอา าร ํา รับผู้ ข้ารวมโครง าร, คา มนาคุณ
วิทยา ร, คาวั ดุอุป รณประ อบ ารฝึ อบรม  ป็นต้น

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7) และมาตรา 68 (7)  และ
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (6) (24) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 126 
ลําดับที่ 13
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โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร พื่อ ง ริม ารผลิตปุ๋ย มั อินทรีย
ชีวภาพ

จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร ง ริม ารผลิตปุ๋ย มั อินทรียชีวภาพ  ชน คาจัดทํา
ป้ายไวนิลโครง าร, คาอา าร ํา รับผู้ ข้ารวมโครง าร, คา
มนาคุณวิทยา ร, คาวั ดุอุป รณประ อบ ารฝึ อบรม  ป็นต้น

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7) และมาตรา 68 (7) และ
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (6) (24) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 124
 ลําดับที่ 8

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วั ดุ าร ษตร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคงทน   ชน  ปริง อร,มีดตัด
ต้นไม้ ฯลฯ   รือวั ดุ ิ้น ปลือง   ชน ปุ๋ย,ยาป้อง ันและ ําจัด
ศัตรูพืชและ ัตว,อา าร ัตว ฯลฯ   รือวั ดุอุป รณประ อบและ
อะไ ล   ชน   ัว ะโ ล ดูดน้ํา ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,500,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 2,500,000 บาท

พื่อจาย มทบ ป็นคา ระแ ไฟฟ้า ของ ถานี ูบน้ํา พื่อ าร
ษตรที่อยูใน ขตพื้นที่รับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตําบล

วียง
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 350,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารปลู ป่าชุมชน ฉลิมพระ ียรติ จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารปลู ป่า
ชุมชน ฉลิมพระ ียรติ ชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครง าร คาจัดซื้อ
ล้าไม้ คาจ้าง มาปรับพื้นที่  ป็นต้น

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7) และ
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (24) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 129
ลําดับที่ 7

โครง ารรั ษน้ํา รั ษป่า รั ษาแผนดิน จํานวน 50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารรั ษ
น้ํา รั ษป่า รั ษาแผนดิน ชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครง าร, คา
อา าร ํา รับผู้ ข้ารวมโครง าร, คา มนาคุณวิทยา ร, คาจ้าง

มา, คาใช้จายอื่นๆ  ป็นต้น

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67(1) (7) และมาตรา 68 (7) และ
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (24) 

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 130
 ลําดับที่ 8
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โครง าร ร้างฝายชะลอความชุมชื้น ตามแนวทางพระราชดําริ ฯ จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารฯ ชน คา
จัดทําป้ายไวนิลโครง าร, คาอา าร ํา รับผู้ ข้ารวมโครง าร, คา
จัดซื้อวั ดุอุป รณใน าร ร้างฝาย  ป็นต้น

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7) และมาตรา 68 (1)  และ
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (24) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 2/2563  น้า 42 ลําดับที่ 1

โครง ารอนุรั ษดินและน้ําโดย ารปลู ญ้าแฝ อัน นื่อง มาจา
พระราชดําริ

จํานวน 5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารอนุรั ษ
ทรัพยา รธรรมชาติโดย ารปลู ญ้าแฝ อัน นื่องมาจา พระราช
ดําริ ชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครง าร คาจัดซื้อ ล้าแฝ  คาจ้าง

มาปรับพื้นที่  ป็นต้น

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7) และ
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (24) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 129
ลําดับที่ 6
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โครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ  ม ด็จ
พระ นิษฐาธิราช  จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดา  จ้าฟ้าม า
จั รี ิรินธร ม าวชิราลง รณวรราชภั ดี ิริ ิจ าริณีพีรยพัฒน รัฐ ี
มาคุณา รปิยชาติ ยามบรมราช ุมารี

จํานวน 20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ตามโครง ารอนุรั ษ
พันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ  ม ด็จพระ นิษฐาธิราช
จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดา   จ้าฟ้าม าจั รี ิรินธรม า
วชิราลง รณวรราชภั ดี  ิริ ิจ าริณีพีรยพัฒน รัฐ ีมาคุณา รปิย
ชาติ  ยามบรมราช ุมารี ชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครง าร, คา
อา าร ํา รับผู้ ข้ารวมโครง าร, คา มนาคุณวิทยา ร, คาวั ดุ
อุป รณที่ใช้ประ อบ ารดํา นินงานโครง าร  ป็นต้น

