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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครจะไดเสนอรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง

1 .1 งบประมาณรายจายท่ัวไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
สถานะการเงินดังนี้
1 .1 .1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 47 ,537 ,828 .33 บาท
1 .1 .2 เงินสะสม จํานวน 16 ,838 ,772 .41 บาท
1 .1 .3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11 ,357 ,957 .91 บาท
1 .1 .4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 4 ,900 ,000 .00 บาท
1 .1 .5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน - บาท

1 .2 เงินกูคงคาง -
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2558

(1 ) รายรับจริง จํานวน 22 ,890 ,795 .42 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร จํานวน 349 ,781 .13 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 408 ,630 .67 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 256 ,091 .08 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน - บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 94 ,432 .00 บาท
หมวดรายไดจากทุน จํานวน 360 .00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13 ,203 ,035 .54 บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 8 ,578 ,465 .00 บาท

(2 ) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 15 ,842 ,222 .00 บาท
(3 ) รายจายจริง จํานวน 12 ,633 ,836 .34 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 922 ,782 .00 บาท
งบบุคลากร จํานวน 6 ,717 ,101 .00 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน 2 ,841 ,953 .34 บาท
งบลงทุน จํานวน 804 ,500 .00 บาท
งบรายจายอ่ืน จํานวน - บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 1 ,347 ,500 .00 บาท

(4 ) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 13 ,025 ,922 .00 บาท
(5 ) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน 3 ,833 ,200 .00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

2.1 รายรับ
รายรับจริง
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

ประมาณการ
ป 2559

รายไดจัดเกบ็
หมวดภาษีอากร 282 ,433 .89 200 ,000 .00 310 ,000 .00
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 666 ,483 .95 294 ,500 .00 603 ,000 .00
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 963 ,555 .65 377 ,000 .00 377 ,000 .00
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย - - -
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 120 ,982 .00 52 ,000 .00 52 ,000 .00
หมวดรายไดจากทนุ 4 ,375 .00 1 ,000 .00 1 ,000 .00
รวมรายไดจัดเก็บ 2 ,037,830.49 924,500.00 1,343,000.00
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16 ,121 ,798 .07 17 ,575 ,500 .00 16 ,657 ,000 .00
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

16,121,798.07 17,575,500 .00 16,657,000.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10 ,032 ,717 .00 9 ,500 ,000 .00 9 ,000 ,000 .00
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

10,032,717.00 9,500,000.00 9,000,000.00

รวม 28,192,345.56 28,000,000.00 27,000,000.00



-3 -

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

2.2 รายจาย
รายจาย รายจายจริง

ป 2557
ประมาณการ
ป 2558

ประมาณการ
ป 2559

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 1 ,272 ,745 .00 1 ,220 ,000 .00 1 ,295 ,000
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และ

คาจางชั่วคราว)
8 ,881 ,678 .00 10 ,241 ,120 .00 11 ,784 ,600 .00

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ
และหมวดคาสาธารณปูโภค)

6 ,558 ,003 .42 7 ,804 ,600 .00 8 ,575 ,840 .00

งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ  ทีด่ินและสิ่งกอสราง) 2 ,810 ,885 .59 7 ,325 ,280 .00 3 ,097 ,560 .00
งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 1 ,040 ,363 .00 20 ,000 .00 20 ,000 .00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1 ,866 ,727 .44 1 ,389 ,000 .00 2 ,227 ,000 .00

รวมจายจากงบประมาณ 22 ,430 ,402 .45 28 ,000 ,000 .00 27 ,000 ,000 .00
รวม 22 ,430 ,402 .45 28 ,000 ,000 .00 27 ,000 ,000 .00



สวนที่ 2

ขอบัญญัติ

เร่ือง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

ดาน ยอดรวม
ดานบริหารท่ัวไป
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 ,626 ,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 511 ,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4 ,559 ,500
แผนงานสาธารณสุข 414 ,000
แผนงานสังคมสงเคราะห 1 ,885 ,100
แผนงานเคหะและชุมชน 4 ,966 ,000
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 215 ,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 400 ,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 128 ,400

ดานการดําเนนิงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 1 ,295 ,000

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 27 ,000 ,000



แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบบุคลากร 6,037,600 1,941,000                               7 ,978 ,600
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,743,920 -                                2 ,743 ,920
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,293,680 1,941,000                                5 ,234 ,680
งบดําเนินงาน 3,807,000 437,000                               4,244 ,000
    คาตอบแทน 746,000 126,000                                   872 ,000
    คาใชสอย 2,039,000 171,000                                2 ,210 ,000
    คาวัสดุ 740,000 120,000                                   860 ,000
    คาสาธารณูปโภค 282,000 20,000                                   302 ,000
งบลงทุน 131,500 251,900                                  383 ,400
    คาครุภัณฑ 131,500 251,900                                   383 ,400
งบรายจายอ่ืน 20,000 -                                    20 ,000
    รายจายอ่ืน 20,000 -                                     20 ,000

รวม                               9,996 ,100 2,629,900                             12 ,626 ,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

รวมงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง                                 งาน
          งบ



