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องคการบริหารสวนตําบลเวียง
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345 ม.12  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล เวียง
  เขต/อําเภอ เทิง  จังหวัดเชียงราย  57160

พื้นที่ 108.83 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 10,672 คน
ชาย 5,277 คน

หญิง 5,395 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2565
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลเวียง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเวียง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเวียง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเวียงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลเวียง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 60,091,612.61 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 89,911,755.41 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 27,902,745.38 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 10,102.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 65,700,460.49 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 445,578.93 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 432,051.30 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 229,571.34 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 58,355.87 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,855.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 29,253,340.17 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 35,279,707.88 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 6,739,229.80 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 54,549,381.46 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 20,094,014.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 17,902,219.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,600,023.37 บาท

งบลงทุน จํานวน 6,012,390.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,929,735.09 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 11,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 6,739,229.80 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 6,735,800.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเวียง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 445,578.93 800,000.00 1,316,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

432,051.30 851,000.00 440,800.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 229,571.34 401,000.00 230,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 58,355.87 10,000.00 50,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,855.00 1,000.00 1,700.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,167,412.44 2,063,000.00 2,039,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 29,253,340.17 27,846,000.00 29,251,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29,253,340.17 27,846,000.00 29,251,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 35,279,707.88 34,000,000.00 35,294,800.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

35,279,707.88 34,000,000.00 35,294,800.00

รวม 65,700,460.49 63,909,000.00 66,584,800.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเวียง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 20,094,014.00 22,862,774.00 22,583,392.00

งบบุคลากร 17,902,219.00 20,566,160.00 20,878,840.00

งบดําเนินงาน 8,600,023.37 11,389,766.00 12,201,368.00

งบลงทุน 6,012,390.00 6,795,300.00 9,042,200.00

งบเงินอุดหนุน 1,929,735.09 2,295,000.00 1,879,000.00

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 0.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 54,549,381.46 63,909,000.00 66,584,800.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลเวียง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลเวียง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,930,795

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,625,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,806,273

แผนงานสาธารณสุข 1,173,440

แผนงานสังคมสงเคราะห 933,200

แผนงานเคหะและชุมชน 100,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 265,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 193,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,609,700

แผนงานการเกษตร 3,365,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 22,583,392

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 66,584,800
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลเวียง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 22,583,392 22,583,392
    งบกลาง 22,583,392 22,583,392

หน้า : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,983,880 421,140 3,415,680 389,280 11,209,980
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,691,000 0 0 0 2,691,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,292,880 421,140 3,415,680 389,280 8,518,980

งบดําเนินงาน 2,210,515 173,000 852,000 79,300 3,314,815
    คาตอบแทน 490,000 113,000 477,000 59,300 1,139,300

    คาใช้สอย 836,000 60,000 298,000 20,000 1,214,000

    คาวัสดุ 440,000 0 77,000 0 517,000

    คาสาธารณูปโภค 444,515 0 0 0 444,515

งบลงทุน 222,000 0 107,000 0 329,000
    คาครุภัณฑ 222,000 0 107,000 0 329,000

งบเงินอุดหนุน 77,000 0 0 0 77,000
    เงินอุดหนุน 77,000 0 0 0 77,000

รวม 9,493,395 594,140 4,374,680 468,580 14,930,795

หน้า : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 976,000 0 976,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 976,000 0 976,000

งบดําเนินงาน 438,500 203,000 641,500
    คาตอบแทน 228,500 28,000 256,500

    คาใช้สอย 30,000 175,000 205,000

    คาวัสดุ 180,000 0 180,000

งบลงทุน 7,500 0 7,500
    คาครุภัณฑ 7,500 0 7,500

รวม 1,422,000 203,000 1,625,000

หน้า : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,328,760 3,017,520 0 4,346,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,328,760 3,017,520 0 4,346,280

งบดําเนินงาน 381,200 2,560,593 50,000 2,991,793
    คาตอบแทน 241,200 241,000 0 482,200

    คาใช้สอย 80,000 1,154,845 50,000 1,284,845

    คาวัสดุ 60,000 1,094,748 0 1,154,748

    คาสาธารณูปโภค 0 70,000 0 70,000

งบลงทุน 39,000 770,200 0 809,200
    คาครุภัณฑ 39,000 280,200 0 319,200

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 490,000 0 490,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,659,000 0 1,659,000
    เงินอุดหนุน 0 1,659,000 0 1,659,000

รวม 1,748,960 8,007,313 50,000 9,806,273

หน้า : 4/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 304,140 304,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 304,140 304,140

งบดําเนินงาน 869,300 869,300
    คาตอบแทน 34,300 34,300

    คาใช้สอย 810,000 810,000

    คาวัสดุ 25,000 25,000

รวม 1,173,440 1,173,440

หน้า : 5/9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 736,200 736,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 736,200 736,200

งบดําเนินงาน 192,000 192,000
    คาตอบแทน 92,000 92,000

    คาใช้สอย 70,000 70,000

    คาวัสดุ 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 5,000 5,000
    เงินอุดหนุน 5,000 5,000

รวม 933,200 933,200
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

รวม 100,000 100,000

หน้า : 6/9
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 235,000 235,000
    คาใช้สอย 235,000 235,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 30,000

รวม 265,000 265,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 95,000 90,000 185,000
    คาใช้สอย 95,000 90,000 185,000

งบเงินอุดหนุน 0 8,000 8,000
    เงินอุดหนุน 0 8,000 8,000

รวม 95,000 98,000 193,000

หน้า : 7/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,733,900 0 2,733,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,733,900 0 2,733,900

งบดําเนินงาน 1,003,800 0 1,003,800
    คาตอบแทน 375,800 0 375,800

    คาใช้สอย 258,000 0 258,000

    คาวัสดุ 370,000 0 370,000

งบลงทุน 837,000 7,035,000 7,872,000
    คาครุภัณฑ 837,000 0 837,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 7,035,000 7,035,000

รวม 4,574,700 7,035,000 11,609,700

หน้า : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 572,340 0 572,340
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 572,340 0 572,340

งบดําเนินงาน 2,618,160 150,000 2,768,160
    คาตอบแทน 116,160 0 116,160

    คาใช้สอย 238,000 150,000 388,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

    คาสาธารณูปโภค 2,254,000 0 2,254,000

งบลงทุน 24,500 0 24,500
    คาครุภัณฑ 24,500 0 24,500

รวม 3,215,000 150,000 3,365,000

หน้า : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลเวียง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 91,552.88 128,997.93 500,000.00 100.00 % 1,000,000.00
     ภาษีป้าย 274,818.00 316,581.00 300,000.00 5.50 % 316,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 366,370.88 445,578.93 800,000.00 1,316,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,851.80 2,900.30 3,000.00 -3.33 % 2,900.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

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

     คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 0.00 179,200.00 321,000.00 -44.24 % 179,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,020.00 1,480.00 2,000.00 -30.00 % 1,400.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 2,620.00 3,130.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 189,878.00 213,374.00 200,000.00 6.50 % 213,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 289,100.00 8,550.00 300,000.00 -97.17 % 8,500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 1,690.00 21,567.00 10,000.00 110.00 % 21,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 200.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

10,250.00 1,850.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

100.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 498,709.80 432,051.30 851,000.00 440,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 394,899.71 229,571.34 400,000.00 -42.50 % 230,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 394,899.71 229,571.34 401,000.00 230,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 1,275.87 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 5,000.00 57,000.00 10,000.00 400.00 % 50,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 420.00 80.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,420.00 58,355.87 10,000.00 50,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 930.00 1,855.00 1,000.00 70.00 % 1,700.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 930.00 1,855.00 1,000.00 1,700.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 825,759.39 824,728.94 830,000.00 -0.72 % 824,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,762,791.26 12,073,346.24 11,000,000.00 9.75 % 12,073,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,240,648.65 4,990,733.36 4,500,000.00 10.91 % 4,991,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 205,785.37 201,454.71 210,000.00 -4.29 % 201,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,251,825.26 9,197,990.10 9,236,000.00 -0.41 % 9,198,000.00
     คาภาคหลวงแร 84,875.91 88,345.52 90,000.00 -2.22 % 88,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 74,467.22 50,492.30 80,000.00 -37.50 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,855,017.00 1,826,249.00 1,900,000.00 -3.89 % 1,826,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,301,170.06 29,253,340.17 27,846,000.00 29,251,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 33,650,606.68 35,279,707.88 34,000,000.00 3.81 % 35,294,800.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 33,650,606.68 35,279,707.88 34,000,000.00 35,294,800.00
รวมทุกหมวด 61,218,107.13 65,700,460.49 63,909,000.00 66,584,800.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเวียง

อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 66,584,800   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,316,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมา ตามที่ได้จากการสํารวจ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล
เวียง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาษีป้าย จํานวน 316,500 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวารายรับจริงของปที่ผานมา  และ
คาดการณวาจะสามารถจัดเก็บได้ในปงบประมาณนี้   เป็นรายได้
จากการเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 440,800 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,900 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่ผานมา และคาดวาจะได้รับในป
งบประมาณนี้

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปที่ผานมา และคาดวาจะจัดเก็บได้
ในปงบประมาณนี้

คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 จํานวน 179,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปที่ผานมา  โดยอ้างอิงรายรับจาก
การที่ อบต.เวียง ได้รับในปงบประมาณ พ.ศ.2564  
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,400 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา  ซึ่งเป็น
รายได้จากการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา และตามที่
คาดวาจะสามารถจัดเก็บได้ในปงบประมาณนี้ ซึ่งเป็นรายได้ที่จัด
เก็บตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 213,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาด
วาจะจัดเก็บได้ในปงบประมาณนี้ 

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 8,500 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาด
วาจะได้รับในปงบประมาณนี้ เป็นรายได้จากการปรับผู้กระทําผิด
กฎหมายจราจรและองคการบริหารสวนตําบลได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเรื่องการสงมอบเงินคาปรับจราจรทาง
บกให้แก กรุงเทพมหานคร เทศบาล ฯลฯ พ.ศ.2528

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 21,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาด
วาจะจัดเก็บได้ในปงบประมาณนี้ เป็นรายได้จากการปรับกรณีผิด
สัญญาที่ทําไว้กับองคการบริหารสวนตําบล

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาดวา
จะจัดเก็บได้ในปงบประมาณนี้ เป็นรายได้จากคาใบอนุญาต
ประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาดวา
จะจัดเก็บได้ในปงบประมาณนี้
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 230,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 230,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปงบประมาณนี้ เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากของ
องคการบริหารสวนตําบลที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 50,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาด
วาจะจัดเก็บได้ในปงบประมาณนี้ เป็นรายได้จากการจําหนาย
แบบแปลนงานกอสร้างตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,700 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,700 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาด
วาจะจัดเก็บได้ในปงบประมาณนี้ เป็นรายได้จากการขายทอด
ตลาดทรัพยสินที่เสื่อมสภาพหรือชํารุด  หรือหมดความจําเป็นที่
ต้องใช้ในงานราชการตอไป

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 29,251,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 824,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาด
วาจะได้รับจัดสรรในปงบประมาณนี้  

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,073,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาด
วาจะได้รับจัดสรรในปงบประมาณนี้

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,991,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับจัดสรรในปงบประมาณนี้

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 201,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาด
วาจะได้รับจัดสรรในปงบประมาณนี้
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,198,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับจัดสรรในปงบประมาณนี้

คาภาคหลวงแร จํานวน 88,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาด
วาจะได้รับการจัดสรรในปงบประมาณนี้ เป็นรายรับจากคาภาค
หลวงแรที่ได้รับจัดสรรจากกรมทรัพยากรธรณี

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาด
วาจะได้รับการจัดสรรในปงบประมาณนี้ เป็นรายรับจากคาภาค
หลวงปิโตรเลียมที่ได้รับจัดสรรจากกรมทรัพยากรธรณี

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,826,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาด
วาจะได้รับจัดสรรในปงบประมาณนี้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 35,294,800 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 35,294,800 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับจัดสรรในปงบประมาณนี้
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 142,426 108,102 180,000 4.72 % 188,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,490 7,013 8,000 12.5 % 9,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการ
อื่น ๆ

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

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,219,900 16,053,000 17,695,848 1.51 % 17,962,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,730,400 2,945,200 3,336,000 1.29 % 3,379,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 45,500 18,000 30,000 0 % 30,000

เงินสํารองจ่าย 81,284 56,599 308,302 -80.54 % 60,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 598,180 4.62 % 625,800

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 28,692 0 % 28,692

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง
อําเภอเทิง    จังหวัดเชียงราย

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 1/75
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

305,112 627,408 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 28,692 28,692 0 0 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 20,000 50 % 30,000

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 20,000

รวมงบกลาง 18,809,804 20,094,014 22,455,022 22,583,392
รวมงบกลาง 18,809,804 20,094,014 22,455,022 22,583,392
รวมงบกลาง 18,809,804 20,094,014 22,455,022 22,583,392

รวมแผนงานงบกลาง 18,809,804 20,094,014 22,455,022 22,583,392
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

532,080 532,080 0 0 % 0

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 532,080 0 % 532,080

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

0 86,330 90,720 0 % 90,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3,247,080 3,099,781 1,858,640 6.37 % 1,977,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,870,360 3,809,391 2,572,640 2,691,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4,667,517.29 5,342,460 3,177,000 8.56 % 3,449,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

91,203 89,160 138,000 0 % 138,000

เงินประจําตําแหน่ง 240,000 240,000 186,000 0 % 186,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 878,360 967,640 476,000 4.17 % 495,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 58,040 69,200 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,935,120.29 6,708,460 4,001,000 4,292,880
รวมงบบุคลากร 9,805,480.29 10,517,851 6,573,640 6,983,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,400 79,600 925,000 -72.97 % 250,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 150,700 194,700 93,400 39.19 % 130,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 3/75
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 62,000 45.16 % 90,000

รวมค่าตอบแทน 238,450 317,680 1,080,400 490,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 581,966 451,131.63 0 0 % 0

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ที่จํา
เป็นต่อการปฏิบัติราชการ

0 0 0 100 % 200,000

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ที่จํา
เป็นต่อการปฏิบัติราชการ 0 0 200,000 -100 % 0

2.ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง
สํารวจความพึงพอใจ

0 0 0 100 % 15,000

2.ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง
สํารวจความพึงพอใจ 0 0 11,000 -100 % 0

3.ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

0 0 0 100 % 228,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 4/75
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3.ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ 0 0 228,000 -100 % 0

4.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 0 100 % 48,000

4.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
0 0 48,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 49,775 63,970 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

3.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานและลูกจ้าง อบต
.เวียง

9,552 0 0 0 % 0

4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา 
อบต.เวียง

6,672 0 0 0 % 0

5.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตําบลเวียง 1,440 0 0 0 % 0

6.โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง

7,781 0 0 0 % 0

7.โครงการกิจกรรม 5 ส 3,699 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 5/75
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8.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง

29,900 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งของ 
อปท.