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7)  และ
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (24) 

-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  น้า 130
 ลําดับที่ 9
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งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

โครง ารขุดลอ บว น้ําขาว มูที่ 19 จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน โครง ารขุดลอ บว น้ํา
ขาว  มูที่ 19
โดยมีปริมาณงาน ดังนี้
- ขุดลอ บว  ขนาดปา ว้าง 50.00  มตร ท้อง ว้าง 45.00
  มตร ยาว 50.00  มตร   ลึ ฉลี่ย 3.00  มตร  รือมีปริมาณดิน
ขุดรวม ไมน้อย วา 6,768.00 ลู บาศ มตร พร้อมป้ายประชา
ัมพันธโครง าร จํานวน 1 ป้าย ขุดลอ ตามแบบแปลนที่ อบต

. วียง  ํา นด  ริ่มต้นที่ บว น้ําขาว  ิ้น ุดที่ าธารณประโยชน

-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล แ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552)  วนที่ 3 มาตรา 66
มาตรา 67(1) (7) และมาตรา 68 (1) (3)
-  ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (2) (24) 

-  ป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  พิ่ม
ติม ฉบับที่ 3/2564  น้า 54 ลําดับที่ 21
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

180,000

เงินสารองจ่าย 108,302

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,336,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,183,600

เงินช่วยพิเศษ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยค่าทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

100,000

เงินช่วยค่าทาศพ
พนักงานจ้าง

40,000

เงินบาเ น็จลูกจ้าง
ประจา

28,692

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

598,180

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

180,000

เงินสารองจ่าย 108,302

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,336,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,183,600

เงินช่วยพิเศษ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยค่าทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

100,000

เงินช่วยค่าทาศพ
พนักงานจ้าง

40,000

เงินบาเ น็จลูกจ้าง
ประจา

28,692

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

598,180
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจาตาแ น่ง
นายก/รองนายก

45,600

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3,065,640

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

ค่าตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

532,080

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารส่วนตาบล

90,720

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,192,000 362,000 973,000 180,000

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

6,109,000 548,000 2,836,000 255,000 520,000

เงินประจาตาแ น่ง 246,000 42,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

143,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

72,000 49,860 36,000

เงินวิทยฐานะ 126,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจาตาแ น่ง
นายก/รองนายก

45,600

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3,065,640

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

ค่าตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

532,080

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารส่วนตาบล

90,720

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 795,000 3,502,000

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

1,757,000 403,000 12,428,000

เงินประจาตาแ น่ง 60,000 348,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

143,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

81,500 239,360

เงินวิทยฐานะ 126,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:03:08 น้า : 4/40

221



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 308,400 88,500 73,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

670,000 92,000 177,000 32,000 87,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

91,700 26,500 33,800

ค่าใช้สอย

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

1.รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มา
ซึ่งบริการต่างๆ ที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ

284,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 470,100

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

150,000 51,000 1,259,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

3,400 13,800 169,200

ค่าใช้สอย

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

1.รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มา
ซึ่งบริการต่างๆ ที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ

284,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

2.ค่าจ้างองค์กร รือ
สถาบันที่เป็นกลาง
สารวจความพึงพอใจ

11,000

2.ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

48,000

3.ค่าจ้างเ มาบริการทา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

228,000

4.ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

48,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมต่างๆ

160,000 30,000 70,000 10,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 200,000

โครงการ to be 
number  one

20,000

โครงการขับขี่ปลอดภัย
ใส่ใจกฎจราจร

15,000

โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้
สูงอายุ

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

2.ค่าจ้างองค์กร รือ
สถาบันที่เป็นกลาง
สารวจความพึงพอใจ

11,000

2.ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

48,000

3.ค่าจ้างเ มาบริการทา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

228,000

4.ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

48,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 48,000 48,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมต่างๆ

30,000 10,000 330,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 200,000

โครงการ to be 
number  one

20,000

โครงการขับขี่ปลอดภัย
ใส่ใจกฎจราจร

15,000

โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้
สูงอายุ

25,000 25,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันทักษะ
การเตรียมความพร้อม
ในเด็กระดับก่อนวัย
เรียน