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร 212,000 -                                 212 ,000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 212,000 -                                  212 ,000
งบดําเนินงาน 216,000 83,000                                 299 ,000
    คาตอบแทน 30,000 -                                     30 ,000
    คาใชสอย 186,000 83,000                                  269 ,000

รวม 428,000 83,000                                 511 ,000
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                                 งาน
          งบ

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง



แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร 1,130,000 -                              1,130 ,000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,130,000 -                               1 ,130 ,000
งบดําเนินงาน 384,270 1,401,520                              1,785 ,790
    คาตอบแทน 56,000 -                                    56 ,000
    คาใชสอย 150,270 615,600                                  765 ,870
    คาวัสดุ 130,000 785,920                                  915 ,920
    คาสาธารณูปโภค 48,000 -                                    48 ,000
งบลงทุน 109,710 -                                109 ,710
    คาครุภัณฑ 109,710 -                                  109 ,710
งบเงินอุดหนุน 350,000 1,184,000                              1,534 ,000
    เงินอุดหนุน 350,000 1,184,000                               1 ,534 ,000

รวม 1,973,980 2,585,520                              4,559 ,500
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

                                 งาน
          งบ

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม



แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน - 190,000                                 190 ,000
    คาใชสอย - 140,000                                  140 ,000
    คาวัสดุ - 50,000                                     50 ,000
งบลงทุน - 59,000                                   59 ,000
    คาครุภัณฑ - 59,000                                     59 ,000
งบเงินอุดหนุน 165,000 -                                 165 ,000
    เงินอุดหนุน 165,000 -                                  165 ,000

รวม 165,000 249,000                                 414 ,000
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                                 งาน
          งบ

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง



แผนงานสังคมสงเคราะห

งบบุคลากร 1,192,000 -                             1,192 ,000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,192,000 -                               1 ,192 ,000
งบดําเนินงาน 372,350 55,000                                427 ,350
    คาตอบแทน 51,000 -                                   51 ,000
    คาใชสอย 236,350 55,000                                 291 ,350
    คาวัสดุ 85,000 -                                   85 ,000
งบลงทุน 265,750 -                                265 ,750
    คาครุภัณฑ 265,750 -                                 265 ,750

รวม 1,830,100 55,000                             1,885 ,100
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห

รวม                                 งาน
          งบ



แผนงานเคหะและชุมชน

งบบุคลากร 1,272,000 - -                     1,272 ,000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,272,000 - -                      1 ,272 ,000
งบดําเนินงาน 696,300 - 250,000                       946 ,300
    คาตอบแทน 51,000 - -                           51 ,000
    คาใชสอย 268,000 - 250,000                         518 ,000
    คาวัสดุ 377,300 - -                         377 ,300
งบลงทุน 71,900 2,207,800 -                     2 ,279 ,700
    คาครุภัณฑ 71,900 - -                           71 ,900
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - 2,207,800 -                      2 ,207 ,800
งบเงินอุดหนุน - 468,000 -                       468 ,000
    เงินอุดหนุน - 468,000 -                         468 ,000

รวม 2,040,200 2,675,800 250,000                     4 ,966 ,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

                                 งาน
          งบ

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวมงานไฟฟาถนน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน 10,000                                200 ,000                                210 ,000
    คาใชสอย 10,000                                  200 ,000                                  210 ,000
งบเงินอุดหนุน -                                    5,000                                    5,000
    เงินอุดหนุน -                                      5 ,000                                      5 ,000

รวม 10,000                                205 ,000                                215 ,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน                                155 ,000                                190 ,000                                345 ,000
    คาใชสอย                                  155 ,000                                  190 ,000                                  345 ,000
งบเงินอุดหนุน                                          -                                  55 ,000                                  55 ,000
    เงินอุดหนุน                                            -                                    55 ,000                                    55 ,000
รวม                                155 ,000                                245 ,000                                400 ,000

                                          งาน
          งบ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

รวม
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                                 งาน
          งบ

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง



แผนงานการเกษตร

งบดําเนินงาน                                 28 ,400                               100 ,000                              128 ,400
    คาตอบแทน                                    8 ,400                                          -                                   8 ,400
    คาใชสอย                                  20 ,000                                100 ,000                               120 ,000

รวม                                 28 ,400                               100 ,000                              128 ,400

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 1,295,000 1,295,000
    งบกลาง 1,295,000 1,295,000

รวม 1,295,000 1,295,000

                                             งาน
           งบ งบกลาง รวม
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

                                        งาน
          งบ

งานสงเสริมการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม

รวม
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ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจหม จังหวัดลาํปาง

โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตรา
ขอบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครและโดยอนุมัติของนายอําเภอ
แจหม

ขอ 1 . ขอบัญญัตินี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ขอ 2 . ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เปนตนไป
ขอ 3 . งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น

27 ,000 ,000 บาท
ขอ 4 . งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 27 ,000 ,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