0 37,020 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือเดินทางไปราชการต่าง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 140,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ
0 0 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมฝึกอบรมต่าง ๆ

0 59,926 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
0 0 176,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการกิจกรรม 5 ส 0 7,698 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง

0 29,550 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง 0 0 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 6/75
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา 
อบต.เวียง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานและลูกจ้าง อบต
.เวียง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตําบลเวียง 0 7,200 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตําบลเวียง 
0 0 5,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ตําบลเวียง

0 0 0 100 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 141,503.21 140,500 -64.41 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 925,127.96 797,998.84 1,023,500 836,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 79,321 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,570 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 26,938 20,000 0 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 7/75
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วัสดุก่อสร้าง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 190,422.17 215,000 16.28 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,960 11,610 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 22,530 308,291.17 465,000 440,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 259,372.02 278,568.1 270,000 7.97 % 291,515

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 24,366 27,884.63 55,000 -45.45 % 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,791.8 2,768.91 3,500 -14.29 % 3,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 27,972.6 20,004 30,000 -16.67 % 25,000

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

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 405,308.42 413,969.64 453,500 444,515
รวมงบดําเนินงาน 1,591,416.38 1,837,939.65 3,022,400 2,210,515

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับได้ 0 19,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงต่ํา 0 0 0 100 % 6,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้เหล็กบุนวม 0 58,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 8/75
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ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 224,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก 0 0 6,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0 0 21,590 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 

0 80,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 15,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 3,990 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
จํานวน 1 ระบบ

0 0 0 100 % 200,000

ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

0 0 0 100 % 16,000

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

17,690 0 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

7,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,090 160,990 274,590 222,000
รวมงบลงทุน 25,090 160,990 274,590 222,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อ
เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

0 10,000 0 0 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 100 % 20,000
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีของจังหวัดและ
อําเภอ

0 0 0 100 % 25,000

โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

2.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล
ประจําปี

2,600 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
ประจําปี

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
ประจําปี

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล 
ประจําปี

0 0 0 100 % 7,000

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล 
ประจําปี

0 0 7,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,600 10,000 32,000 77,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,600 10,000 32,000 77,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 11/75
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ และค่าจ้างสถาบัน
หรือองค์กรที่มีความเป็นกลาง เพื่อดําเนิน
การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

11,000 11,000 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไป 11,435,586.67 12,537,780.65 9,902,630 9,493,395
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 397,000 4.78 % 415,980

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 5,160 0 % 5,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 402,160 421,140
รวมงบบุคลากร 0 0 402,160 421,140

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 12/75
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 50,000 6 % 53,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 110,000 113,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

16,875 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือเดินทางไปราชการต่าง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 16,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 4,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน

0 0 0 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 13/75
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 16,902 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 16,875 16,902 30,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 16,875 16,902 140,000 173,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 21,590 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA 0 0 2,290 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 23,880 0
รวมงบลงทุน 0 0 23,880 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 16,875 16,902 566,040 594,140
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,538,565 1,765,140 2,041,280 24.78 % 2,547,060

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

10,440 0 7,100 238.03 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 49,387 60,000 60,000 0 % 60,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 14/75
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 555,840 613,268 716,000 3.14 % 738,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 38,460 42,000 48,000 -3.88 % 46,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,192,692 2,480,408 2,872,380 3,415,680
รวมงบบุคลากร 2,192,692 2,480,408 2,872,380 3,415,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 323,000 -23.22 % 248,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 75,000 110,000 168,000 7.14 % 180,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 28,700 35.89 % 39,000

รวมค่าตอบแทน 79,050 138,850 529,700 477,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 97,200 0 0 % 0

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ที่จํา
เป็นต่อการปฏิบัติราชการ

0 0 0 100 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 15/75
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ที่จํา
เป็นต่อการปฏิบัติราชการ 0 0 84,000 -100 % 0

2.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 0 100 % 48,000

2.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
0 0 48,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
77,000 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

2.โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่
คณะกรรมการประชาคมท้องถิ่นในการจัด
ซื้อจัดจ้างภาครัฐ

10,984 0 0 0 % 0

3.โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระ
ราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

14,160 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือเดินทางไปราชการต่าง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ
0 0 140,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 16/75
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมฝึกอบรมต่าง ๆ

0 36,102 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระ
ราชบัญญัติที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่
คณะกรรมการประชา คมท้องถิ่นในการจัด
ซื้อจัดจ้างภาครัฐ

0 13,260 0 0 % 0

โครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 487,752 -100 % 0

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะ
กรรมการประชาคมท้องถิ่นในการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ

0 0 15,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 110,380 2,520 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 308,518.65 149,082 789,752 298,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 200,650 64,989 0 100 % 52,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,993 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 143,729.44 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 17/75
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,998 14,980 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 394,370.44 79,969 0 77,000
รวมงบดําเนินงาน 781,939.09 367,901 1,319,452 852,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับได้ 0 0 0 100 % 9,000

2.ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 5,500

3.ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 9,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 0 0 7,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับได้ 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 0 7,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 4,900 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 0 100 % 44,000

2.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 18/75
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

3.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink 
Tank Printer)

0 0 0 100 % 7,500

4.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ LED ขาวดํา

0 0 0 100 % 10,000

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 8,600 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 21,890 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 21,890 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 15,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA 0 0 21,950 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

17,690 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

27,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 19/75
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 37,664 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,854 13,500 116,230 107,000
รวมงบลงทุน 82,854 13,500 116,230 107,000

รวมงานบริหารงานคลัง 3,057,485.09 2,861,809 4,308,062 4,374,680
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 370,000 5.21 % 389,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 370,000 389,280
รวมงบบุคลากร 0 0 370,000 389,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 47,000 5.32 % 49,500

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 8,000 22.5 % 9,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 55,000 59,300

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 20/75
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือเดินทางไปราชการต่าง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 16,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ
0 0 10,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 65,000 79,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 7,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 7,500 0
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รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 442,500 468,580
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,509,946.76 15,416,491.65 15,219,232 14,930,795

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 548,000 5.2 % 576,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 362,000 1.1 % 366,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 49,860 -32.81 % 33,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 959,860 976,000
รวมงบบุคลากร 0 0 959,860 976,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 14,000 114,000 3.51 % 118,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 88,500 -5.08 % 84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 26,500 0 % 26,500

รวมค่าตอบแทน 0 14,000 229,000 228,500
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือเดินทางไปราชการต่าง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 22,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ
0 0 30,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 2,380.5 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 280,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 30,000 57,250 4.8 % 60,000

วัสดุอื่น 0 88,000 126,000 -20.63 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 120,380.5 513,250 180,000
รวมงบดําเนินงาน 0 134,380.5 772,250 438,500
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 19,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ  0 0 110,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม 0 190,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อถังพ่นยาแบบสะพายหลัง ขนาด 
16 ลิตร   

0 0 8,750 -100 % 0

ค่าจัดซื้อปมสูบน้ําแบบหอยโข่ง 
0 0 38,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องเป่าลม 66,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารแบบมือถือ 
  0 0 92,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงนอกอาคาร 
0 99,500 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง 0 20,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction   แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์   

0 0 7,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 66,500 329,100 266,250 7,500
รวมงบลงทุน 66,500 329,100 266,250 7,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
อําเภอเทิง

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
อําเภอเทิง  

0 30,000 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 30,000 30,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 30,000 30,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 116,500 493,480.5 2,028,360 1,422,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 28,000 0 % 28,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 28,000 28,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

154,300 0 0 0 % 0

2.โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 19,926 0 0 0 % 0

3.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าและหมอกควัน

19,976 0 0 0 % 0
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4.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

29,736 0 0 0 % 0

6.โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 13,845 0 0 0 % 0

7.โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด 1,920 0 0 0 % 0

8.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

19,711 0 0 0 % 0

9.โครงการจัดทําแนวกันไฟป่าชุมชน 18,060 0 0 0 % 0

โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 0 12,545 15,000 -100 % 0

โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

0 29,628 25,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

0 15,840 25,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดทําแนวกันไฟป่าชุมชน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําแนวกันไฟป่าชุมชน 0 17,150 10,100 -100 % 0

โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกทบทวน อปพร.
0 0 82,500 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตรทบทวน)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตรทบทวน)

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน

0 14,500 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด 0 2,078 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 277,474 91,741 262,600 175,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 108,000 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 9,750 0 0 0 % 0
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วัสดุอื่น 57,600 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 175,350 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 452,824 91,741 290,600 203,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 452,824 91,741 290,600 203,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 569,324 585,221.5 2,318,960 1,625,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 616,260 669,660 1,100,000 2.55 % 1,128,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 26,900 56.13 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 116,280 231,360 127,100 6.03 % 134,760

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 36,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 756,540 937,020 1,278,000 1,328,760
รวมงบบุคลากร 756,540 937,020 1,278,000 1,328,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 104,000 44.23 % 150,000
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ค่าเช่าบ้าน 61,500 65,500 73,200 0 % 73,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 8,800 104.55 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 65,600 70,950 186,000 241,200
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ที่จํา
เป็นต่อการปฏิบัติราชการ

0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือเดินทางไปราชการต่าง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 22,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ
0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมฝึกอบรมต่าง ๆ

0 18,890 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 8,000

โครงการ to be number  one 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการ to be number one 0 0 0 100 % 20,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 18,890 40,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 7,866 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,360 26,767 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 20,360 34,633 50,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 85,960 124,473 276,000 381,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับได้ 0 0 0 100 % 6,000

ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนสูง 0 10,600 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 20,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 65,670 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 0 100 % 22,000
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 30,600 77,670 39,000
รวมงบลงทุน 0 30,600 77,670 39,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 842,500 1,092,093 1,631,670 1,748,960
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,343,640 1,387,840 1,736,000 13.51 % 1,970,520

เงินวิทยฐานะ 42,000 70,000 126,000 11.11 % 140,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 776,160 698,280 849,000 4 % 883,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,173,800 2,156,120 2,735,000 3,017,520
รวมงบบุคลากร 2,173,800 2,156,120 2,735,000 3,017,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 1,500 324,000 -25.62 % 241,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,265 10,500 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,265 12,000 349,000 241,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ

0 0 5,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

916,750 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือเดินทางไปราชการต่าง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการแข่งขันทักษะการเตรียมความ
พร้อมในเด็กระดับก่อนวัยเรียน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการแข่งขันทักษะการเตรียมความ
พร้อมในเด็กระดับก่อนวัยเรียน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
บริหารศูนย์และผู้ปกครอง ศพด.

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

0 798,720 1,173,975 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 1,064,845

โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา 0 10,920 15,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 933,590 809,640 1,273,975 1,154,845
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,476 29,424 1,103,491 -4.42 % 1,054,748

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,057,326.56 1,006,324.52 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 103,000 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,500 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,189,302.56 1,035,748.52 1,123,491 1,094,748
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 19,023.58 23,483.27 25,000 14.4 % 28,600

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 0 0 3,000 0 % 3,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 25,252 42,000 -8.57 % 38,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,023.58 48,735.27 70,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 2,150,181.14 1,906,123.79 2,816,466 2,560,593

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับได้ 0 19,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร 0 0 0 100 % 162,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 0 100 % 44,000

ค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง

0 0 0 100 % 74,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 19,000 0 280,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยหลวง

90,000 0 0 0 % 0
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยหลวง หมู่ที่ 13

0 0 0 100 % 490,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 90,000 0 0 490,000
รวมงบลงทุน 90,000 19,000 0 770,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

560,000 0 0 0 % 0

2.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง

288,000 0 0 0 % 0

3.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านใหม่

220,000 0 0 0 % 0

4.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านร่องแช่

504,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านทุ่งโห้ง

0 292,000 315,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 36/75

62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านร่องแช่

0 496,000 525,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านห้วยไคร้

0 568,000 609,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านใหม่

0 200,000 231,000 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวันโรงเรีบนบ้านทุ่ง
โห้ง

0 0 0 100 % 294,000

โครงการอาหารกลางวันโรงเรีบนบ้านร่อง
แช่

0 0 0 100 % 525,000

โครงการอาหารกลางวันโรงเรีบนบ้านห้วย
ไคร้

0 0 0 100 % 588,000

โครงการอาหารกลางวันโรงเรีบนบ้านใหม่ 0 0 0 100 % 252,000

รวมเงินอุดหนุน 1,572,000 1,556,000 1,680,000 1,659,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,572,000 1,556,000 1,680,000 1,659,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,985,981.14 5,637,243.79 7,231,466 8,007,313
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

 โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

0 0 50,000 -100 % 0

1.โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

46,891 0 0 0 % 0

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

โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

0 18,755 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 47,431 18,755 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 47,431 18,755 50,000 50,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 47,431 18,755 50,000 50,000
รวมแผนงานการศึกษา 6,875,912.14 6,748,091.79 8,913,136 9,806,273
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 255,000 19.27 % 304,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 255,000 304,140
รวมงบบุคลากร 0 0 255,000 304,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 32,000 7.19 % 34,300

รวมค่าตอบแทน 0 0 32,000 34,300
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,056 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 42,000 0 0 0 % 0

2.โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 21,130 0 0 0 % 0

3.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําและผู้นํา
องค์กรในชุมชนด้านสุขภาพ

11,300 0 0 0 % 0
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4.โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในตําบล
เวียง

16,970 0 0 0 % 0

5.โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน 4,800 0 0 0 % 0

6.โครงการจัดการขยะในชุมชน 9,460 0 0 0 % 0

7.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

45,660 0 0 0 % 0

8.โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

84,070 0 0 0 % 0

9.โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้าน
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

9,260 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือเดินทางไปราชการต่าง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 16,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ
0 0 10,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 4,000

โครงการจัดการขยะในชุมชน 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการจัดการขยะในชุมชน 0 17,870 0 0 % 0

โครงการจัดการขยะในชุมชน
0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกต
การณ์เริ่มป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง ( Quarantine 
)

0 269,000 0 0 % 0

โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ

0 19,680 0 0 % 0

โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 400,000

โครงการดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 11,000 0 0 % 0

โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 86,500 -100 % 0

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

0 0 0 100 % 40,000
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โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 45,120 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
0 0 40,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําและผู้นํา
องค์การในชุมชนด้านสุขภาพ

0 16,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําและผู้นํา
องค์การในชุมชนด้านสุขภาพ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําและผู้นํา
องค์การในชุมชนด้านสุขภาพ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ ในเขต อบต.เวียง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในตําบลเวียง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในตําบลเวียง

0 8,520 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 42/75
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในตําบลเวียง 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน 0 4,560 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 0 14,906 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 48,150 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 50,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียง 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 248,706 454,806 316,500 810,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,417.6 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 4,417.6 0 25,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 253,123.6 454,806 373,500 869,300

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 44/75
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน 
(Community Isolation) ศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ.) อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย  

0 65,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 65,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 65,000 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 253,123.6 519,806 628,500 1,173,440
รวมแผนงานสาธารณสุข 253,123.6 519,806 628,500 1,173,440

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 520,000 5.32 % 547,680

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 180,000 4.73 % 188,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 700,000 736,200
รวมงบบุคลากร 0 0 700,000 736,200

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 45/75
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 87,000 5.75 % 92,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 87,000 92,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือเดินทางไปราชการต่าง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 22,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 8,000

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 0 0 100 % 20,000

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 193,703 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการ
สงเคราะห์และช่วยเหลือราษฎรในชุมชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการสงเคราะห์
และช่วยเหลือราษฎรในชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 193,703 60,000 70,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 46/75
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ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง 0 8,885 62,750 -52.19 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 8,885 62,750 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 202,588 209,750 192,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.โครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์
ราษฎร

5,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ราษฎร 0 0 5,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ราษฎร 0 0 0 100 % 5,000

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 5,000 202,588 914,750 933,200

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 47/75
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

2.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการ
สงเคราะห์และช่วยเหลือราษฎรในชุมชน

9,600 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,600 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 9,600 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 9,600 0 0 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 14,600 202,588 914,750 933,200

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 932,340 1,006,920 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 636,720 685,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 48/75
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 71,460 76,900 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,682,520 1,810,820 0 0
รวมงบบุคลากร 1,682,520 1,810,820 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

274,900 330,400 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,400 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 278,300 330,400 0 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ 185,540 189,000 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมฝึกอบรมต่าง ๆ 20,956 0 0 0 % 0