20,000

โครงการแข่งขันฟุตบอล 
อบต. เวียงคัพ ต่อต้าน
ยาเสพติด

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน

20,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเ ตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลปีใ ม่

25,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเ ตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

25,000

โครงการจัดทาแนวกัน
ไฟป่าชุมชน

20,000

โครงการจัดส่งทีมนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

โครงการจัดอบรมใ ้
ความรู้เกี่ยวกับพระราช
บัญญัติที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

15,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:03:08 น้า : 9/40

226



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันทักษะ
การเตรียมความพร้อม
ในเด็กระดับก่อนวัย
เรียน

20,000

โครงการแข่งขันฟุตบอล 
อบต. เวียงคัพ ต่อต้าน
ยาเสพติด

30,000 30,000

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน

20,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเ ตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลปีใ ม่

25,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเ ตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

25,000

โครงการจัดทาแนวกัน
ไฟป่าชุมชน

20,000

โครงการจัดส่งทีมนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

20,000 20,000

โครงการจัดอบรมใ ้
ความรู้เกี่ยวกับพระราช
บัญญัติที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการช่วยเ ลือ
ประชาชนด้านเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย

โครงการช่วยเ ลือ
ประชาชนด้านส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

20,000

โครงการช่วยเ ลือ
ประชาชนในด้าน
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ

20,000

โครงการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดาริด้านสาธารณสุข

400,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้าสา รับการ
อุปโภคบริโภค

40,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สานักงาน องค์การ
บริ ารส่วนตาบลเวียง

20,000

โครงการปลูกป่าชุมชน 
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการช่วยเ ลือ
ประชาชนด้านเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย

20,000 20,000

โครงการช่วยเ ลือ
ประชาชนด้านส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

20,000

โครงการช่วยเ ลือ
ประชาชนในด้าน
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ

20,000

โครงการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดาริด้านสาธารณสุข

400,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้าสา รับการ
อุปโภคบริโภค

40,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สานักงาน องค์การ
บริ ารส่วนตาบลเวียง

20,000

โครงการปลูกป่าชุมชน 
เฉลิมพระเกียรติ

5,000 5,000

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันอัคคีภัย
ในชุมชน

20,000

โครงการฝึกทบทวน อป
พร.

90,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
( ลักสูตรทบทวน)

40,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
อาชีพ

40,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพฝ่าย
บริ ารและสมาชิกสภา 
อบต.เวียง

20,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงาน
และลูกจ้าง อบต.เวียง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันอัคคีภัย
ในชุมชน

20,000

โครงการฝึกทบทวน อป
พร.

90,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
( ลักสูตรทบทวน)

40,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
อาชีพ

40,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพฝ่าย
บริ ารและสมาชิกสภา 
อบต.เวียง

20,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงาน
และลูกจ้าง อบต.เวียง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมใ ้
ความรู้ในด้านการ
สงเคราะ ์และช่วย
เ ลือราษฎรในชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่าและ
มอกควัน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนาและผู้
นาองค์การในชุมชนด้าน
สุขภาพ

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
บริ ารศูนย์และผู้
ปกครอง ศพด.

10,000

โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริ ารส่วน
ตาบลเวียง

5,000

โครงการรณรงค์ ควบ
คุมป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-
19)

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมใ ้
ความรู้ในด้านการ
สงเคราะ ์และช่วย
เ ลือราษฎรในชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่าและ
มอกควัน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนาและผู้
นาองค์การในชุมชนด้าน
สุขภาพ

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
บริ ารศูนย์และผู้
ปกครอง ศพด.