แผนงาน ยอดรวม
ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 ,626 ,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 511 ,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4 ,559 ,500
แผนงานสาธารณสุข 414 ,000
แผนงานสังคมสงเคราะห 1 ,885 ,100
แผนงานเคหะและชุมชน 4 ,966 ,000
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 215 ,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 400 ,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 128 ,400

ดานการดําเนนิงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 1 ,295 ,000

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 27 ,000,000





ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557  ป 2559
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน          -          -        145 ,593 .34        174 ,944 .31 -14 .32  %        200 ,000
     ภาษีบํารุงทองที่          -          -  10 ,412 .11  12 ,702 .08 21 .27  %          10 ,000
     ภาษีปาย          -          -  59 ,575 .00  94 ,787 .50 -5 .50  %        100 ,000

รวมหมวดภาษีอากร          -          -  215 ,580 .45  282 ,433 .89       310 ,000
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา          -          -  2 ,347 .40  2 ,677 .20 25 .30  %            2 ,000
     คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร          -          -                       -                       - 0 .00  %               500
     คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย          -          -  171 ,590 .00  592 ,150 .00 32 .45  %        400 ,000
     คาธรรมเนียมเก่ียวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน          -          -  7 ,300 .00  4 ,800 .00 37 .50  %            3 ,000
     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

         -          -  800 .00  750 .00 -33 .33  %            1 ,000

     คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9          -          -                       -                       - 0 .00  %        150 ,000

ประมาณการรายรับจริง
ยอดตาง (%)

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง
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ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557  ป 2559
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย          -          -  690 .00  940 .00 -6 .38  %            1 ,000
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก          -          -  1 ,200 .00  3 ,600 .00 -122 .22  %            8 ,000
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน          -          -                       -                       - 0 .00  %               500
     คาปรับการผิดสัญญา          -          -                       -  39 ,910 .00 79 .95  %            8 ,000
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย          -          -  3 ,000 .00  3 ,000 .00 -66 .67  %            5 ,000
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย          -          -                       -                       - 0 .00  %            5 ,000
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

         -          -                       -                       - 0 .00  %            5 ,000

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

         -          -                       -                       - 0 .00  %            2 ,000

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ          -          -  11 ,700 .00  11 ,100 .00 9 .91  %          10 ,000
     คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร          -          -                       -                       - 0 .00  %               500
     คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง          -          -                       -                       - 0 .00  %               500
     คาใบอนุญาตอ่ืนๆ          -          -  4 ,330 .00  7 ,556 .75 86 .77  %            1 ,000

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต          -          -  202 ,957 .40  666 ,483 .95       603 ,000
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่          -          -  79 ,500 .00  77 ,500 .00 0 .65  %          77 ,000
     ดอกเบี้ย          -          -  505 ,735 .40  527 ,495 .65 62 .08  %        200 ,000
     คาตอบแทนตามกฎหมายกําหนด          -          -  0 .00  358 ,560 .00 72 .11  %        100 ,000

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน          -          -  585 ,235 .40  963 ,555 .65       377 ,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตาง (%)



ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557  ป 2559
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน          -          -  108 ,200 .00  89 ,800 .00 44 .32  %          50 ,000
     รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ          -          -  636 .00  31 ,182 .00 93 .59  %            2 ,000

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด          -          -  108 ,836 .00  120 ,982 .00         52 ,000
หมวดรายไดจากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน          -          -  3 ,090 .00  4 ,375 .00 77 .14  %            1 ,000

รวมหมวดรายไดจากทุน          -          -  3 ,090 .00  4 ,375 .00           1,000
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน          -          -                       -  232 ,106 .47 -7 .71  %        250 ,000
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ          -          -     9 ,411 ,748 .34     7 ,636 ,330 .75 4 .45  %     7 ,296 ,500
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ          -          -     3 ,159 ,218 .45  3 ,327 ,987 .06 -0 .96  %     3 ,360 ,000
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ          -          -  81 ,213 .11  90 ,840 .17 11 .93  %          80 ,000
     ภาษีสุรา          -          -     1 ,337 ,467 .53  1 ,449 ,649 .76 -7 .61  %     1 ,560 ,000
     ภาษีสรรพสามิต          -          -     2 ,924 ,049 .37     1 ,971 ,810 .96 -47 .07  %     2 ,900 ,000
     คาภาคหลวงแร          -          -  498 ,594 .86  558 ,879 .78 -14 .51  %        640 ,000
     คาภาคหลวงปโตรเลียม          -          -  121 ,458 .91  114 ,305 .12 38 .76  %          70 ,000
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

         -          -  795 ,032 .00  739 ,378 .00 32 .38  %        500 ,000

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล          -          -                       -  510 .00 1 .96  %               500
รวมหมวดภาษีจัดสรร          -          -   18 ,328 ,782 .57   16 ,121 ,798 .07  16 ,657 ,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตาง (%)



ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557  ป 2559
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

         -          -     8 ,981 ,840 .00   10 ,032 ,717 .00 10 .29  %     9 ,000 ,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          -          -  8 ,981 ,840 .00   10 ,032 ,717 .00    9,000 ,000
รวมทุกหมวด          -          -  28 ,426 ,321 .82   28 ,192 ,345 .56  27 ,000 ,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตาง (%)



ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 27 ,000 ,000 บาท

หมวดภาษีอากร รวม 310,000 บาท
1 ) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 200,000 บาท

2 ) ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 10,000 บาท

3 ) ภาษีปาย จํานวน 100,000 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวม 603,000 บาท
1 ) คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

2 ) คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

3 ) คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จํานวน 400,000 บาท

3 ) คาธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและ ฌาปนสถาน จํานวน 3,000 บาท

4 ) คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว
เพ่ือการโฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

5 ) คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 9 จํานวน 150,000 บาท

5 ) คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

6 ) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 8,000 บาท
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รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง

รายไดจัดเก็บเอง

     - ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา

     - ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้ลดลง

     - ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา

     - ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้ลดลง

     - ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้ลดลง

     - ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้ลดลง

     - ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้เพ่ิมข้ึน

     - ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้เพ่ิมข้ึน

     - ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา

     - ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้เพ่ิมข้ึน

     - ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้เพ่ิมข้ึน



7 ) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน จํานวน 500 บาท

8 ) คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 8,000 บาท

9 ) คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

10 ) คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

10 ) คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

10 ) คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

11 ) คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

11 ) คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

11 ) คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

12 ) คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 377,000 บาท
1 ) คาเชาหรือคาบริการสถานท่ี จํานวน 77,000 บาท

2 ) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 200,000 บาท

3 ) คาตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 100,000 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 52,000 บาท
1 ) คาขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท

2 ) รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จํานวน 2,000 บาท
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     - ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้ลดลง

     - ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้เพ่ิมข้ึน

     - ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้เพ่ิมข้ึน

     - ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้เพ่ิมข้ึน

     - ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา

     - ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้ลดลง

     - ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา

     - ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้ลดลง

     - ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้ลดลง

     - ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้ลดลง

     - ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้ลดลง

     - ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้เพ่ิมข้ึน

     - ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้เพ่ิมข้ึน

     - ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้เพ่ิมข้ึน

     - ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้เพ่ิมข้ึน



หมวดรายไดจากทุน รวม 1,000 บาท
1 ) คาขายทอดตลอดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,657,000 บาท
1 ) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน จํานวน 250,000 บาท

2 ) ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ จํานวน 7,296,500 บาท

3 ) ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,360,000 บาท

4 ) ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 80,000 บาท

5 ) ภาษีสุรา จํานวน 1,560,000 บาท

6 ) ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,900,000 บาท

7 ) คาภาคหลวงแร จํานวน 640,000 บาท

8 ) คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

9 ) คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน

จํานวน 500,000 บาท

10 ) คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและใชน้ําบาดาล จํานวน 500 บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 9,000,000 บาท
1 ) เงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 9,000,000 บาท
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รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้ลดลง

     - ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้ลดลง

     - ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา

     - ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา

     - ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา

     - ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา

     - ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา

     - ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้เพ่ิมข้ึน

     - ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้เพ่ิมข้ึน

     - ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้ลดลง

     - ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้ลดลง

     - ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น



 ป 2555  ป 2556  ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก       257 ,040 .00         485 ,849 .00         431 ,095 .00        514 ,080 0.00 % 514,080
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก         21 ,060 .00           39 ,905 .00           35 ,429 .00           42 ,120 0.00 % 42,120
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก         21 ,060 .00           39 ,905 .00           35 ,429 .00           42 ,120 0.00 % 42,120
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองคการบริหารสวนตําบล

                     -           86 ,400 .00           67 ,586 .00           86 ,400 0.00 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    1 ,014 ,925 .00      2 ,059 ,200 .00      1 ,838 ,642 .00      2 ,059 ,200 0.00 % 2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง)    1 ,314 ,085 .00      2,711 ,259 .00      2,408 ,181 .00     2,743 ,920 2,743,920

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน       575 ,436 .00      1 ,263 ,033 .00      1 ,993 ,912 .00      2 ,186 ,800 19.97 % 1,750,000
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน         63 ,132 .00         266 ,893 .00         133 ,010 .00           67 ,200 0.00 % 67,200
เงินประจําตําแหนง         21 ,000 .00         138 ,386 .00         102 ,200 .00        109 ,200 0.00 % 109,200
คาจางลูกจางประจํา         60 ,420 .00         127 ,800 .00         135 ,480 .00        142 ,400 -51.69 % 216,000

-22-

 รายจายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง



 ป 2555  ป 2556  ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
เงินเพ่ิมตาง ๆของลูกจางประจํา           9 ,000 .00           52 ,200 .00           44 ,520 .00           43 ,200 100.00 % -
คาตอบแทนพนักงานจาง       149 ,239 .00         310 ,440 .00         597 ,049 .00        955 ,000 -7.85 % 1,030,000
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง         24 ,052 .00         126 ,960 .00         185 ,660 .00           88 ,800 -36.58 % 121,280