2.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

36,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 49/75
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ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมฝึกอบรมต่าง ๆ

0 600 0 0 % 0

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

0 36,000 40,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 248,500 15,410 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 490,996 241,010 40,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 28,101 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,790 50,034 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 22,775 99,978 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 52,565 178,113 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 821,861 749,523 60,000 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 50/75
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๒ 

0 25,900 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับ
งานประมวลผล

0 19,500 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด เอ.3

0 6,300 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 7,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 59,500 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,504,381 2,619,843 60,000 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 51/75
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งานไฟฟ้าและประปา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 
7

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู๋ที่ 18 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่  19 0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 500,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 500,000 100,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 500,000 100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,504,381 2,619,843 560,000 100,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ทักษะอาชีพ

34,580 0 0 0 % 0

โครงการณรงค์และป้องกันยาเสพติด 0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
อาชีพ

0 0 0 100 % 60,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
อาชีพ

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการทํางานและ
การส่งเสริมรายได้

0 0 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมคนดีศรีชุมชน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมคนดีศรีชุมชน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว

0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 34,580 0 90,000 235,000
รวมงบดําเนินงาน 34,580 0 90,000 235,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
อําเภอเทิง

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 34,580 0 90,000 265,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 34,580 0 90,000 265,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

2.โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ 19,067 0 0 0 % 0

4.โครงการแข่งขันฟุตบอล อบต. เวียงคัพ 
ต่อต้านยาเสพติด

20,554 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.เวียงคัพ 
ต่อต้านยาเสพติด

0 0 0 100 % 35,000

โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 30,000

โครงการแข่งขันฟุตบอล อบต. เวียงคัพ ต่อ
ต้านยาเสพติด

0 29,679 30,000 -100 % 0

โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขัน

0 7,200 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 39,621 36,879 50,000 95,000
รวมงบดําเนินงาน 39,621 36,879 50,000 95,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 39,621 36,879 50,000 95,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 9,415 0 0 0 % 0

3.โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปญญา
ท้องถิ่น

18,300 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 0 14,215 20,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปญญาท้อง
ถิ่น

0 19,600 20,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปญญาท้อง
ถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 27,715 33,815 60,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 27,715 33,815 60,000 90,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 15,000 0 0 0 % 0

2.โครงการจัดงานประเพณีของจังหวัดและ
อําเภอ 

25,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีของจังหวัดและ
อําเภอ

0 2,163.83 25,000 -100 % 0

โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 0 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอยตุง

0 8,000 8,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอยตุง

0 0 0 100 % 8,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000 25,163.83 48,000 8,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 25,163.83 48,000 8,000
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รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 67,715 58,978.83 108,000 98,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ที่จํา
เป็นต่อการปฏิบัติราชการ

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,000 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 5,000 0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 107,336 95,857.83 163,000 193,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 1,295,500 38.24 % 1,790,940

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 793,000 5.29 % 834,960
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 85,500 -43.86 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,234,000 2,733,900
รวมงบบุคลากร 0 0 2,234,000 2,733,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 630,000 -52.38 % 300,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 25,000 140 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 3,400 70.59 % 5,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 658,400 375,800
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ที่จํา
เป็นต่อการปฏิบัติราชการ

0 0 0 100 % 50,000

2.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 0 100 % 48,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 48,000 -100 % 0
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ

0 0 28,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือเดินทางไปราชการต่าง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ
0 0 30,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 106,000 258,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 30,000 733.33 % 250,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 128,000 -60.94 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 213,000 370,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 977,400 1,003,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 11,000

2.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับได้ 0 0 0 100 % 9,000

3.ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนสูง 0 0 0 100 % 19,500

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับได้ 0 0 3,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 100 % 730,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0 0 0 100 % 60,000

2.ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 8,500 837,000
รวมงบลงทุน 0 0 8,500 837,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,219,900 4,574,700
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งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

1.โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  
หมู่ที่ 23

199,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13
0 0 249,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21 0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลท์
คอนกรีต หมู่ที่ 25

0 0 899,900 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 12
0 0 249,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่   8
0 0 329,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 21
0 0 249,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ํา หมู่ที่ 
17

0 0 249,500 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่   3

0 0 0 100 % 289,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 22

0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 24 0 0 249,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 3 0 0 249,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 5 0 0 249,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 
25

0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 
6

0 0 0 100 % 300,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ที่ 4 0 0 249,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 
หมู่ที่   9

0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการ
เกษตร หมู่ที่ 5

0 0 0 100 % 260,000
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โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าย หมู่ที่ 9
0 0 249,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 17 0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 22
0 0 249,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 
23 0 0 315,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 
16

0 0 0 100 % 400,000

โครงการขยายเขตท่อน้ําประปา หมู่ที่ 21 0 0 229,800 -100 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใต้น้ํา 
หมู่ที่ 3

0 0 63,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การ
เกษตร  หมู่ที่ 6 0 0 249,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การ
เกษตร

0 0 399,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  หมู่
ที่ 19

0 0 419,500 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่
ที่ 11 0 0 249,500 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

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

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

11.โครงการขุดลอกหลงทราย  หมู่ที่ 16 197,000 0 0 0 % 0

12.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  หมู่ที่ 
17

198,800 0 0 0 % 0

13.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  หมู่ที่ 
18

198,500 0 0 0 % 0

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

15.โครงการปรับปรุงฝายน้ําล้นลําห้วยผึ้ง  
หมู่ที่ 22

198,500 0 0 0 % 0

16.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว  หมู่ที่ 
24

199,000 0 0 0 % 0

2.โครงการก่อสร้างท่อสูบน้ําดิบประปา  หมู่
ที่ 4

199,000 0 0 0 % 0

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ที่ 5 198,800 0 0 0 % 0

4.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 199,000 0 0 0 % 0

5.โครงการเทพื้น คสล. อาคารเอนก
ประสงค์ หมู่ที่ 8

198,900 0 0 0 % 0
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8.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 11 199,000 0 0 0 % 0

9.โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ําดาด
คอนกรีต หมู่ที่ 12

198,900 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 17 0 240,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 18 0 248,700 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 4 0 249,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 7 0 249,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  21 0 248,800 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 22 0 247,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การ
เกษตรหมู่ที่ 6

0 247,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ํา คสล. หมู่ที่ 10
0 0 249,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ําประปา หมู่ที่   
11

0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ 9 0 248,800 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามคลองห้วย
หลวง หมู่ที่ 13

0 248,800 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ํา หมู่ที่ 
24

0 249,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ําลําห้วยหินเหล็ก
ไฟ หมู่ที่ 11

0 249,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ําห้วยดงหลวง 
หมู่ที่ 19

0 248,800 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  หมู่ที่ 25 0 248,800 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ที่ 12 0 249,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ที่ 5 0 249,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อน้ําประปา หมู่ที่ 9 198,800 0 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 16
0 0 249,500 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 0 0 0 100 % 250,000

โครงการวางท่อน้ําประปา  หมู่ที่ 10 0 498,000 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การ
เกษตร

299,000 0 0 0 % 0

2.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่
การเกษตร

199,000 0 0 0 % 0

3.โครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ํา 159,000 0 0 0 % 0

5.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 99,000 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ํา สถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า บ้านร่องริว หมู่ที่ 12

0 0 0 100 % 1,380,000
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การ
เกษตร

0 498,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 0 0 0 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การ
เกษตร

0 399,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 0 44,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่
ที่ 8

0 0 0 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่   23

0 0 0 100 % 456,000

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 10

0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 4

0 0 0 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปา หมู่ที่ 
24

0 0 0 100 % 250,000

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา 0 239,000 0 0 % 0

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,935,700 5,399,700 6,147,700 7,035,000
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รวมงบลงทุน 3,935,700 5,399,700 6,147,700 7,035,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

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

2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่   
19

197,097.17 0 0 0 % 0

3.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่   
25

198,257.34 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่   16 0 243,571.26 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 590,833.28 243,571.26 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 590,833.28 243,571.26 0 0

รวมงานก่อสร้าง 4,526,533.28 5,643,271.26 6,147,700 7,035,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,526,533.28 5,643,271.26 9,367,600 11,609,700

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 403,000 4.89 % 422,700

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 125,640
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 403,000 572,340
รวมงบบุคลากร 0 0 403,000 572,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 51,000 100.71 % 102,360

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 13,800 0 % 13,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 64,800 116,160
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ที่จํา
เป็นต่อการปฏิบัติราชการ

0 0 0 100 % 108,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ที่จํา
เป็นต่อการปฏิบัติราชการ

0 0 81,000 -100 % 0
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
ผลิตพืชอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีในการ
ทําเกษตรกรรม

5,050 0 0 0 % 0

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

9,600 0 0 0 % 0

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมผลิต
สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีเพื่อ
ป้องกันกําจัดศัตรูพืช

1,452 0 0 0 % 0

5.โครงการส่งเสริมการทําธนาคารน้ําใต้ดิน 16,594.56 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือเดินทางไปราชการต่าง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 16,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ
0 0 10,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 4,000

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการส่งเสริมการดําเนินการตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมการดําเนินการตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 18,365 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการทําธนาคารน้ําใต้ดิน 0 29,955 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 32,696.56 48,320 201,000 238,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 2,254,477.64 2,525,856.43 2,500,000 -9.84 % 2,254,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,254,477.64 2,525,856.43 2,500,000 2,254,000
รวมงบดําเนินงาน 2,287,174.2 2,574,176.43 2,775,800 2,618,160

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 0 100 % 22,000

2.ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,500

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

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 2,287,174.2 2,574,176.43 3,178,800 3,215,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําโดยการปลูก
หญ้าแฝกอันเนื่อง มาจากพระราชดําริ

360 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:25 หน้า : 73/75

99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

2.โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 360 0 0 0 % 0

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

4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช  
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  

9,100.2 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 0 360 5,000 -100 % 0

โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 0 0 0 100 % 50,000

โครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 0 49,300 50,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการทําธนาคารน้ําใต้ดิน 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ตาม
แนวทางพระราชดําริ ฯ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นตาม
แนวทางพระราชดําริ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําโดยการปลูก
หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําโดยการปลูก
หญ้าแฝกอันเนื่อง มาจากพระราชดําริ

0 360 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราช  
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 59,820.2 50,020 100,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 59,820.2 50,020 100,000 150,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 59,820.2 50,020 100,000 150,000
รวมแผนงานการเกษตร 2,346,994.4 2,624,196.43 3,278,800 3,365,000

รวมทุกแผนงาน 50,552,535.18 54,549,381.46 63,909,000 66,584,800
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเวียง

อําเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,584,800 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 22,583,392 บาท
งบกลาง รวม 22,583,392 บาท

งบกลาง รวม 22,583,392 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 188,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างใน
สังกัดในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตรา
ร้อยละตามความเสี่ยงในการดําเนินงานของแตละประเภทกิจการ
ของนายจ้างจากคาจ้างโดยประมาณทั้งปี

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการอื่น ๆ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติระดับ
ท้องถิ่นในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเวียง (สปสช.) สมทบไม
น้อยกวาร้อยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,962,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม โครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แกผู้สูงอายุ เพื่อเป็นคาใช้จายเบี้ยยังชีพ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 
-ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,379,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นคาใช
จายเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  
-ตั้งจายตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2553  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินชวยเหลือการยังชีพผู้ป่วยโรคเอดสใน
พื้นที่ อบต.เวียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 
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เงินสํารองจาย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมได้  เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง  ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 28,692 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนสําหรับลูกจ้างประจํา ในสวนที่
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นรับผิดชอบ 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 625,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ งบประมาณราย
จายประจําปี ไมรวมเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินจายขาดเงินสะสมและ
เงินที่มีผู้อุทิศให้  ตามหนังสือกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท. 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 30,000 บาท

1.กรณีข้าราชการถึงแกความตาย  ให้จายเป็นเงินชวยพิเศษ
จํานวน 3 เทาของเงินเดือนเต็มเดือนที่ข้าราชการรายดังกลาวมี
สิทธิได้รับในเดือนที่ถึงแกความตายและหากข้าราชการรายดัง
กลาวมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษคาวิชา เงินประจําตําแหนงที่ต้องฝ่า
อันตรายเป็นปกติ  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ และเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับการปราบปรามผู้กระทําความผิด ให้รวมเงินดังกลาว
กับเงินเดือนเพื่อคํานวณเป็นเงินชวยพิเศษจํานวน 3 เทาด้วย   
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

กรณีลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ถึงแกความตาย ให้จาย
เงินชวยพิเศษจํานวน 3 เทาของคาจ้างอัตราปกติในเดือนที่ถึงแก
ความตาย หากลูกจ้างรายดังกลาวเป็นลูกจ้างรายวัน หรือลูกจ้าง
รายชั่วโมง ให้ถือเสมือนวาลูกจ้างรายดังกลาวมาปฏิบัติงานเต็ม
เดือน เป็นเกณฑในการคํานวณเงินชวยพิเศษ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,493,395 บาท

งบบุคลากร รวม 6,983,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,691,000 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน นายก/รองนายก  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายก/รองนายก    

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้แกนายก/รองนายก   

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายก อบต.   
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,977,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,292,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,449,040 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานใน
สังกัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7"

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนท้องถิ่น เชนเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มคาวิชา(พ.ค.ว.),เงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
การสู้รบ(พ.ส.ร.),เงินเพิ่มตําแหนงนิติกร(พ.ต.ก.),เงินเพิ่มตําแหนง
ด้านพัสดุ,เงินเพิ่มตําแหนงด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ฯลฯ  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหน้าสวน
ราชการ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 495,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ และ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ที่มีอยูในสังกัด   ( ตั้งจาย
ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566 )  ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2564 เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต
.ที่ มท.0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทํา
แผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-2566 ข้อ 7
  และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ
ที่มีอยูในสังกัด เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มคาวิชา (พ
.ค.ว.)  ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบดําเนินงาน รวม 2,210,515 บาท
ค่าตอบแทน รวม 490,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,คาป่วยการ อป
พร.,คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย,คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,เงินรางวัล ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงาน/พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

คาเชาบ้าน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้กับพนักงานผู้มีสิทธิตามที่
ระเบียบกําหนด (เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562)  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้อง
ถิ่น,พนักงาน,ผู้ได้รับบํานาญปกติฯ และผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบ
กําหนด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 836,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ที่จําเป็นตอการปฏิบัติราชการ จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คา
ซักฟอก,คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล,คาเชาทรัพยสิน,คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ,คาธรรมเนียมตางๆ,คาเบี้ยประกัน,คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจ้างเหมาบุคลคลภาย
นอก,คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง,คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง,คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการได้แก (1)คาปักเสาพาดสายภายนอกสถาน
ที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2)คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ,คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ,คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม,คาติดตั้ง
โทรศัพท คาใช้จายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาตู้
สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2.คาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ที่มาติดตองานราชการกับ อบต.