10,000

โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริ ารส่วน
ตาบลเวียง

5,000

โครงการรณรงค์ ควบ
คุมป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-
19)

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ควบคุม 
ป้องกันและระงับโรค
ติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ในตาบลเวียง

20,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติด

5,000

โครงการรักษ์น้า รักษ์
ป่า รักษาแผ่นดิน

โครงการศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

โครงการส่งเสริมการทา
ธนาคารน้าใต้ดิน

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ
อา ารปลอดภัย

โครงการส่งเสริมคนดีศรี
ชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ควบคุม 
ป้องกันและระงับโรค
ติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ในตาบลเวียง

20,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติด

5,000

โครงการรักษ์น้า รักษ์
ป่า รักษาแผ่นดิน

50,000 50,000

โครงการศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมการทา
ธนาคารน้าใต้ดิน

30,000 30,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ
อา ารปลอดภัย

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมคนดีศรี
ชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยตาบล
เวียง

5,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ

20,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา

1,173,975

โครงการสร้างฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น ตามแนว
ทางพระราชดาริ ฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยตาบล
เวียง

5,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง

10,000 10,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ

20,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา

1,173,975

โครงการสร้างฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น ตามแนว
ทางพระราชดาริ ฯ

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอก ญิง พลเรือเอก
ญิง พลอากาศเอก
ญิง สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

50,000

โครงการอนุรักษ์ดินและ
น้าโดยการปลูก ญ้า
แฝกอันเนื่อง มาจาก
พระราชดาริ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอก ญิง พลเรือเอก
ญิง พลอากาศเอก
ญิง สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

50,000

โครงการอนุรักษ์ดินและ
น้าโดยการปลูก ญ้า
แฝกอันเนื่อง มาจาก
พระราชดาริ

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ  สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช  เจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา  เจ้าฟ้าม า
จักรีสิรินธร ม าวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์และส่ง
เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการอนุรักษ์และส่ง
เสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ย มักอินทรีย์
ชีวภาพ

โครงการอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ  สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช  เจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา  เจ้าฟ้าม า
จักรีสิรินธร ม าวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์และส่ง
เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์และส่ง
เสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ย มักอินทรีย์
ชีวภาพ

20,000 20,000

โครงการอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใ ้แก่คณะ
กรรมการประชาคมท้อง
ถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ

15,000

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง
บริการต่างๆ ที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 20,000 20,000 20,000 20,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 280,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 1,103,491

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น 200,000 15,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

20,000

วัสดุสานักงาน 120,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใ ้แก่คณะ
กรรมการประชาคมท้อง
ถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ

15,000

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง
บริการต่างๆ ที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 50,000 130,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 65,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 280,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,123,491

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น 220,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 50,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง 10,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

20,000

วัสดุสานักงาน 30,000 180,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล 25,000 3,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

85,000 42,000

ค่าไฟฟ้า 270,000 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 7,500

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค

22,000

ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง

500,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สา รับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1

66,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล 28,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

127,000

ค่าไฟฟ้า 2,500,000 2,810,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 7,500

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค

22,000

ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง

500,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สา รับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1

66,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สา รับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1

44,000

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

230,500

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นเคมี
แบบละอองฝอย ULV  
ชนิดสะพาย ลัง

89,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น
มอกควัน

118,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก

พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

12,900

ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง
วิทยุสื่อสารแบบมือถือ

92,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ
ขนาด 800 VA

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สา รับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1

44,000

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

230,500

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นเคมี
แบบละอองฝอย ULV  
ชนิดสะพาย ลัง

89,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น
มอกควัน

118,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก

พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

12,900

ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง
วิทยุสื่อสารแบบมือถือ

92,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ
ขนาด 800 VA

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 7,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก 6,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะ มู่บูชา 8,400

ค่าจัดซื้อถังพ่นยาแบบ
สะพาย ลัง ขนาด 16 
ลิตร

10,000

ค่าจัดซื้อปัมสูบน้าแบบ
อยโข่ง

38,000

ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ 10,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก

พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าK) (ค่า
ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 7,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก 6,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะ มู่บูชา 8,400

ค่าจัดซื้อถังพ่นยาแบบ
สะพาย ลัง ขนาด 16 
ลิตร

10,000

ค่าจัดซื้อปัมสูบน้าแบบ
อยโข่ง

38,000

ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ 10,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก

พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าK) (ค่า
ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. มู่ที่ 13

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. มู่ที่ 25

โครงการก่อสร้างถนน
ินคลุก มู่ที่ 12

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้า คสล. มู่ที่ 10

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้า คสล. มู่ที่ 17

โครงการก่อสร้างท่อ
เ ลี่ยม มู่ที่   8

โครงการก่อสร้างท่อ
เ ลี่ยม มู่ที่ 21

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด มู่ที่ 24

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด มู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด มู่ที่ 5
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. มู่ที่ 13