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)       902 ,279 .00      2,285 ,712 .00     3,191 ,831 .00     3,592 ,600 3,293,680
รวมงบบุคลากร    2,216 ,364 .00      4,996 ,971 .00      5,600 ,012 .00     6,336 ,520 6,037,600

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

        47 ,700 .00      1 ,042 ,520 .00      1 ,732 ,379 .00        922 ,000 40.13 % 552,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           9 ,840 .00           14 ,280 .00             9,240 .00           50 ,000 0.00 % 50,000
คาเชาบาน         41 ,500 .00         119 ,400 .00         129 ,300 .00        179 ,400 36.45 % 114,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร           1 ,702 .00             5,341 .00             7,278 .00           30 ,000 0.00 % 30,000
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล         15 ,432 .00           75 ,941 .00             3,371 .00                   - 0.00 % -

รวมคาตอบแทน      116 ,174 .00      1,257 ,482 .00      1,881 ,568 .00     1,181 ,400 746,000
คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       209 ,516 .00         888 ,338 .50      1 ,159 ,437 .00      1 ,052 ,000 10.36 % 943,000
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ                      -           19 ,200 .00           16 ,000 .00           25 ,000 -20.00 % 30,000
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ           9 ,516 .00           59 ,568 .00           64 ,468 .00           80 ,000 -212.50 % 250,000
- คาใชจายในการฝกอบรมการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม

                     -             9,720 .00                        -                   - 0.00 % -

- คาใชจายในการฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม                      -                        -           10 ,000 .00                   - 0.00 % -

 รายจายจริง ประมาณการ
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 ป 2555  ป 2556  ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
- โครงการฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม
ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร  อําเภอ
แจหม  จังหวัดลําปาง  ประจําป 2558

                     -                        -                        -           13 ,000 100.00 % -

- โครงการฝกอบรมการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร อําเภอ
แจหม จังหวัดลําปาง ประจําป 2559

                     -                        -                        -                   - -100.00 % 15,000

- คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา                      -         298 ,925 .00                        -        200 ,000 100.00 % -
- โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

                     -                        -                        -                   - -100.00 % 400,000

- คาใชจายในการเลือกตั้ง         12 ,793 .30                        -         285 ,137 .50        100 ,000 0.00 % 100,000
- คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผูตองหา                      -                        -                        -             1,000 0.00 % 1,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม           2 ,305 .00           32 ,715 .99           43 ,755 .76           71 ,980 -316.78 % 300,000

รวมคาใชสอย      234 ,130 .30      1,308 ,467 .49      1,578 ,798 .26     1,542 ,980 2,039,000
คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน         42 ,246 .00         164 ,083 .00         199 ,996 .00        190 ,000 21.05 % 150,000
วัสดุไฟฟาและวิทยุ         32 ,045 .00         121 ,571 .00                        -                   - 0.00 % -
วัสดุงานบานงานครัว           1 ,613 .00             9,831 .00           37 ,137 .00           50 ,000 0.00 % 50,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง                      -             6,000 .00             4,210 .00           50 ,000 -20.00 % 60,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น         31 ,714 .27         233 ,016 .29         296 ,338 .15        350 ,000 0.00 % 350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร                      -                        -             1,625 .00           50 ,000 40.00 % 30,000
วัสดุคอมพิวเตอร         39 ,433 .00         125 ,000 .00           78 ,744 .00        100 ,000 0.00 % 100,000

รวมคาวัสดุ      147 ,051 .27        659 ,501 .29        618 ,050 .15        790 ,000 740,000

 รายจายจริง ประมาณการ
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 ป 2555  ป 2556  ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา         32 ,011 .70         188 ,802 .88         202 ,999 .14        240 ,000 16.67 % 200,000
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล           1 ,512 .40             4,555 .00             4,365 .00           10 ,000 0.00 % 10,000
คาบริการโทรศัพท           1 ,886 .12             5,333 .58             7,463 .23           10 ,000 0.00 % 10,000
คาบริการไปรษณีย           1 ,800 .00           10 ,040 .00           17 ,174 .00           20 ,000 0.00 % 20,000
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           2 ,731 .55           16 ,260 .40           25 ,430 .57           42 ,000 0.00 % 42,000

รวมคาสาธารณูปโภค         39 ,941 .77        224 ,991 .86        257 ,431 .94        322 ,000 282,000
รวมงบดําเนินงาน      537 ,297 .34      3,450 ,442 .64      4,335 ,848 .35     3,836 ,380 3,807,000

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน
- คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ                      -                        -                        -                   - -100.00 % 16,000
- คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน                      -                        -                        -                   - -100.00 % 3,900
- คาจัดซื้อโตะทํางาน (ระดับ 7 -9 )                      -                        -                        -                   - -100.00 % 16,500
- คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง                      -                        -                        -                   - -100.00 % 4,000
- คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงกลาง                      -                        -                        -                   - -100.00 % 5,000
- คาจัดซื้อเกาอ้ีพักคอย ชนิด 4 ท่ีน่ัง                      -                        -                        -                   - -100.00 % 5,800
- คาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค                      -                        -                        -                   - -100.00 % 25,000
- คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร                      -           48 ,000 .00                        -                   - 0.00 % -
- คาจัดซื้อพัดลมโคจร                      -           23 ,400 .00                        -                   - 0.00 % -