3.คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จํานวน 228,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ (หลัก
เกณฑและอัตราคาใช้จาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27  เมษายน  2565)
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4.คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 48,000 บาท

คาเชาเครื่องถายเอกสาร (หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 2909 ลงวันที่ 27
  เมษายน  2565)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) ,คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ,คา
ใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี,คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2  เมษายน 2561  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง (ยกเว้นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง) เชน คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการดําเนินการเลือก
ตั้ง ฯลฯ
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับ
การฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใช
หนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตําบลเวียง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตยตําบลเวียง เชน   คาป้ายไวนิลประชา
สัมพันธ คาจัดเตรียมสถานที่   คาวัสดุอุปกรณอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (๑๕)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 62 ลําดับ
ที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ      
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ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี้พลาสติก,ตรายาง ฯลฯ  หรือวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน,ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ หรือวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส,เทปพันสายไฟ,สาย
ไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า ฯลฯ  หรือวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล  เชน  ดอกลําโพง,ฮอรนลําโพง,แผงวงจร ฯลฯ  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน หม้อ,กระทะ,กะละมัง ฯลฯ
 หรือวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก,สบู,น้ํายาดับกลิ่น,แปรง ฯลฯ
  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน  เชน  ไม้
ตางๆ,ค้อน,คีม,จอบ ฯลฯ  หรือวัสดุสิ้นเปลือง  เชน น้ํามันทา
ไม้,ทินเนอร,สี,ปูนซีเมนต,ทราย ฯลฯ หรือวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล  เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา,ทอตางๆ ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ้นปลือง   เชน  แกสหุงต้ม,น้ํามันเชื้อ
เพลิง,น้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันเครื่อง,น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน  เชน ขาตั้งกล้อง,เลนซซูม ฯลฯ
  หรือวัสดุสิ้นเปลือง  เชน พูกัน,สี,เมมโมรี่การด ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  หรือวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล,หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ   หรือวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล  เชน หนวยประมวลผล, ฮารดดิสกไดรฟ,เมน
บอรด ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 444,515 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 291,515 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
หรือในที่สาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน, คาโทรศัพท
เคลื่อนที่  ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่อง หมายเลขโทรศัพท คาบํารุง
รักษาสาย ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย, คาธนาณัติ, คาดวงตราไปรษณียยา
กร  ฯลฯ  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านสื่อสารและโทรคมนาคมตาง ๆ
 เชน  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต การดและคาสื่อ
สารอื่น ๆ เชน  คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ฯลฯ  

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล
เวียง และรวมถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 222,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 222,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงต่ํา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานปรับระดับได้ จํานวน 2  ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
1.มีพนักพิง และที่นั่งบุด้วยฟองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียม มีที่วางแขน
2.ขนาดเบาะนั่งกว้างไมน้อยกวา  575 มิลลิเมตร
3.มีความลึกของเบาะไมน้อยกวา  560  มิลลิเมตร
4.มีความสูงจากพื้นถึงพนักพิงไมน้อยกวา  910 มิลลิเมตร
5.มีโครงขา 5 แฉก สามารถหมุนได้รอบตัว 360 องศา
6.สามารถปรับระดับขึ้น - ลงได้ เพิ่มความสูง - ต่ําด้วยระบบโชค

ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคากลาง ที่สืบได้จากท้อง
ตลาดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เนื่องจากไมได้กําหนดไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิด จํานวน 1 ระบบ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศนวงจร
ปิด พร้อมติดตั้ง สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
บริเวณสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเวียง   จํานวน  1
  ระบบ  
รายละเอียดดังนี้
1) กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคารสํานักงาน ราคา 5,700 บาท จํานวน 16
 ตัว  เป็นเงิน 91,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน้อยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมน้อยกวา 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไมน้อยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีคา
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ความเข้มของแสง 0 LUX ได้ 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน้อยกวา 1/3 นิ้ว 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range 
หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้ 
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อยางน้อย 2
 แหลง - สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อยางน้อย 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอยาง
น้อย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถ ทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกัน
ได้ - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม
สําหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอยางน้อย 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP 
ได้เป็นอยางน้อย
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคณะลักษณะพื้นฐาน
ของกล้องวงจรปิด กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนมิถุนายน 2564 หน้า 1 ลําดับที่ 2

2) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 16 ชอง ราคา 57,000
 บาท จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
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- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกัน
ได้ จํานวนไมน้อยกวา 16 ชอง
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไมน้อยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมน้อย
กวา 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP 
หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้
เป็นอยางน้อย
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไมน้อยกวา 16 TB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมน้อยกวา 2
 ชอง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศนวงจรปิดผานระบบ
เครือขายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคณะลักษณะพื้นฐาน
ของกล้องวงจรปิด กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนมิถุนายน 2564 หน้า 9 ลําดับที่ 11

3) คาติดตั้งพร้อมอุปกรณ จํานวน 51,800 บาท

คาจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 
1

จํานวน 16,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย
บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- เป็นสแกนเนอรชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไมน้อยกวา 30 แผน 
- สามารถสแกนเอกสารได้2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4  ได้ไมน้อย
กวา 23 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษ  ขนาด A4 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
1. ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
 หน้า 25 ลําดับที่ 56
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งบเงินอุดหนุน รวม 77,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 77,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเทศบาลตําบลงิ้ว ในการดําเนินงานตามโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  หน้า 64 ลําดับ
ที่ 6

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีของจังหวัดและอําเภอ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง ในการดําเนิน
งานตามโครงการจัดงานประเพณีของจังหวัดและอําเภอ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 64 ลําดับ
ที่ 5
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โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐ
พิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 63ลําดับ
ที่ 4

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําปี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง  ใน
การดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 62 ลําดับ
ที่ 2
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โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจําปี จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง  ใน
การดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรี
สากล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 63 ลําดับ
ที่ 3

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 594,140 บาท
งบบุคลากร รวม 421,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 421,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 415,980 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานใน
สังกัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7"

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนท้องถิ่น เชนเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มคาวิชา(พ.ค.ว.),เงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
การสู้รบ(พ.ส.ร.),เงินเพิ่มตําแหนงนิติกร(พ.ต.ก.),เงินเพิ่มตําแหนง
ด้านพัสดุ,เงินเพิ่มตําแหนงด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ฯลฯ  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 2/9/2565  11:26:18 หน้า : 20/131

121



งบดําเนินงาน รวม 173,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 113,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,คาป่วยการ อป
พร.,คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย,คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,เงินรางวัล ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้กับพนักงานผู้มีสิทธิตามที่
ระเบียบกําหนด (เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 )  

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) ,คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ,คา
ใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี,คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2  เมษายน 2561  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับ
การฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใช
หนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การจัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน  เชน  คาวัสดุและเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ฯ ,คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่มและคา
อาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรมฯ,คาป้ายโครงการ ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบฯ ดังนี้
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ (1),(16)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 36 ลําดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 4,374,680 บาท
งบบุคลากร รวม 3,415,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,415,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,547,060 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานใน
สังกัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7"
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนท้องถิ่น เชนเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มคาวิชา(พ.ค.ว.),เงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
การสู้รบ(พ.ส.ร.),เงินเพิ่มตําแหนงนิติกร(พ.ต.ก.),เงินเพิ่มตําแหนง
ด้านพัสดุ,เงินเพิ่มตําแหนงด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ฯลฯ  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหน้าสวน
ราชการ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 738,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ และ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ที่มีอยูในสังกัด   ( ตั้งจาย
ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566 )  ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2564 เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต
.ที่ มท.0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทํา
แผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-2566 ข้อ 7
  และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 46,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ
ที่มีอยูในสังกัด เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มคาวิชา (พ
.ค.ว.)  ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบดําเนินงาน รวม 852,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 477,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 248,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,คาป่วยการ อป
พร.,คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย,คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,เงินรางวัล ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงาน/พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

คาเชาบ้าน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้กับพนักงานผู้มีสิทธิตามที่
ระเบียบกําหนด (เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 )  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้อง
ถิ่น,พนักงาน,ผู้ได้รับบํานาญปกติฯ และผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบ
กําหนด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563

วันที่พิมพ : 2/9/2565  11:26:18 หน้า : 25/131

126



ค่าใช้สอย รวม 298,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ที่จําเป็นตอการปฏิบัติราชการ จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คา
ซักฟอก,คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล,คาเชาทรัพยสิน,คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ,คาธรรมเนียมตางๆ,คาเบี้ยประกัน,คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจ้างเหมาบุคลคลภาย
นอก,คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง,คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง,คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการได้แก (1)คาปักเสาพาดสายภายนอกสถาน
ที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2)คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ,คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ,คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม,คาติดตั้ง
โทรศัพท คาใช้จายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาตู้
สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2.คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 48,000 บาท

คาเชาเครื่องถายเอกสาร (หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
  เมษายน  2565)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2  เมษายน 2561  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับ
การฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใช
หนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ      
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ค่าวัสดุ รวม 77,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี้พลาสติก,ตรายาง ฯลฯ  หรือวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน หม้อ,กระทะ,กะละมัง ฯลฯ
 หรือวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก,สบู,น้ํายาดับกลิ่น,แปรง ฯลฯ
  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  หรือวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล,หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ   หรือวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล  เชน หนวยประมวลผล, ฮารดดิสกไดรฟ,เมน
บอรด ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 107,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับได้ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับได้  จํานวน 3  ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีพนักพิง และที่นั่งบุด้วยฟองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียม มีที่วางแขน
2.ขนาดเบาะนั่งกว้างไมน้อยกวา  575 มิลลิเมตร
3.มีความลึกของเบาะไมน้อยกวา  560  มิลลิเมตร
4.มีความสูงจากพื้นถึงพนักพิงไมน้อยกวา  910 มิลลิเมตร
5.มีโครงขา 5 แฉก สามารถหมุนได้รอบตัว 360 องศา
6.สามารถปรับระดับขึ้น - ลงได้ เพิ่มความสูง - ต่ําด้วยระบบโชค

ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคากลางตามท้องตลาดใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย  เนื่องจากไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ

2.คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน  1  ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-ขนาดกว้างไมน้อยกวา 120 ซม.  ลึกไมน้อยกวา 65 ซม.  สูงไม
น้อยกวา 75  ซม.
-วัสดุทําจากเหล็กเคลือบด้วยสีกันสนิมและเคลือบด้วย  EPOXY
-มีลิ้นชักเก็บของด้านขวาไมน้อยกวา 3 ชอง และตรงกลางด้านบน
อยางน้อย 1 ชอง มีกุญแจล็อคทุกชอง

ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคากลางตามท้องตลาดใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย  เนื่องจากไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
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3.คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน  2  หลัง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นตู้สําหรับใสเอกสารมีขนาดไมน้อยกวา  1,187 x 408 x 878
  มิลลิเมตร
-โครงตู้ทําจากเหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 0.5  มิลลิเมตร
-บานเลื่อนกระจก ล็อคด้วยระบบกุญแจ
-ชั้นวางเอกสารเป็นแผนเหล็ก หนาไมน้อยกวา 0.5  มิลลิเมตร

ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคากลางตามท้องตลาดใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย  เนื่องจากไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1.คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1  จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
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ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม  2564
  ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

2.คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับประมวล
ผล  จํานวน  1   เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
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แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth

ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม  2564
  ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

3.คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ( Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
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และ Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15 หน้า
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600
 หรือ 600x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระหวางระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา  1
  ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b. g. n) ได้
-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้

ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม  2564
  ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

4.คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4  ไมน้อยกวา 28  หน้า
ตอนาที (ppm)
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารได้
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4, Leter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้

ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม  2564
  ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 468,580 บาท
งบบุคลากร รวม 389,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 389,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 389,280 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานใน
สังกัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7"

งบดําเนินงาน รวม 79,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,300 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 49,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,คาป่วยการ อป
พร.,คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย,คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,เงินรางวัล ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้อง
ถิ่น,พนักงาน,ผู้ได้รับบํานาญปกติฯ และผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบ
กําหนด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2  เมษายน 2561  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับ
การฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใช
หนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,422,000 บาท

งบบุคลากร รวม 976,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 976,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 576,500 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานใน
สังกัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7"

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 366,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ และ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ที่มีอยูในสังกัด   ( ตั้งจาย
ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566 )  ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2564 เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต
.ที่ มท.0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทํา
แผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-2566 ข้อ 7
  และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 33,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ
ที่มีอยูในสังกัด เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มคาวิชา (พ
.ค.ว.)  ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบดําเนินงาน รวม 438,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 228,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,คาป่วยการ อป
พร.,คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย,คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,เงินรางวัล ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้กับพนักงานผู้มีสิทธิตามที่
ระเบียบกําหนด (เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 )  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 26,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้อง
ถิ่น,พนักงาน,ผู้ได้รับบํานาญปกติฯ และผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบ
กําหนด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2  เมษายน 2561  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับ
การฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใช
หนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน  เชน  ไขควง,ประแจ,แมแรง ฯลฯ
  หรือวัสดุคงทน  เชน  ยางรถยนต,น้ํามันเบรก,ฟิลมกรอง
แสง ฯลฯ  หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  เบาะรถ
ยนต,เครื่องยนต (อะไหล),ชุดเกียรรถยนต,เบรก ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ้นปลือง   เชน  แกสหุงต้ม,น้ํามันเชื้อ
เพลิง,น้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันเครื่อง,น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคงทน  เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถ
ดับเพลิง),ทอสายสงน้ํา,สายดับเพลิง,อุปกรณดับไฟป่า (เชน สาย
ฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ)  หรือวัสดุสิ้นเปลือง  เชน ถังดับเพลิง,ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า,สมอ
เรือ,หัวเชื่อมแกส,หัววาลวเปิด-ปิดแกส หรือวัสดุสิ้น
เปลือง เชน อุปกรณบังคับสัตว  หรือวัสดุที่ไมสามารถจัดอยูใน
ประเภทรายการใดได้ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15 หน้า
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600
 หรือ 600x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระหวางระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา  1
  ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b. g. n) ได้
-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้

ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม  2564
  ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 203,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 203,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 28,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
กฎหมาย ตามหลักเกณฑที่กําหนด  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัยใสใจกฎจราจร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการขับขี่
ปลอดภัยใสใจกฎจราจร  เชน คาป้ายไวนิลโครงการขับขี่
ปลอดภัยใสใจกฎจราจร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,อาหารกลาง
วันผู้เข้ารับการฝึกอบรม,คาสมนาคุณวิทยากร,วัสดุและเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมฯฯลฯ   เป็นต้น

- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) หมวด2สวนที่ 3
 อํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 67 (4) (7
) และมาตรา 68 (8) และ
พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2552
 หมวด2 การกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 (26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร(29
) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 44 
 ลําดับที่  5
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โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศการปี
ใหม เชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ, ,ป้ายรณรงคป้องกัน
อุบัติเหตุ,คาวัสดุ,ฯลฯ เป็นต้น

- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) หมวด2สวนที่ 3
 อํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 67 (4) และ 
พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2552
 หมวด2 การกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 (26) การขนสงและวิศวกรรมจราจร(29
)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 43
 ลําดับที่ 3

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทสกา
ลสงกรานต เชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ,ป้ายรณรงคป้องกัน
อุบัติเหตุ,  คาวัสดุ ฯลฯ เป็นต้น

- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) หมวด2สวนที่ 3
 อํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 67 (4) และ 
พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2552
 หมวด2 การกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 (26) การขนสงและวิศวกรรมจราจร(29
)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 43
  ลําดับที่ 4
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โครงการจัดทําแนวกันไฟป่าชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการจัดทําแนว
กันไฟป่าชุมชนเชน คาป้ายไวนิลโครงการ,คาป้ายไวนิลรณรงค
ประชาสัมพันธ,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,คา
สมนาคุณวิทยากร,วัสดุ,ฯลฯ เป็นต้น

- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) หมวด2 สวนที่ 3
 อํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 67 (4) (7
) และมาตรา 68 (8) และ
พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2552
 หมวด2 การกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 45
 ลําดับที่  7

โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการป้องกัน
อัคคีภัยในชุมชน เชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครงการป้องกันอัคคีภัย
ในชุมชน,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวันผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม,คาสมนาคุณวิทยากร,คาวัสดุและเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมฯลฯ เป็นต้น

- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) หมวด2สวนที่ 3
 อํานาจหน้าที่องคการบริหารสวนตําบล มาตรา 67 (4) (7)และ
มาตรา68(8)  และ
พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2552
 หมวด2การกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 42
 ลําดับที่ 2
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น(หลักสูตรทบทวน) ประจําปีงบประมาณปี 2566 เชน คา
วิทยากร,คาอาหารกลางวัน,คาอาหารและเครื่องดื่ม,คาวัสดุ
อุปกรณที่ใช้ในการฝึกอบรมฯลฯ เป็นต้น

- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ
.ศ. 2552 หมวด 2การกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ มาตรา 16 (29)การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) หน้า 42
 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการซัก ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เชน คาป้ายไว
นิลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวันผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม   ,คาสมนาคุณ,วัสดุและเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ
ลฯ เป็นต้น

- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) หมวด2 สวนที่ 3
 อํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 67 (4) (7
) และมาตรา 68 (8) และ 
พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2552
 หมวด2 การกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตร 16 (29)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า  44
  ลําดับที่  6
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เชน คาป้ายไวนิล
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน,คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวันผู้เข้ารับการฝึกอบรม,คา
สมนาคุณวิทยากร,วัสดุและเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯลฯ
 เป็นต้น

- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) หมวด2 สวนที่ 3
 อํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา67 (4) (7
) และมาตรา68 (8) และ
พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2552
 หมวด2 การกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะมาตร 16 (29)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาวาด้วยคาใช้จายนารฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 45 ลําดับ
ที่ 8

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,748,960 บาท

งบบุคลากร รวม 1,328,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,328,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,128,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานใน
สังกัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7"
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหน้าสวน
ราชการ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 134,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ และ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ที่มีอยูในสังกัด   ( ตั้งจาย
ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566 )  ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2564 เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต
.ที่ มท.0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทํา
แผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-2566 ข้อ 7
  และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ
ที่มีอยูในสังกัด เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มคาวิชา (พ
.ค.ว.)  ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบดําเนินงาน รวม 381,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 241,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,คาป่วยการ อป
พร.,คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย,คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,เงินรางวัล ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาเชาบ้าน จํานวน 73,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้กับพนักงานผู้มีสิทธิตามที่
ระเบียบกําหนด (เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 )  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้อง
ถิ่น,พนักงาน,ผู้ได้รับบํานาญปกติฯ และผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบ
กําหนด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ที่จําเป็นตอการปฏิบัติราชการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คา
ซักฟอก,คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล,คาเชาทรัพยสิน,คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ,คาธรรมเนียมตางๆ,คาเบี้ยประกัน,คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจ้างเหมาบุคลคลภาย
นอก,คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง,คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง,คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการได้แก (1)คาปักเสาพาดสายภายนอกสถาน
ที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2)คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ,คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ,คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม,คาติดตั้ง
โทรศัพท คาใช้จายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาตู้
สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2  เมษายน 2561  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับ
การฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใช
หนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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โครงการ to be number one จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการ to be number one 
เชนคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาเงินรางวัล คาโลรางวัล คา
ตอบแทนชุดการแสดง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 47 ลําดับ
ที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ      

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี้พลาสติก,ตรายาง ฯลฯ  หรือวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  หรือวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล,หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ   หรือวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล  เชน หนวยประมวลผล, ฮารดดิสกไดรฟ,เมน
บอรด ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 39,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับได้ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับได้  จํานวน 2  ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีพนักพิง และที่นั่งบุด้วยฟองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียม มีที่วางแขน
2.ขนาดเบาะนั่งกว้างไมน้อยกวา  575 มิลลิเมตร
3.มีความลึกของเบาะไมน้อยกวา  560  มิลลิเมตร
4.มีความสูงจากพื้นถึงพนักพิงไมน้อยกวา  910 มิลลิเมตร
5.มีโครงขา 5 แฉก สามารถหมุนได้รอบตัว 360 องศา
6.สามารถปรับระดับขึ้น - ลงได้ เพิ่มความสูง - ต่ําด้วยระบบโชค

ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคากลางตามท้องตลาดใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย  เนื่องจากไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ

คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน  2  ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-ขนาดกว้างไมน้อยกวา 120 ซม.  ลึกไมน้อยกวา 65 ซม.  สูงไม
น้อยกวา 75  ซม.
-วัสดุทําจากเหล็กเคลือบด้วยสีกันสนิมและเคลือบด้วย  EPOXY
-มีลิ้นชักเก็บของด้านขวาไมน้อยกวา 3 ชอง และตรงกลางด้านบน
อยางน้อย 1 ชอง มีกุญแจล็อคทุกชอง

ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคากลางตามท้องตลาดใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย  เนื่องจากไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1  จํานวน 1 เครื่อง 
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คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม  2564
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  ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,007,313 บาท
งบบุคลากร รวม 3,017,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,017,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,970,520 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานใน
สังกัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7"

เงินวิทยฐานะ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของครู ศพด.ในสังกัด อบต.เวียง ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 883,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ และ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ที่มีอยูในสังกัด   ( ตั้งจาย
ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566 )  ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2564 เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต
.ที่ มท.0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทํา
แผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-2566 ข้อ 7
  และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ
ที่มีอยูในสังกัด เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มคาวิชา (พ
.ค.ว.)  ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบดําเนินงาน รวม 2,560,593 บาท
ค่าตอบแทน รวม 241,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 241,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,คาป่วยการ อป
พร.,คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย,คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,เงินรางวัล ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าใช้สอย รวม 1,154,845 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2  เมษายน 2561  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับ
การฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใช
หนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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โครงการแขงขันทักษะการเตรียมความพร้อมในเด็กระดับกอนวัย
เรียน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันทักษะการเตรียมความ
พร้อมในเด็กระดับกอนวัยเรียน เชน คาโลรางวัล  คาเงิน
รางวัล และคาจัดนิทรรศการฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขัน กีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 47 ลําดับ
ที่ 2

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,064,845 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษาดังนี้
1.คาสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อายุ 2 -5 ปี  ดังนี้
        - ศพด.บ้านห้วยไคร้จํานวนเด็ก 50 คนๆละ  21
  บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 257,250 บาท
        - ศพด.บ้านทุงโห้งจํานวนเด็ก 30 คนๆละ  21
 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 154,350 บาท
        - ศพด.บ้านใหมจํานวนเด็ก 20 คนๆละ  21
 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 102,900 บาท
        - ศพด.บ้านริมอิงจํานวนเด็ก 15 คนๆละ  21
 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 77,175  บาท
        - ศพด.บ้านห้วยหลวงจํานวนเด็ก 30 คนๆละ  21
 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 154,350  บาท

2.คาจัดการเรียนการสอน  (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็ก 2-5 ปี
        - ศพด.บ้านห้วยไคร้จํานวนเด็ก 50 คนๆละ  1,700
 บาท เป็นเงิน 85,000  บาท
        - ศพด.บ้านทุงโห้งจํานวนเด็ก 30 คนๆละ  1,700
 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท
        - ศพด.บ้านใหมจํานวนเด็ก 20 คนๆละ  1,700 บาท เป็น
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เงิน 34,000  บาท
        - ศพด.บ้านใหมริมอิงจํานวนเด็ก 15 คนๆละ  1,700
 บาท เป็นเงิน 25,500  บาท
        - ศพด.บ้านห้วยหลวงจํานวนเด็ก 30 คนๆละ  1,700
 บาท เป็นเงิน 51,000  บาท

3.คาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
        - ศพด.บ้านห้วยไคร้จํานวนเด็ก 20 คนๆละ  200
 บาท เป็นเงิน 4,000  บาท
        - ศพด.บ้านทุงโห้งจํานวนเด็ก 14 คนๆละ  200 บาท เป็น
เงิน 2,800  บาท
        - ศพด.บ้านใหมจํานวนเด็ก 10 คนๆละ  200 บาท เป็น
เงิน 2,000  บาท
        - ศพด.บ้านใหมริมอิงจํานวนเด็ก 10 คนๆละ  200
 บาท เป็นเงิน 2,000  บาท
        - ศพด.บ้านห้วยหลวงจํานวนเด็ก 10 คนๆละ  200
 บาท เป็นเงิน 2,000  บาท

4. คาอุปกรณการเรียน   จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
        - ศพด.บ้านห้วยไคร้จํานวนเด็ก 20 คนๆละ  200
 บาท เป็นเงิน 4,000  บาท
        - ศพด.บ้านทุงโห้งจํานวนเด็ก 14 คนๆละ  200 บาท เป็น
เงิน 2,800  บาท
        - ศพด.บ้านใหมจํานวนเด็ก 10 คนๆละ  200 บาท เป็น
เงิน 2,000  บาท
        - ศพด.บ้านใหมริมอิงจํานวนเด็ก 10  คนๆละ  200
 บาท เป็นเงิน 2,000  บาท
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        - ศพด.บ้านห้วยหลวงจํานวนเด็ก 10 คนๆละ  200
 บาท เป็นเงิน 2,000  บาท

5.คาเครื่องแบบนักเรียน   จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
        - ศพด.บ้านห้วยไคร้จํานวนเด็ก 20 คนๆละ  300
 บาท เป็นเงิน 6,000  บาท
        - ศพด.บ้านทุงโห้งจํานวนเด็ก 14 คนๆละ  300 บาท เป็น
เงิน 4,200  บาท
        - ศพด.บ้านใหมจํานวนเด็ก 10 คนๆละ  300 บาท เป็น
เงิน 3,000  บาท
        - ศพด.บ้านใหมริมอิงจํานวนเด็ก 10 คนๆละ  300
 บาท เป็นเงิน 3,000  บาท
        - ศพด.บ้านห้วยหลวงจํานวนเด็ก 10 คนๆละ  300
 บาท เป็นเงิน 3,000  บาท

6. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
        - ศพด.บ้านห้วยไคร้จํานวนเด็ก 20 คนๆละ  430
 บาท เป็นเงิน 8,600  บาท
        - ศพด.บ้านทุงโห้งจํานวนเด็ก 14 คนๆละ  430 บาท เป็น
เงิน 6,020 บาท
        - ศพด.บ้านใหมจํานวนเด็ก 10 คนๆละ  430 บาท เป็น
เงิน 4,300  บาท
        - ศพด.บ้านใหมริมอิงจํานวนเด็ก 10 คนๆละ  430
 บาท เป็นเงิน 4,300  บาท
        - ศพด.บ้านห้วยหลวงจํานวนเด็ก 10 คนๆละ  430
 บาท เป็นเงิน 4,300  บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 48 ลําดับ
ที่ 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ      

ค่าวัสดุ รวม 1,094,748 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,054,748 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน หม้อ,กระทะ,กะละมัง ฯลฯ
 หรือวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก,สบู,น้ํายาดับกลิ่น,แปรง ฯลฯ
  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2.เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
        1.อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด จํานวน 145 คน จัดสรรในอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  277,849 บาท และ
        2.อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
พื้นที่ จํานวน 395 คน จัดสรรในอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน  756,899   บาท
        (ตั้งจายตามหนังสือ มท 0816.2/ว 5061 ลว.18 ก.ค.2565
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษา ขององคกรปกครองท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 48 ลําดับ
ที่ 3

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน  เชน  ไม้
ตางๆ,ค้อน,คีม,จอบ ฯลฯ  หรือวัสดุสิ้นเปลือง  เชน น้ํามันทา
ไม้,ทินเนอร,สี,ปูนซีเมนต,ทราย ฯลฯ หรือวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล  เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา,ทอตางๆ ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  หรือวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล,หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ   หรือวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล  เชน หนวยประมวลผล, ฮารดดิสกไดรฟ,เมน
บอรด ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 28,600 บาท

 เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 38,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านสื่อสารและโทรคมนาคมตาง ๆ
 เชน  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต การดและคาสื่อ
สารอื่น ๆ เชน  คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 770,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 280,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อโตะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา จัดซื้อโตะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 25 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-โตะขนาดความกว้างไมน้อยกวา 60.00 ซม.ยาวไมน้อย
กวา 120.00 ซม.สูงไมน้อยกวา 50.00 ซม.โครงโตะทําด้วยไม้หรือ
เหล็ก พื้นหน้าโตะทําด้วยไม้ ทาสีขาว
-เก้าอี้ แบบคละสี กว้างไมน้อยกวา 30.00 ซม.ยาวไมน้อย
กวา 30.00 ซม.สูงรวมไมน้อยกวา 50.00 ซม.เบาะสูงจาก
พื้น 30.00 ซม. โครงเก้าอี้ทําด้วยไม้หรือเหล็ก พื้นรองนั่งและพนัก
พิงทําด้วยไม้ 

ขออนุมัติจัดหาตามคุณลักษณะและราคากลางจากท้องตลาดใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย เนื่องจากไมมีกําหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 128
 ลําดับ 1

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1  จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
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แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม  2564
  ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

คาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิดพร้อมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 74,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิดสําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ เป็นเงิน 74,200
.-บาท ประกอบด้วย
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1.กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในสํานักงาน จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็น
เงิน 18,000 .-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน้อยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมน้อยกวา 2,073,600 pixel
 - มี frame rate ไมน้อยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second)
 - ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพในกรณีที่มี
คาความเข้มของแสง 0 LUX ได้ 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน้อยกวา 1/3 นิ้ว 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อยางน้อย 2
 แหลง
 - สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางน้อย
 - สามารถใช้งานโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอยางน้อย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถ ทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได้
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP 
หรือ SNTP”, RTSP ได้เป็นอยางน้อย

2.กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกสํานักงาน จํานวน 2 ตัว ๆละ 5,700 บาท เป็น
เงิน 11,400.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน้อยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมน้อยกวา 2,073,600 pixel
 - มี frame rate ไมน้อยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีคา
ความเข้มของแสง 0 LUX ได้ 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน้อยกวา 1/3 นิ้ว 
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- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range 
หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้
 - สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อยางน้อย 2
 แหลง 
- สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางน้อย 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอยาง
น้อย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 
และ สามารถ ทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได้ 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
 - สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอยางน้อย 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP 
ได้เป็นอยางน้อย

3.อุปกรณบันทึกภาพและเครือขาย
อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) 
แบบ 8 ชอง ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศนวงจรปิด
โดยเฉพาะ
 - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
 - ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
 - สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชอง เดียวกัน
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ได้ จํานวนไมน้อยกวา 8 ชอง 
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไมน้อยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมน้อย
กวา 2,073,600 pixel
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP 
หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP 
ได้ เป็นอยางน้อย - มีหนวยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวม
ไมน้อยกวา 8 TB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมน้อยกวา 2
 ชอง
 - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ 
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์
ถูกต้อง 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศนวงจรปิดผานระบบ
เครือขายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน
วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11
 มิถุนายน 2564)

4.จอคอมพิวเตอรจํานวน 1 ตัว ราคา 2,800.-บาท (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑกําหนดไว้)

5.ระบบติดตั้งสายไฟเบอรออปติก/สายแลน ทอตกแตง พร้อมคา
บริการ จํานวน 20,000.-บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 68 ลําดับ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 490,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง หมูที่ 13 จํานวน 490,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคาร คสล.ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.70 เมตร มีพื้นที่ปรับปรุงอาคารไม
น้อยกวา จํานวน 72.00 ตารางเมตร และขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.70 เมตร มีพื้นที่ปรับปรุงอาคารไม
น้อยกวา 18.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ปรับปรุงตามแบบแปลนที่อบต.เวียงกําหนด 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 35 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 1,659,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,659,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรีบนบ้านทุงโห้ง จํานวน 294,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านทุงโห้ง  จํานวนเด็ก  70 คนๆ ละ 21
 บาท จํานวน  200 วัน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 49 ลําดับ
ที่ 6
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โครงการอาหารกลางวันโรงเรีบนบ้านรองแช จํานวน 525,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านรองแช  จํานวนเด็ก  125 คนๆ ละ 21 บาท
จํานวน  200 วัน