250,000 250,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. มู่ที่ 25

500,000 500,000

โครงการก่อสร้างถนน
ินคลุก มู่ที่ 12

250,000 250,000

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้า คสล. มู่ที่ 10

250,000 250,000

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้า คสล. มู่ที่ 17

250,000 250,000

โครงการก่อสร้างท่อ
เ ลี่ยม มู่ที่   8

330,000 330,000

โครงการก่อสร้างท่อ
เ ลี่ยม มู่ที่ 21

250,000 250,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด มู่ที่ 24

250,000 250,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด มู่ที่ 3

250,000 250,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด มู่ที่ 5

250,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้าง
อกระจายข่าย มู่ที่ 9

โครงการก่อสร้าง
อกระจายข่าว มู่ที่ 

22

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ มู่ที่ 23

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล มู่ที่ 16

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล มู่ที่ 4

โครงการขุดลอกบวกน้า
ขาว มู่ที่ 19

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าพื้นที่การ
เกษตร  มู่ที่ 6

โครงการปรับปรุงถนน
ินคลุกเข้าพื้นที่การ

เกษตร

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ มู่ที่ 11

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ

เงินอุด นุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้าง
อกระจายข่าย มู่ที่ 9

250,000 250,000

โครงการก่อสร้าง
อกระจายข่าว มู่ที่ 

22
250,000 250,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ มู่ที่ 23

316,000 316,000

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล มู่ที่ 16

250,000 250,000

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล มู่ที่ 4

250,000 250,000

โครงการขุดลอกบวกน้า
ขาว มู่ที่ 19

250,000 250,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าพื้นที่การ
เกษตร  มู่ที่ 6

250,000 250,000

โครงการปรับปรุงถนน
ินคลุกเข้าพื้นที่การ

เกษตร
400,000 400,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ มู่ที่ 11

250,000 250,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ

เงินอุด นุนส่วนราชการ

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:03:10 น้า : 36/40

253



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค มู่
ที่ 7

250,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
มู๋ที่ 18

250,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แ ่งชาติ 
ประจาปี

5,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจาปี

7,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีของจัง วัด
และอาเภอ

โครงการจัดงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด
อาเภอเทิง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค มู่
ที่ 7

250,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
มู๋ที่ 18

250,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แ ่งชาติ 
ประจาปี

5,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจาปี

7,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีของจัง วัด
และอาเภอ

25,000 25,000

โครงการจัดงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี

15,000 15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด
อาเภอเทิง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเ ลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอาเภอ อาเภอเทิง 
จัง วัดเชียงราย

20,000

โครงการสงเคราะ ์และ
บรรเทาทุกข์ราษฎร

5,000

โครงการสนับสนุน
อา ารกลางวันโรงเรียน
บ้านทุ่งโ ้ง

315,000

โครงการสนับสนุน
อา ารกลางวันโรงเรียน
บ้านร่องแช่

525,000

โครงการสนับสนุน
อา ารกลางวันโรงเรียน
บ้าน ้วยไคร้

609,000

โครงการสนับสนุน
อา ารกลางวันโรงเรียน
บ้านใ ม่

231,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้าพระธาตุดอยตุง

รวม 22,862,774 15,708,300 2,036,860 8,658,366 1,149,000 872,000 560,000 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเ ลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอาเภอ อาเภอเทิง 
จัง วัดเชียงราย

20,000

โครงการสงเคราะ ์และ
บรรเทาทุกข์ราษฎร

5,000

โครงการสนับสนุน
อา ารกลางวันโรงเรียน
บ้านทุ่งโ ้ง

315,000

โครงการสนับสนุน
อา ารกลางวันโรงเรียน
บ้านร่องแช่

525,000

โครงการสนับสนุน
อา ารกลางวันโรงเรียน
บ้าน ้วยไคร้

609,000

โครงการสนับสนุน
อา ารกลางวันโรงเรียน
บ้านใ ม่

231,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้าพระธาตุดอยตุง

8,000 8,000

รวม 218,000 8,305,900 3,447,800 63,909,000
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