 รายจายจริง ประมาณการ
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 ป 2555  ป 2556  ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- คาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี                      -                        -                        -           46 ,400 100.00 % -
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- คาจัดซื้อกลองถายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ขนาด
ไมนอยกวา 14 ลานพิกเซล

                     -                        -                        -             7,000 100.00 % -

ครุภัณฑงานบานงานครัว
- คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง                      -                        -             9,500 .00                   - 0.00 % -
- คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน                      -                        -           14 ,500 .00                   - 0.00 % -
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน                      -                        -           13 ,950 .00                   - 0.00 % -
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเอร สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1

                  - -100.00 % 46,000

- คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา                      -                        -             1,700 .00                   - -100.00 % 6,200
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

                     -                        -                        -           18 ,000 100.00 % -

- คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
แบบ Network แบบท่ี 1

                     -                        -                        -           19 ,900 100.00 % -

- คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป                      -                        -                        -                   - -100.00 % 3,100
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ         47 ,560 .00           51 ,340 .00           41 ,580 .00           90 ,800 100.00 % -

รวมคาครุภัณฑ         47 ,560 .00        122 ,740 .00          81 ,230 .00        182 ,100 131,500
รวมงบลงทุน         47 ,560 .00        122 ,740 .00          81 ,230 .00        182 ,100 27.79 % 131,500

 รายจายจริง ประมาณการ
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 ป 2555  ป 2556  ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
งบรายจายอ่ืน
รายจายอ่ืน

รายจายอ่ืน                      -           20 ,000 .00      1 ,040 ,363 .00           20 ,000 0.00 % 20,000
รวมรายจายอ่ืน                     -           20 ,000 .00      1,040 ,363 .00          20 ,000 20,000
รวมงบรายจายอ่ืน                     -           20 ,000 .00      1,040 ,363 .00          20 ,000 20,000
รวมงานบริหารทั่วไป    2,801 ,221 .34      8,590 ,153 .64   11 ,057 ,453 .35   10 ,375 ,000 9,996,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- โครงการประชาคมหมูบาน/ตําบล                      -                        -                400 .00           10 ,000 100.00 % -

รวมคาใชสอย                     -                       -               400 .00          10 ,000 -
รวมงบดําเนินงาน                     -                       -               400 .00          10 ,000 -
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                     -                       -               400 .00          10 ,000 -
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน       423 ,996 .00         917 ,130 .00      1 ,353 ,927 .00      1 ,496 ,400 -15.61 % 1,730,000
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน         39 ,540 .00         153 ,267 .00         100 ,265 .00             4,100 100.00 % -
เงินประจําตําแหนง                      -                        -           42 ,000 .00           42 ,000 0.00 % 42,000

 รายจายจริง ประมาณการ
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คาตอบแทนพนักงานจาง         47 ,700 .00           99 ,120 .00         123 ,485 .00        140 ,000 -5.71 % 148,000
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง           9 ,000 .00           18 ,000 .00           17 ,350 .00           14 ,100 -48.94 % 21,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)       520 ,236 .00      1,187 ,517 .00      1,637 ,027 .00     1,696 ,600 1,941,000
รวมงบบุคลากร       520 ,236 .00      1,187 ,517 .00      1,637 ,027 .00     1,696 ,600 1,941,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

                     -                        -                        -           60 ,000 0.00 % 60,000

คาเชาบาน           6 ,250 .00                        -                        -           36 ,000 0.00 % 36,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                      -           10 ,395 .50                        -           30 ,000 0.00 % 30,000
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล         17 ,182 .00           36 ,077 .00           11 ,976 .00                   - 0.00 % -

รวมคาตอบแทน         23 ,432 .00           46 ,472 .50          11 ,976 .00        126 ,000 126,000
คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ           4 ,700 .00           33 ,700 .00           19 ,500 .00           70 ,000 98.57 % 1,000
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ           4 ,008 .00           26 ,584 .00           17 ,000 .00           50 ,000 -160.00 % 130,000
- โครงการอบรมผูประกอบการ                      -                        -                        -                   - -100.00 % 10,000
- โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี                      -                        -             8,480 .00        200 ,000 100.00 % -
คาบํารุงรักษาและซอมแซม           1 ,450 .00                690 .00           14 ,590 .00           30 ,100 0.33 % 30,000

รวมคาใชสอย         10 ,158 .00           60 ,974 .00           59 ,570 .00        350 ,100 171,000

 รายจายจริง ประมาณการ
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คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน         11 ,503 .70           38 ,260 .50           79 ,893 .10           80 ,000 25.00 % 60,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น                      -                        -                        -           10 ,000 0.00 % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร                      -           53 ,200 .00           34 ,330 .00           50 ,000 0.00 % 50,000