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 50 ลําดับ
ที่ 8

โครงการอาหารกลางวันโรงเรีบนบ้านห้วยไคร้ จํานวน 588,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  จํานวนเด็ก  140 คนๆ ละ 21
 บาท จํานวน  200 วัน

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 49 ลําดับ
ที่ 5
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โครงการอาหารกลางวันโรงเรีบนบ้านใหม จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านใหม  จํานวนเด็ก  60 คนๆ ละ 21
 บาท จํานวน  200 วัน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 50 ลําดับ
ที่ 7

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการศูนยสงเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการโครงการศูนยสงเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เชน คาสมมาคุณ
วิทยากร  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาจ้าง
เหมาพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน   คาอุปกรณในการฝึก
อบรมฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 -2570 ) หน้า51
ลําดับที่ 9
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,173,440 บาท

งบบุคลากร รวม 304,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 304,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 304,140 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานใน
สังกัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7"

งบดําเนินงาน รวม 869,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,300 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 34,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,คาป่วยการ อป
พร.,คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย,คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,เงินรางวัล ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าใช้สอย รวม 810,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2  เมษายน 2561  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับ
การฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใช
หนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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โครงการจัดการขยะในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการจัดการขยะ
ในชุมชน เชน  คาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ, คาจัดทําป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ, คาจัดทําแผนพับความรู้, คาอาหาร-คาอาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้ารวมโครงการ ,คาวัสดุอุปกรณในการ
รณรงคโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (2) (7)  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2552 มาตรา 16 (18) 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 41 ลําดับ
ที่ 8

โครงการชวยเหลือประชาชนในด้านป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการชวยเหลือ
ประชาชนในด้านป้องกันและควบคุมโรคติดตอเป็นคาดําเนินการ
หรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพรระบาดและ
การระงับการระบาดของโรค หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มี
ภาวะเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัมพันธองคความรู้เกี่ยวกับโรค
ติดตอ การชวยเหลือหนวยงานของรัฐและเอกชนให้เกิดการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
ติดตอ คาสารเคมีฆาเชื้อ แอลกอฮอล ฯลฯ 

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (3)  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2552 มาตรา 16 (19) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 40 ลําดับ
ที่ 7
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โครงการดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเชน คาจัด
ทําป้ายไวนิลโครงการ, คาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ, คาจัด
ทําแผนพับความรู้, คาอาหาร-คาอาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม สําหรับผู้เข้ารวมโครงการ คาอุปกรณสาธิตในโครงการ เป็น
ต้น

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (3)  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2552 มาตรา 16 (19) (21) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 40 ลําดับ
ที่ 6

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค ,คาจ้างเหมาบริการตรวจ
คุณภาพน้ําบริโภค,คาชุดตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ํา,คาชุด
ตรวจคลอรีนในน้ํา,คาวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย,คาวัสดุ
อุปกรณอื่นๆ ฯลฯ

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) มาตรา 23  และ
มาตรา 67 (3)   และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ พ.ศ.2552 มาตรา 16 (4) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 41 ลําดับ
ที่ 9

วันที่พิมพ : 2/9/2565  11:26:19 หน้า : 76/131

177



โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เชน คาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ, คาจัดซื้อ
ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย, คาจัดซื้อสารเคมีพนหมอกควัน, คาจัด
ทําแผนพับประชาสัมพันธ เป็นต้น

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (3)  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2552 มาตรา 16 (19) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 37 ลําดับ
ที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําและผู้นําองคการในชุมชนด้าน
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําและผู้นําองคกรในชุมชนด้านสุขภาพ เชน คาจัด
ทําป้ายไวนิลโครงการ, คาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหารสําหรับผู้
เข้ารวมโครงการ ฯลฯ 

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (3)  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2552 มาตรา 16 (19) 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 38 ลําดับที่ 4
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โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขต อบต
.เวียง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้
ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขต อบต.เวียงคาใช้จายใน
การฝึกอบรม คาวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่มผู้เข้ารวม
โครงการ,คาวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย,คาวัสดุอุปกรณ
อื่นๆ คาจัดทําสื่อ คาป้าย ไวนิลโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) มาตรา 23(6)  และ
มาตรา 67 (6) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ พ.ศ.2552 มาตรา 16 (19) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 32 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงคควบคุม ป้องกันและระงับโรคติดตอและโรคไม
ติดตอในตําบลเวียง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการรณรงคควบ
คุม ป้องกันและระงับโรคติดตอและโรคไมติดตอในตําบล
เวียง   เชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ,คาป้ายประชา
สัมพันธ, คาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหารสําหรับผู้เข้ารวม
โครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (3) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2552 มาตรา 16 (19) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 38 ลําดับ
ที่ 3
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โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการสงเสริม
สุขภาพชุมชน เชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ, คาจัดทําป้ายให้
กับร้านอาหารที่เข้ารวมโครงการ, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใช้ใน
การตรวจประเมินสถานประกอบการ, คาสมนาคุณวิทยากร, คา
อาหารสําหรับผู้เข้ารวมโครงการ เป็นต้น

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (3)  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2552 มาตรา 16 (19) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 37 ลําดับ
ที่ 2

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเชน คาจัดทํา
ป้ายไวนิลโครงการ, คาจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 67 (3)  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจ  พ.ศ.2552 มาตรา 16 (19) (21) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 39 ลําดับ
ที่ 5
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โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการอบรมผู้ดูแล
ผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียง อุปกรณสาทิตการฝึกอบรม,คาวัสดุอุปกรณ
อื่นๆ คาจัดทําคูมือ คาป้ายไวนิลโครงการ คาอาหารกลาง
วัน อาหารวางและเครื่องดื่มผู้เข้ารวมโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) มาตรา 23(6)  และ
มาตรา 67 (6)  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ พ.ศ.2552 มาตรา 16 (19) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 32 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ      

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ้นปลือง   เชน  แกสหุงต้ม,น้ํามันเชื้อ
เพลิง,น้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันเครื่อง,น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัด
ไข้) หรือวัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลีและผ้าพันแผล,ยาและ
เวชภัณฑ,แอลกอฮอล,น้ํายาตางๆ,ทรายอะเบท,น้ํายาพนหมอก
ควันกําจัดยุง,หน้ากากอนามัย ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 933,200 บาท

งบบุคลากร รวม 736,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 736,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 547,680 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานใน
สังกัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7"

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 188,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ และ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ที่มีอยูในสังกัด ( ตั้งจาย
ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566 )  ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2564 เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต
.ที่ มท.0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทํา
แผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-2566 ข้อ 7
  และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบดําเนินงาน รวม 192,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 92,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,คาป่วยการ อป
พร.,คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย,คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,เงินรางวัล ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2  เมษายน 2561  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับ
การฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใช
หนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการชวยเหลือประชาชนด้านสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
ด้านสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2566 ตามกฎหมายวาด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมถึง
การชวยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่
พึ่ง ฯลฯ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
- พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) สวนที่ 3 มาตรา 67 (6)
- พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
 หมวด 2 มาตรา 16 (10) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หน้าที่ 30
 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการสงเคราะหและชวยเหลือราษฎรใน
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ในด้านการสงเคราะหและชวยเหลือราษฎรในชุมชน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 เชน  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ, คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ, คาเชาอุปกรณตาง ๆ
 ในการฝึกอบรม, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คา
สมนาคุณวิทยากร, คายานพาหนะ, คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ และคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามวัตถุ
ประสงคของโครงการ ฯลฯ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
- พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) สวนที่ 3 มาตรา 67 (6)
- พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
 หมวด 2 มาตรา 16 (10) 

- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หน้าที่ 30 ลําดับ
ที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน  เชน  ไม้
ตางๆ,ค้อน,คีม,จอบ ฯลฯ  หรือวัสดุสิ้นเปลือง  เชน น้ํามันทา
ไม้,ทินเนอร,สี,ปูนซีเมนต,ทราย ฯลฯ หรือวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล  เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา,ทอตางๆ ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

โครงการสงเคราะหและบรรเทาทุกขราษฎร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอเทิง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการสงเคราะหและบรรเทาทุกขราษฎร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 31 ลําดับ
ที่ 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่  19 จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอเทิง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 19 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 62 ลําดับที่ 2
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 265,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการณรงคและป้องกันยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
ป้องกันยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เชน คาป้ายไว
นิลโครงการรณรงคป้องกันยาเสพติด, คาป้ายไวนิลรณรงคประชา
สัมพันธฯ, คาป้ายไวนิล  คาวัสดุประกอบการจัดนิทรรศการ และ
คาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
โครงการ ฯลฯ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
- พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) สวนที่ 3 มาตรา 67 (4)
- พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
 หมวด 2 มาตรา 16 (29) (30) 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาค
รัฐ             พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หน้าที่ 35
 ลําดับที่ 5
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะอาชีพ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การเพิ่มทักษะอาชีพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เชน คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ, คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ, คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม, คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาสมนาคุณวิทยากร, คายาน
พาหนะ, คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จายที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ ฯลฯ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
- พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) สวนที่ 3 มาตรา 68 (7)
- พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
 หมวด 2 มาตรา 16 (6) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 34
 ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมกิจกรรมการทํางานและการสงเสริมรายได้ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
การทํางานและการสงเสริมรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2566 เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ, คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ, คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาสมนาคุณ
วิทยากร, คายานพาหนะ, คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้
จายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
โครงการ ฯลฯ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
- พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) สวนที่ 3 มาตรา 68 (7)
- พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
 หมวด 2 มาตรา 16 (6) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 30 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมคนดีศรีชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมคนดีศรี
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 เชนคาจ้างจัดทําป้ายไว
นิลโครงการ,        คาจัดทําโลหรือเกียรติบัตร, คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามวัตถุ
ประสงคของโครงการ ฯลฯ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
- พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) สวนที่ 3 มาตรา 67 (8)
- พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
 หมวด 2 มาตรา 16 (16) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 34
 ลําดับที่ 4
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โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 เชน            คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ, คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ, คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการ
ฝึกอบรม, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาสมนาคุณ
วิทยากร, คายานพาหนะ, คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้
จายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
โครงการ ฯลฯ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
- พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7  (พ.ศ.2562) สวนที่ 3 มาตรา 67 (6) 
- พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542
 หมวด 2 มาตรา 16 (10) 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 32 ลําดับ
ที่  1
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โครงการสงเสริมพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
พัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566 เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ, คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ, คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาสมนาคุณ
วิทยากร, คายานพาหนะ, คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้
จายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
โครงการ ฯลฯ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
- พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2562) สวนที่ 3 มาตรา 67 (6) 
- พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542
 หมวด 2 มาตรา 16 (10) 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 35 ลําดับ
ที่  6
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โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
และพัฒนากลุมอาชีพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 เชน             คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ, คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ, คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการ
ฝึกอบรม, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาสมนาคุณ
วิทยากร, คายานพาหนะ, คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้
จายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
โครงการ ฯลฯ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
- พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) สวนที่ 3 มาตรา 68 (7)
- พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
 หมวด 2 มาตรา 16 (6) 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาค
รัฐ             พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หน้าที่ 33
 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอเทิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง ในการดําเนิน
งานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอเทิง
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 36 ลําดับ
ที่ 7

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล อบต.เวียงคัพ ตอต้านยาเสพติด จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเนินงานตามโครงการแขงขันฟุตบอลอบต.เวียงคัพ
ตอต้านยาเสพติด เชน คาจัดเตรียมสถานที่จัดการแขงขัน คาถ้วย
รางวัลและเหรียญรางวัล  คา ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  คา
ตอบแทนชุดการแสดง คาจัดซื้ออุปกรณในการแขงขัน ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขัน กีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 -2570 ) หน้า 53
 ลําดับที่ 3
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โครงการแขงขันกีฬาสีผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬาสีผู้สูง
อายุ เชน คาจัดเตรียมสถานที่จัดการแขงขัน คาถ้วยรางวัลและ
เหรียญรางวัล  คา ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  คาตอบแทน
ชุดการแสดง คาจัดซื้ออุปกรณในการแขงขัน ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขัน กีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 -2570 ) หน้า 52
 ลําดับที่ 1

โครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน คาจัดเตรียมสถานที่จัดการแขงขัน คาถ้วยรางวัลและ
เหรียญรางวัล  คา ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  คาตอบแทน
ชุดการแสดง คาจัดซื้ออุปกรณในการแขงขัน ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขัน กีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 -2570 ) หน้า 52
 ลําดับที่ 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 98,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการ สงเสริมประเพณีวันลอย
กระทงเชน คาจ้างเหมาทําขบวนกระทงใหญ คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขัน กีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 -2570 ) หน้า 53
 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการสงเสริมประเพณีเข้า
พรรษา เชน คาจัดซื้อขี้ผึ้ง คาจัดซื้อแมพิมพหลอเทียนพรรษา  คา
พิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขัน กีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 -2570 ) หน้า 54
 ลําดับที่ 5
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โครงการอนุรักษและสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการอนุรักษและสงเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอุปกรณในการฝึก
อบรม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566 -2570 ) หน้า 54
 ลําดับที่ 6

โครงการอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการอนุรักษและสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เชน คาเงินรางวัล  คาโลรางวัล คา
ตอบแทนชุดการแสดง  คาจัดนิทรรศการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขัน กีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 -2570 ) หน้า 55
 ลําดับที่ 7
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งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ใน
การดําเนินงานตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ํา
พระธาตุดอยตุง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 55 ลําดับ
ที่ 8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,574,700 บาท

งบบุคลากร รวม 2,733,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,733,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,790,940 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานใน
สังกัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7"

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหน้าสวน
ราชการ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 834,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ และ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ที่มีอยูในสังกัด   ( ตั้งจาย
ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566 )  ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2564 เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต
.ที่ มท.0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทํา
แผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-2566 ข้อ 7
  และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ
ที่มีอยูในสังกัด เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มคาวิชา (พ
.ค.ว.)  ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบดําเนินงาน รวม 1,003,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 375,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,คาป่วยการ อป
พร.,คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย,คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,เงินรางวัล ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงาน/พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้กับพนักงานผู้มีสิทธิตามที่
ระเบียบกําหนด (เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 )  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้อง
ถิ่น,พนักงาน,ผู้ได้รับบํานาญปกติฯ และผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบ
กําหนด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 258,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ที่จําเป็นตอการปฏิบัติราชการ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คา
ซักฟอก,คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล,คาเชาทรัพยสิน,คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ,คาธรรมเนียมตางๆ,คาเบี้ยประกัน,คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจ้างเหมาบุคลคลภาย
นอก,คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง,คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง,คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการได้แก (1)คาปักเสาพาดสายภายนอกสถาน
ที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2)คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ,คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ,คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม,คาติดตั้ง
โทรศัพท คาใช้จายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาตู้
สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2.คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 48,000 บาท

คาเชาเครื่องถายเอกสาร (หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
  เมษายน  2565)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2  เมษายน 2561  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับ
การฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใช
หนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ      
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี้พลาสติก,ตรายาง ฯลฯ  หรือวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน,ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ หรือวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส,เทปพันสายไฟ,สาย
ไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า ฯลฯ  หรือวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล  เชน  ดอกลําโพง,ฮอรนลําโพง,แผงวงจร ฯลฯ  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน  เชน  ไม้
ตางๆ,ค้อน,คีม,จอบ ฯลฯ  หรือวัสดุสิ้นเปลือง  เชน น้ํามันทา
ไม้,ทินเนอร,สี,ปูนซีเมนต,ทราย ฯลฯ หรือวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล  เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา,ทอตางๆ ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน  เชน  ไขควง,ประแจ,แมแรง ฯลฯ
  หรือวัสดุคงทน  เชน  ยางรถยนต,น้ํามันเบรก,ฟิลมกรอง
แสง ฯลฯ  หรือวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  เบาะรถ
ยนต,เครื่องยนต (อะไหล),ชุดเกียรรถยนต,เบรก ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  หรือวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล,หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ   หรือวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล  เชน หนวยประมวลผล, ฮารดดิสกไดรฟ,เมน
บอรด ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 837,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 837,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน  2  ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-ขนาดกว้างไมน้อยกวา 120 ซม.  ลึกไมน้อยกวา 65 ซม.  สูงไม
น้อยกวา 75  ซม.
-วัสดุทําจากเหล็กเคลือบด้วยสีกันสนิมและเคลือบด้วย  EPOXY
-มีลิ้นชักเก็บของด้านขวาไมน้อยกวา 3 ชอง และตรงกลางด้านบน
อยางน้อย 1 ชอง มีกุญแจล็อคทุกชอง

ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคากลางตามท้องตลาดใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย  เนื่องจากไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
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2.คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับได้ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับได้  จํานวน 3  ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีพนักพิง และที่นั่งบุด้วยฟองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียม มีที่วางแขน
2.ขนาดเบาะนั่งกว้างไมน้อยกวา  575 มิลลิเมตร
3.มีความลึกของเบาะไมน้อยกวา  560  มิลลิเมตร
4.มีความสูงจากพื้นถึงพนักพิงไมน้อยกวา  910 มิลลิเมตร
5.มีโครงขา 5 แฉก สามารถหมุนได้รอบตัว 360 องศา
6.สามารถปรับระดับขึ้น - ลงได้ เพิ่มความสูง - ต่ําด้วยระบบโชค

ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคากลางตามท้องตลาดใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย  เนื่องจากไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ

3.คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนสูง จํานวน 19,500 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน  3  หลัง
คุณลักษณะพื้นฐาน
ขนาดกว้าง ไมน้อยกวา 916 มม. ความลึก ไมน้อยกวา 458 มม
. และความสูง ไมน้อยกวา 1,830 มม. 

ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคากลางตามท้องตลาดใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย  เนื่องจากไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1.คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 730,000 บาท

-เพื่อจายเป็นจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ปริมาณ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซี
ซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4
 ล้อ แบบธรรมดา  
-ขออนุมัติจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคากลางจากท้องตลาดใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย เนื่องจาก กองชางมีความจําเป็นต้องใช้รถ
ยนตในการเดินทางในการปฏิบัติงานและพื้นที่สวนใหญเป็นพื้นที่
ทุรกันดารทําให้ยากลําบากในการเดินทาง 

2. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (หลังคาอลูมิเนียม) 
-ขออนุมัติจัดซื้อตามมาตรฐานของสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1.คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา   19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะดังนี้ 
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกน
หลัก (8 Core) และ 16 แกนเสมือน(16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.3 GHz จํานวน 1
 หนวย
2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
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3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
  - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
4. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
5. มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
6. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
8. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
9. มีแป้นพิมพและเมาส
10. มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

-ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม  2564
  ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

2.คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท
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-เพื่อจายเป็นจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 3
 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1.มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800VA (480 Watt)
2.สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที

-ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม  2564
  ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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งานก่อสร้าง รวม 7,035,000 บาท
งบลงทุน รวม 7,035,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,035,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 18 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.หมูที่ 18  ปริมาณงาน กอสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. จํานวน 460.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย กอสร้างตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวียงกําหนด เริ่มต้นที่บ้าน นายธวัชชัย  แสน
สาร สิ้นสุดที่บ้าน นายบน  เชิงดอย 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 52 ลําดับที่ 15
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 21 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 21  ปริมาณงาน กอ
สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 144.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ถนน คสล
. จํานวน 504.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กําหนด เริ่มต้นที่สวน นายกู้เกียรติ  พรพุทธิชัย  สิ้นสุดที่สวน นาย
สถิต  อินเขียว 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

?-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 53 ลําดับที่ 16

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด หมูที่   3 จํานวน 289,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด หมูที่ 3
ปริมาณงาน กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. กว้าง 0.40
 เมตร ยาว 125.00 เมตร ลึก 0.40-0.50 เมตร หนา 0.10
 เมตร พร้อมฝาปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน  1
 ป้าย กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกําหนด เริ่มต้นที่
บ้าน นายทวี  อินเขียว สิ้นสุดที่บ้าน นางเรียม   ขี๋ใสยา

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 38 ลําดับที่ 1
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด หมูที่ 22 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด หมูที่ 22
 ปริมาณงาน กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. กว้าง 0.40
 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก 0.40 – 0.50 เมตร หนา 0.10
 เมตร พร้อมฝาปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1
 ป้าย กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกําหนด เริ่มต้นที่
บ้าน นางจําปี  ปัญญา  สิ้นสุดที่บ้าน นางชุติพร  วงคไชย

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 99 ลําดับ
ที่ 35
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 25 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 25
ปริมาณงาน จุดที่ 1 กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. กว้าง 0.40
 เมตร ยาว 53.00 เมตร ลึก 0.40-0.50 เมตร หนา 0.10
 เมตร พร้อมฝาปิด กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กําหนด เริ่มต้นที่บ้าน นายอินหวัน  หมอป่า สิ้นสุดที่บ้าน นาง
สาคร  สินเปียง และ จุดที่ 2 กอสร้างรางระบายน้ํา คสล
. กว้าง 0.40 เมตร ยาว 58.00 เมตร ลึก 0.40-0.50
เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กําหนด เริ่มต้นที่บ้าน นายระถิก  ชาติคง สิ้นสุดที่บ้าน นาย
ทวน   ปูน้อย

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 56 ลําดับที่ 19
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 6 จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 6 ปริมาณ
งาน กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. กว้าง 0.40 เมตร ยาว 128.00
 เมตร ลึก 0.50-0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย กอสร้างตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวียงกําหนด เริ่มต้นที่บ้าน นายวิจิต  วิเวกวิล  สิ้น
สุดที่บ้าน นางเทียมจันทร  ธรรมศิริ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 72 ลําดับ
ที่ 7

โครงการกอสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ หมูที่   9 จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ หมูที่ 9
ปริมาณงาน กอสร้างลานกีฬา อาคาร คสล. ขนาดกว้าง 8.00
 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร มีพื้นที่ใช้
สอย จํานวน 96.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กําหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (14) การสงเสริมกีฬา

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 43 ลําดับที่ 6
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โครงการกอสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมูที่ 5 จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร  หมูที่ 5
  ปริมาณงาน กอสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง 20.00
 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.12 เมตร มีพื้นที่ลาน คสล. ไม
น้อยกวา จํานวน 580.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กําหนด สถานที่ดําเนินการ ที่สาธารณะประโยชน อางเก็บน้ําบ้าน
ทุงโห้ง หมูที่ 5 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (6
) การสงเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 40 ลําดับที่ 3

โครงการกอสร้างหอกระจายขาว หมูที่ 17 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างหอกระจายขาวหมูที่ 17  ปริมาณงาน กอ
สร้างหอกระจายขาว ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูง 12.00
 เมตร จํานวน 1 ชุด และติดตั้งเครื่องกระจายเสียง จํานวน 1
 ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย กอสร้าง
ตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกําหนด สถานที่ดําเนินการ ลาน
อเนกประสงคหมูบ้าน หมูที่ 17

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (5
) การสาธารณูปการ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 51 ลําดับที่ 14
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โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงคหมูที่ 16 จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารอเนกประสงค หมูที่ 16
ปริมาณงาน กอสร้างอาคาร คสล. ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 3.50 เมตร อาคารมีพื้นที่ใช้
สอย จํานวน 90.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กําหนด สถานที่ดําเนินการ ที่สาธารณะประโยชน หมูที่ 16 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (5
) การสาธารณูปการ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 50 ลําดับที่ 13

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ําประปา หมูที่   11 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถังเก็บน้ําประปา หมูที่ 11
ปริมาณงาน กอสร้างถังเก็บน้ํา คสล. ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หนา 0.25
 เมตร จํานวน 1.00 ถัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กําหนด สถานที่ดําเนินการ ลานอเนกประสงค หมูที่ 11
 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4
) การสาธารณูปโภคและการกอสร้างอื่นๆ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 46 ลําดับที่ 9
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โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 7 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 7  ปริมาณงาน ขุดเจาะ
บอบาดาล ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึก  120.00
 เมตร จํานวน 1.00 บอ ปริมาณน้ําไมน้อยกวา 5.00 ลูกบาศก
เมตร ตอ 1 ชั่วโมง พร้อมป้ายประชาสันพันธโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ขุดเจาะตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกําหนด สถานที่ดําเนิน
การ ที่สาธารณะประโยชน หมูที่ 7 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4
) การสาธารณูปโภคและการกอสร้างอื่นๆ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 73 ลําดับ
ที่ 8

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมทอสงน้ํา สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านรองริว หมูที่ 
12

จํานวน 1,380,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมทอสงน้ําสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านรอง
ริว หมูที่ 12  ปริมาณงาน ซอมแซมทอ พีวีซี ขนาดเส้นผานศูนย
กลาง 16 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาวรวม 350.00 เมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย ซอมแซมตามแบบแปลนที่ อบต
.เวียงกําหนด เริ่มต้นที่บ้าน นายสถิตย  บัวแย้ม สิ้นสุดที่นา นาย
สวาท  ศรีหงคทอง

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 47 ลําดับที่ 10
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 13 จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 13 ปริมาณงาน ปรับ
ปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 880.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 308.00 ลูกบาศก
เมตร มีพื้นที่ถนนหินคลุกไมน้อยกวา 3,080.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกําหนด เริ่มต้นที่สวน นายติ กองวง
ษา สิ้นสุดที่สวน นางสายใจ  บัวทอง

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 48 ลําดับที่ 11

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน  หมูที่ 8 จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 8 ปริมาณ
งาน ปรับปรุงระบบประปา เปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาด
บรรจุ 15 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ชุด ปรับปรุงระบบกรองน้ํา
ประปา จํานวน 1 ระบบ และ ปรับปรุงโรงกรองน้ํา
ประปา จํานวน 1 โรง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กําหนด สถานที่ดําเนินการ ระบบประปาถังแชมเปญ หมูที่ 8

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4
) การสาธารณูปโภคและการกอสร้างอื่นๆ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 42 ลําดับที่ 5
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมูที่   23 จํานวน 456,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 23
ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบกรองน้ําผิว
ดิน จํานวน 1 ระบบ ปรับปรุงถังน้ําใส จํานวน 1 ถัง และ ปรับ
ปรุงหอถังสูง จํานวน 1 ถัง และติดตั้งเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1
 ชุด พร้อมอุปกรณติดตั้ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กําหนด สถานที่ดําเนินการ ระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 23 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4
) การสาธารณูปโภคและการกอสร้างอื่นๆ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 54 ลําดับที่ 17

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 10 จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 10
ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบกรองน้ํา ปรับปรุงระบบสูบน้ํา และ
ปรับปรุงระบบทอจายน้ําประปา รวมจํานวน 1 ระบบ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน  1 ป้าย ปรับปรุงตามแบบแปลน
ที่ อบต.เวียงกําหนด สถานที่ดําเนินการ ระบบประปาหมูบ้าน หมู
ที่ 10

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4
) การสาธารณูปโภคและการกอสร้างอื่นๆ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 45 ลําดับที่ 8
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 4 จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 4
ปริมาณงาน เปลี่ยนทอเมนจายน้ําประปาจุดที่ 1 ขุดวางทอ พีวี
ซี ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ชั้น 8.5 รวมความยาว 457.00
 เมตร พร้อมอุปกรณติดตั้งตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กําหนด เริ่มต้นที่ระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 4 สิ้นสุดที่บ้าน นาย
ปั่น  เทียมใจ และ เปลี่ยนทอเมนจายน้ําประปา จุดที่ 2 ขุดวาง
ทอ พีวีซี ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ชั้น 8.5 รวมยาว 200.00
 เมตร พร้อมอุปกรณติดตั้ง ตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย เริ่มต้น
ที่บ้าน นางปลั่ง  เชิงดอย สิ้นสุดที่บ้าน นางสายทอง  เชิงดอย

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4
) การสาธารณูปโภคและการกอสร้างอื่นๆ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 39 ลําดับที่ 2
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โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปา หมูที่ 24 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปา หมูที่ 24 ปริมาณ
งาน ปรับปรุงหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญเก็บน้ํา ขนาดความจุ  15
 ลูกบาศกเมตร สูง 12.00 เมตร จํานวน 1 ชุด และปรับปรุงระบบ
กรองน้ําประปา จํานวน  1 ระบบ และปรับปรุงโรงผลิตน้ํา
ประปา จํานวน 1 โรง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กําหนด สถานที่ดําเนินการ ระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 24

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4
) การสาธารณูปโภคและการกอสร้างอื่นๆ

?-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 หน้า 55 ลําดับที่ 18

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) (คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได้  ตามหนังสือกรมสง
เสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 เรื่อง การขอรับเงิน
ชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) ลงวัน
ที่ 11 กันยายน 2560
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 3,215,000 บาท

งบบุคลากร รวม 572,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 572,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 422,700 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานใน
สังกัด ( ตั้งจายตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566 ข้อ 7"

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 125,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ และ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ที่มีอยูในสังกัด   ( ตั้งจาย
ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566 )  ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2564 เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต
.ที่ มท.0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทํา
แผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-2566 ข้อ 7
  และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ
ที่มีอยูในสังกัด เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มคาวิชา (พ
.ค.ว.)  ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบดําเนินงาน รวม 2,618,160 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,160 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 102,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,คาป่วยการ อป
พร.,คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย,คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,เงินรางวัล ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 13,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้อง
ถิ่น,พนักงาน,ผู้ได้รับบํานาญปกติฯ และผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบ
กําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 238,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ที่จําเป็นตอการปฏิบัติราชการ จํานวน 108,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คา
ซักฟอก,คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล,คาเชาทรัพยสิน,คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ,คาธรรมเนียมตางๆ,คาเบี้ยประกัน,คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจ้างเหมาบุคลคลภาย
นอก,คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง,คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง,คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการได้แก (1)คาปักเสาพาดสายภายนอกสถาน
ที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2)คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ,คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ,คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม,คาติดตั้ง
โทรศัพท คาใช้จายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาตู้
สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2  เมษายน 2561  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับ
การฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใช
หนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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โครงการชวยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการชวยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการประกอบ
อาชีพ เชน การจัดหาหรือปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร, การ
สนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงแหลง
น้ํา, ประสานหนวยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความชวยเหลือ สนับ
สนุนด้านการเกษตร รวมถึงด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกระทรวงมหาดไทยกําหนด
 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 และมาตรา 68 (7) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2552 มาตรา 16 (6) 

- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 57
         ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมการดําเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการสงเสริม
การดําเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาจัด
ทําป้ายไวนิลโครงการ, คาอาหารสําหรับผู้เข้ารวมโครงการ, คา
สมนาคุณวิทยากร, คาวัสดุอุปกรณประกอบการ ดําเนินงาน
โครงการ เป็นต้น

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7) และมาตรา 68 (5)(7)  และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  พ.ศ.2552
 มาตรา 16 (6) (24) 

- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 56
         ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการสงเสริม
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เชน คาจัดทําป้ายไวนิล
โครงการ, คาอาหารสําหรับผู้เข้ารวมโครงการ, คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาวัสดุอุปกรณประกอบการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7) และมาตรา 68 (7)  และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2552
 มาตรา 16 (6) 

- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 58
         ลําดับที่ 5

โครงการสงเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการสงเสริม
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  เชน  คาจัดทําป้ายไว
นิลโครงการ, คาอาหารสําหรับผู้เข้ารวมโครงการ, คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาวัสดุอุปกรณประกอบการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7) และมาตรา 68 (7) และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2552
 มาตรา 16 (6) (24) 

- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 57
         ลําดับที่ 4
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย
ชีวภาพ

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสงเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรียชีวภาพ เชน  คาจัดทํา
ป้ายไวนิลโครงการ, คาอาหารสําหรับผู้เข้ารวมโครงการ, คา
สมนาคุณวิทยากร, คาวัสดุอุปกรณประกอบการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7) และมาตรา 68 (7) และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2552
 มาตรา 16 (6) (24) 

- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 56
         ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคงทน  เชน สปริงเกอร,มีดตัด
ต้นไม้ ฯลฯ  หรือวัสดุสิ้นเปลือง  เชน ปุ๋ย,ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว,อาหารสัตว ฯลฯ หรือวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล  เชน  หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,254,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 2,254,000 บาท

 เพื่อจายสมทบเป็นคากระแสไฟฟ้า ของสถานีสูบน้ําเพื่อการ
เกษตรที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
เวียง

งบลงทุน รวม 24,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1.คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม  2564
  ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

2.คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที

ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม  2564
  ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการปลูกป่า
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ คาจัดซื้อ
กล้าไม้ คาจ้างเหมาปรับพื้นที่ เป็นต้น

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ พ.ศ.2552 มาตรา 16 (24) 

- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 60
         ลําดับที่ 3

โครงการรักษน้ํา รักษป่า รักษาแผนดิน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการรักษ
น้ํา รักษป่า รักษาแผนดิน เชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ, คา
อาหารสําหรับผู้เข้ารวมโครงการ, คาสมนาคุณวิทยากร, คาจ้าง
เหมา, คาใช้จายอื่นๆ เป็นต้น

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (1) (7) และมาตรา 68 (7)  และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2552
 มาตรา 16 (24) 

- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 60
         ลําดับที่ 4
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โครงการสงเสริมการทําธนาคารน้ําใต้ดิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการสงเสริมการ
ทําธนาคารน้ําใต้ดิน ตามกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ, คา
อาหารสําหรับผู้เข้ารวมโครงการ,คาสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น
2. กิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่ประสบผลสําเร็จแล้ว เชน คาเดิน
ทาง, คาอาหารสําหรับผู้เข้ารวมโครงการ, คาสมนาคุณ
วิทยากร เป็นต้น
3. กิจกรรมสงเสริม ขยายผลการทําธนาคารน้ําใต้ดิน เชน คาจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับทําธนาคารน้ําใต้ดิน เป็นต้น

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7) และมาตรา 68 (1) (7)  และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2552
 มาตรา 16 (6) (24) 

- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 59
  ลําดับที่ 1

โครงการสร้างฝายชะลอความชุมชื้นตามแนวทางพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการสร้างฝาย
ชะลอความชุมชื้นตามแนวทางพระราชดําริ เชน คาจัดทําป้ายไว
นิลโครงการ, คาอาหารสําหรับผู้เข้ารวมโครงการ, คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณในการสร้างฝาย เป็นต้น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7) และมาตรา 68 (1) และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2552
 มาตรา 16 (24) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 61
         ลําดับที่ 6
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โครงการอนุรักษดินและน้ําโดยการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ เชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ คาจัดซื้อกล้าแฝก คาจ้าง
เหมาปรับพื้นที่ เป็นต้น

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ พ.ศ.2552 มาตรา 16 (24) 

- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 59
         ลําดับที่ 2

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ตามโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร   ปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ, คา
อาหารสําหรับผู้เข้ารวมโครงการ, คาสมนาคุณวิทยากร, คาวัสดุ
อุปกรณที่ใช้ประกอบการดําเนินงานโครงการ เป็นต้น

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) สวนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67 (7) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ พ.ศ.2552 มาตรา 16 (24) 

- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) หน้า 61
         ลําดับที่ 5
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

188,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

250,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,962,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,379,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจ่าย 60,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

625,800

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

28,692

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

30,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

188,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

250,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,962,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,379,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจ่าย 60,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

625,800

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

28,692

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

30,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

532,080

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

45,600

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

90,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,977,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

6,801,360 576,500 3,098,520 304,140 547,680

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

167,160

เงินประจําตําแหน่ง 246,000 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,234,320 366,000 1,017,760 188,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

70,140 33,500 48,000

เงินวิทยฐานะ 140,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

532,080

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

45,600

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

90,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,977,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

1,790,940 422,700 13,541,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

167,160

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 348,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 834,960 125,640 3,767,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000 24,000 223,640

เงินวิทยฐานะ 140,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

600,500 146,000 391,000 34,300 92,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000

ค่าเช่าบ้าน 370,000 84,000 73,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

138,800 26,500 18,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการต่างๆ ที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ

300,000 10,000

2.ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง
สํารวจความพึงพอใจ

15,000

2.ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

48,000

3.ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

228,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

300,000 102,360 1,666,160

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 40,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 587,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

5,800 13,800 202,900

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการต่างๆ ที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ

50,000 108,000 468,000

2.ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง
สํารวจความพึงพอใจ

15,000

2.ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

48,000 96,000

3.ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

228,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

48,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรหรือเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว

242,000 22,000 52,000 16,000 22,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 50,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

78,000 8,000 28,000 4,000 8,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตย
ตําบลเวียง

15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 40,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

48,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรหรือเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว

40,000 16,000 410,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 50,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

20,000 4,000 150,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตย
ตําบลเวียง

15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 250,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับขี่ปลอดภัย
ใส่ใจกฎจราจร

15,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

30,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

30,000

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟป่าชุมชน

20,000

โครงการป้องกันอัคคีภัย
ในชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตรทบทวน)

20,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับขี่ปลอดภัย
ใส่ใจกฎจราจร

15,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

30,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

30,000

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟป่าชุมชน

20,000

โครงการป้องกันอัคคีภัย
ในชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตรทบทวน)

20,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน

20,000

โครงการ to be 
number one

20,000

โครงการแข่งขันทักษะ
การเตรียมความพร้อม
ในเด็กระดับก่อนวัย
เรียน

20,000

โครงการศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,064,845

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน

20,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ

20,000

โครงการดําเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

400,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน

20,000

โครงการ to be 
number one

20,000

โครงการแข่งขันทักษะ
การเตรียมความพร้อม
ในเด็กระดับก่อนวัย
เรียน

20,000

โครงการศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,064,845

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน

20,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ

20,000

โครงการดําเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

400,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

40,000

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําและผู้
นําองค์การในชุมชนด้าน
สุขภาพ

20,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้
ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ ในเขต อบต
.เวียง

50,000

โครงการรณรงค์ควบคุม 
ป้องกันและระงับโรค
ติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ในตําบลเวียง

50,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

40,000

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําและผู้
นําองค์การในชุมชนด้าน
สุขภาพ

20,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้
ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ ในเขต อบต
.เวียง

50,000

โครงการรณรงค์ควบคุม 
ป้องกันและระงับโรค
ติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ในตําบลเวียง

50,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

50,000

โครงการอบรมผู้ดูแลผู้
ป่วย ติดบ้านติดเตียง

50,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการสงเคราะห์
และช่วยเหลือราษฎรใน
ชุมชน

20,000

โครงการณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติด

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

50,000

โครงการอบรมผู้ดูแลผู้
ป่วย ติดบ้านติดเตียง

50,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการสงเคราะห์
และช่วยเหลือราษฎรใน
ชุมชน

20,000

โครงการณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติด

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
อาชีพ

60,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการทํางานและ
การส่งเสริมรายได้

100,000

โครงการส่งเสริมคนดีศรี
ชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
และคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล อบต.เวียงคัพ 
ต่อต้านยาเสพติด

โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้
สูงอายุ

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
อาชีพ

60,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการทํางานและ
การส่งเสริมรายได้

100,000

โครงการส่งเสริมคนดีศรี
ชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
และคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล อบต.เวียงคัพ 
ต่อต้านยาเสพติด

35,000 35,000

โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้
สูงอายุ

30,000 30,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000 30,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

โครงการอนุรักษ์และส่ง
เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการอนุรักษ์และส่ง
เสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย

โครงการปลูกป่าชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการรักษ์น้ํา รักษ์
ป่า รักษาแผ่นดิน

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

โครงการส่งเสริมการทํา
ธนาคารน้ําใต้ดิน

โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:26:54 หน้า : 19/38

251



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์และส่ง
เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์และส่ง
เสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

30,000 30,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย

20,000 20,000

โครงการปลูกป่าชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

10,000 10,000

โครงการรักษ์น้ํา รักษ์
ป่า รักษาแผ่นดิน

50,000 50,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000 30,000

โครงการส่งเสริมการทํา
ธนาคารน้ําใต้ดิน

30,000 30,000

โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย

โครงการสร้างฝายชะลอ
ความชุ่มชื้นตามแนว
ทางพระราชดําริ

โครงการอนุรักษ์ดินและ
น้ําโดยการปลูกหญ้า
แฝก อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์
ชีวภาพ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 152,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 1,054,748

วัสดุก่อสร้าง 20,000 20,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000 10,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย

20,000 20,000

โครงการสร้างฝายชะลอ
ความชุ่มชื้นตามแนว
ทางพระราชดําริ

30,000 30,000

โครงการอนุรักษ์ดินและ
น้ําโดยการปลูกหญ้า
แฝก อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

20,000 20,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์
ชีวภาพ

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,000 232,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000 270,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,079,748

วัสดุก่อสร้าง 50,000 120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 265,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000

วัสดุอื่น 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 291,515 28,600

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 30,000 3,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

85,000 38,400

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
ปรับระดับได้

9,000

2.ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 5,500

3.ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก

9,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งานพนักพิงต่ํา

6,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000

วัสดุอื่น 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 2,254,000 2,574,115

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 33,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

123,400

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
ปรับระดับได้

9,000

2.ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 5,500

3.ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก

9,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งานพนักพิงต่ํา

6,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

1.ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

44,000

2.ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล

22,000

3.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ ( Ink Tank 
Printer)

7,500

4.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
LED ขาวดํา

10,000

ค่าจัดซื้อระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด 
จํานวน 1 ระบบ

200,000

ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 1

16,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

1.ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

44,000

2.ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล

22,000

3.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ ( Ink Tank 
Printer)

7,500

4.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
LED ขาวดํา

10,000

ค่าจัดซื้อระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด 
จํานวน 1 ระบบ

200,000

ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 1

16,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
ปรับระดับได้

6,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 11,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
รับประทานอาหาร

162,000

ค่าจัดซื้อ เครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

44,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

22,000

ค่าจัดซื้อระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง

74,200

1.ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน

2.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
ปรับระดับได้

3.ค่าจัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อนสูง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
ปรับระดับได้

6,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 11,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
รับประทานอาหาร

162,000

ค่าจัดซื้อ เครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

44,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

22,000

ค่าจัดซื้อระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง

74,200

1.ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 11,000 11,000

2.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
ปรับระดับได้

9,000 9,000

3.ค่าจัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อนสูง

19,500 19,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

1.ค่าจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล)

1.ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2

2.ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

1.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
หลวง หมู่ที่ 13

490,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 18

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 21

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:26:54 หน้า : 29/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

1.ค่าจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล)

730,000 730,000

1.ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2

60,000 60,000

2.ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

7,500 2,500 10,000

1.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000 22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
หลวง หมู่ที่ 13

490,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 18

250,000 250,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 21

250,000 250,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:26:54 หน้า : 30/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่   3

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 22

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 
25

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 
  9

โครงการก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว หมู่ที่ 
17

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์หมู่ที่ 16

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:26:54 หน้า : 31/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่   3

289,000 289,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 22

250,000 250,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 
25

250,000 250,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 6

300,000 300,000

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 
  9

500,000 500,000

โครงการก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร หมู่ที่ 5

260,000 260,000

โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว หมู่ที่ 
17

250,000 250,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์หมู่ที่ 16

400,000 400,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:26:54 หน้า : 32/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ําประปา หมู่ที่   11

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 7

โครงการซ่อมแซมท่อส่ง
น้ํา สถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า บ้านร่องริว หมู่ที่ 
12

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 13

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่   
23

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตประปา หมู่ที่ 24

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:26:54 หน้า : 33/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ําประปา หมู่ที่   11

250,000 250,000

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 7

250,000 250,000

โครงการซ่อมแซมท่อส่ง
น้ํา สถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า บ้านร่องริว หมู่ที่ 
12

1,380,000 1,380,000

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 13

300,000 300,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8

300,000 300,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่   
23

456,000 456,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

500,000 500,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

300,000 300,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตประปา หมู่ที่ 24

250,000 250,000

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:26:54 หน้า : 34/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าK) (ค่า
ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอําเภอ อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงาน
ประเพณีของจังหวัด
และอําเภอ

25,000

โครงการจัดงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
ประจําปี

5,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:26:54 หน้า : 35/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าK) (ค่า
ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอําเภอ อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงาน
ประเพณีของจังหวัด
และอําเภอ

25,000

โครงการจัดงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
ประจําปี

5,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:26:54 หน้า : 36/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจําปี

7,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรีบนบ้านทุ่งโห้ง

294,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรีบนบ้านร่องแช่

525,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรีบนบ้านห้วยไคร้

588,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรีบนบ้านใหม่

252,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการสงเคราะห์และ
บรรเทาทุกข์ราษฎร

5,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่  19

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอเทิง

30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตุง

รวม 22,583,392 14,930,795 1,625,000 9,806,273 1,173,440 933,200 100,000 265,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:26:54 หน้า : 37/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจําปี

7,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรีบนบ้านทุ่งโห้ง

294,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรีบนบ้านร่องแช่

525,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรีบนบ้านห้วยไคร้

588,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรีบนบ้านใหม่

252,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการสงเคราะห์และ
บรรเทาทุกข์ราษฎร

5,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่  19

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอเทิง

30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตุง

8,000 8,000

รวม 193,000 11,609,700 3,365,000 66,584,800

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  11:26:54 หน้า : 38/38
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- ส ำเนำ - 

                
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
********************* 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง สมัย
สามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2565 และสมัยสามัญท่ี 3  ครั้งที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2565  
และนายอ าเภอเทิงได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   เมื่อ
วันที่  25  สิงหาคม 2565  แล้วนั้น   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2565  เป็นต้นไป  โดยผู้ที่มีความสนใจใน
รายละเอียดงบประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สามารถเข้าไปดูและดาวน์โหลดข้อมูล
ได้ในเวบไซต์  http://abt-wiangthoeng.go.th ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 26  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2565 

  ลงชื่อ        สวาท        สมใจ 

 (นายสวาท        สมใจ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

 

http://abt-wiangthoeng.go.th/