รวมคาวัสดุ        11 ,503 .70          91 ,460 .50        114 ,223 .10        140 ,000 120,000
คาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย                      -                        -                        -           20 ,000 0.00 % 20,000
รวมคาสาธารณูปโภค                     -                       -                       -          20 ,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน         45 ,093 .70        198 ,907 .00        185 ,769 .10        636 ,100 437,000

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน
- คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง                      -                        -                        -                   - -100.00 % 4,000
- คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ                      -             4,000 .00                        -                   - -100.00 % 12,000
- คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน                      -                        -                        -                   - -100.00 % 3,900
- คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความเร็ว 40 แผนตอนาที

                     -                        -                        -                   - -100.00 % 180,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- คาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา

                     -                        -                        -                   - -100.00 % 52,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร                      -           14 ,000 .00                        -                   - 0.00 % -

 รายจายจริง ประมาณการ
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- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน                      -                        -           13 ,950 .00                   - 0.00 % -
- คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)                      -                        -                        -             4,300 100.00 % -
- คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา                      -             1,700 .00             1,700 .00                   - 0.00 % -
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ                      -                        -                        -           50 ,000 100.00 % -

รวมคาครุภัณฑ                     -          19 ,700 .00          15 ,650 .00          54 ,300 251,900
รวมงบลงทุน                     -          19 ,700 .00          15 ,650 .00          54 ,300 251,900
รวมงานบริหารงานคลัง       565 ,329 .70      1,406 ,124 .00      1,838 ,446 .10     2,387 ,000 2,629,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป    3 ,366 ,551 .04      9,996 ,277 .64    12 ,896 ,299 .45   12 ,772 ,000 12,626,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)                     -                       -                       -                   - -100.00 % 212,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)                     -                       -                       -                  - 212,000
รวมงบบุคลากร                     -                       -                       -                  - 212,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาเชาบาน                      -                        -                        -                   - -100.00 % 20,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                      -                        -                        -                   - -100.00 % 10,000
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

                     -           29 ,800 .00           25 ,200 .00                   - 0.00 % -

รวมคาตอบแทน                     -           29 ,800 .00           25 ,200 .00                  - 30,000

 รายจายจริง ประมาณการ
-30-



 ป 2555  ป 2556  ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                      -                        -                        -                   - 0.00 % 30,000
- โครงการฝกอบรม/ซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

                     -                        -                        -           25 ,000 76.00 % 6,000

- โครงการฝกอบรม/ทบทวน อปพร.                      -                        -                        -        106 ,000 -41.51 % 150,000
- โครงการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในดาน
สาธารณภัย

                     -                        -                        -           25 ,000 100.00 % -

รวมคาใชสอย                     -                       -                       -        156 ,000 186,000
รวมงบดําเนินงาน                     -           29 ,800 .00           25 ,200 .00        156 ,000 216,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                     -           29 ,800 .00           25 ,200 .00        156 ,000 428,000
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- โครงการทําแนวกันไฟปา ประจําป พ.ศ.2559                      -                        -                        -                   - -100.00 % 53,000

- โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
ปใหม พ.ศ.2559

                     -                        -                        -                   - -100.00 % 15,000

- โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต พ.ศ.2559

                     -                        -                        -                   - -100.00 % 15,000

 รายจายจริง ประมาณการ
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- คาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

          2 ,580 .00             5,061 .00                        -                   - 0.00 % -

- โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควัน  องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง  ประจําป  พ.ศ.2558

                     -                        -                        -           25 ,000 100.00 % -

- โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                      -                        -             4,651 .00           12 ,000 100.00 % -
รวมคาใชสอย           2,580 .00             5,061 .00             4,651 .00          37 ,000 83,000
รวมงบดําเนินงาน           2,580 .00             5,061 .00             4,651 .00          37 ,000 83,000

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV                      -                        -                        -        235 ,000 100.00 % -

รวมคาครุภัณฑ                     -                       -                       -        235 ,000 -
รวมงบลงทุน                     -                       -                       -        235 ,000 -
รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย           2,580 .00             5,061 .00             4,651 .00        272 ,000 83,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน           2,580 .00          34 ,861 .00          29 ,851 .00        428 ,000 511,000

 รายจายจริง ประมาณการ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน                      -         182 ,880 .00         271 ,520 .00        497 ,000 -9.66 % 545,000
เงินประจําตําแหนง                      -                        -           42 ,000 .00           42 ,000 0.00 % 42,000
คาตอบแทนพนักงานจาง                      -         105 ,880 .00         239 ,927 .00        410 ,000 -1.22 % 415,000
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง                      -           47 ,720 .00         125 ,072 .00           88 ,500 -44.63 % 128,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)                     -        336 ,480 .00        678 ,519 .00     1,037 ,500 1,130,000
รวมงบบุคลากร                     -        336 ,480 .00        678 ,519 .00     1,037 ,500 1,130,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาเชาบาน                      -                        -           11 ,600 .00           36 ,000 0.00 % 36,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                      -                        -                        -           10 ,000 -100.00 % 20,000

รวมคาตอบแทน                     -                       -          11 ,600 .00          46 ,000 56,000
คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ                      -           26 ,800 .00           94 ,750 .00           80 ,000 62.50 % 30,000
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                      -           14 ,200 .00           23 ,554 .00           40 ,000 -150.00 % 100,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม                      -                        -                        -           20 ,000 -1.35 % 20,270

รวมคาใชสอย                     -          41 ,000 .00        118 ,304 .00        140 ,000 150,270

 รายจายจริง ประมาณการ
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คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน                      -           13 ,464 .00           12 ,218 .00           30 ,000 -66.67 % 50,000
วัสดุงานบานงานครัว                      -                        -           11 ,820 .00           18 ,000 -11.11 % 20,000
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย                      -                        -                        -           10 ,000 0.00 % 10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร                      -             3,600 .00                        -           10 ,000 0.00 % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร                      -                        -             9,780 .00           20 ,000 -100.00 % 40,000

รวมคาวัสดุ                     -          17 ,064 .00          33 ,818 .00          88 ,000 130,000
คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา                      -                        -                        -           36 ,000 0.00 % 36,000
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล                      -                        -                        -             7,200 -66.67 % 12,000

รวมคาสาธารณูปโภค                     -                       -                       -          43 ,200 48,000
รวมงบดําเนินงาน                     -           58 ,064 .00        163 ,722 .00        317 ,200 384,270

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน
- คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ                      -                        -                        -                   - -100.00 % 8,000
- คาจัดซื้อช้ันวางรองเทานักเรียนแบบเหล็ก 3 ช้ัน                      -                        -                        -                   - -100.00 % 14,000
- คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บกระเปานักเรียน (ล็อกเกอร)
ไมมีฝาปด ชนิด 9 ชอง

                     -                        -                        -                   - -100.00 % 29,250

- คาจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 น้ิว                      -                        -                        -                   - -100.00 % 18,960
- คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิว                      -                        -                        -                   - -100.00 % 16,200

 รายจายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- คาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล)                      -                        -                        -      1 ,294 ,000 100.00 % -
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- คาจัดซื้อกลองถายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล
ขนาดไมนอยกวา 14 ลานพิกเซล

                     -                        -                        -             7,000 100.00 % -

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร                      -           14 ,000 .00                        -                   - 0.00 % -
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน                      -                        -                        -  15 ,000 100.00 % -
- คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สี
แบบ Network

                     -                        -                        -                   - -100.00 % 16,000

- คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาว-ดํา
(30 หนา/นาที)

                     -                        -                        -                   - -100.00 % 7,300

- คาจัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอร                      -           13 ,000 .00                        -                   - 0.00 % -
- คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)                      -                        -                        -             4,300 100.00 % -
- คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา                      -             1,700 .00                        -                   - 0.00 % -
- คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA                      -                        -                        -             3,000 100.00 % -
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ                      -                        -                        -           30 ,000 100.00 % -

รวมคาครุภัณฑ                     -           28 ,700 .00                       -     1,353 ,300 109,710
รวมงบลงทุน                     -           28 ,700 .00                       -     1,353 ,300 109,710

 รายจายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ                      -         360 ,000 .00         300 ,000 .00                   - -100.00 % 350,000
รวมเงินอุดหนุน                     -        360 ,000 .00        300 ,000 .00                  - 350,000
รวมงบเงินอุดหนุน                     -        360 ,000 .00        300 ,000 .00                  - 350,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                     -        783 ,244 .00      1,142 ,241 .00     2,708 ,000 1,973,980
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ                      -           17 ,940 .00                        -                   - 0.00 % -
- โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ                      -                        -           20 ,776 .00                   - 0.00 % -
- โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป 2558                      -                        -                        -           50 ,000 100.00 % -
- โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559                      -                        -                        -                   - -100.00 % 50,000
- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตําบลวิเชตนคร                      -                        -                        -           20 ,000 0.00 % 20,000
- โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                      -                        -                        -           20 ,000 0.00 % 20,000
- คาสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       182 ,000 .00                        -                        -                   - 0.00 % -
- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา                      -         291 ,200 .00         428 ,400 .00        420 ,000 -1.33 % 425,600
- โครงการรักการอาน                      -                        -                        -                   - -100.00 % 100,000

รวมคาใชสอย       182 ,000 .00        309 ,140 .00        449 ,176 .00        510 ,000 615,600

 รายจายจริง ประมาณการ
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คาวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม)       137 ,436 .60         784 ,111 .57         751 ,829 .95        804 ,480 2.31 % 785,920
รวมคาวัสดุ      137 ,436 .60        784 ,111 .57        751 ,829 .95        804 ,480 785,920
รวมงบดําเนินงาน      319 ,436 .60      1,093 ,251 .57      1,201 ,005 .95     1,314 ,480 1,401,520

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ                      -         828 ,386 .00      1 ,232 ,000 .00      1 ,224 ,000 3.27 % 1,184,000
รวมเงินอุดหนุน                     -        828 ,386 .00      1,232 ,000 .00     1,224 ,000 1,184,000
รวมงบเงินอุดหนุน                     -        828 ,386 .00      1,232 ,000 .00     1,224 ,000 1,184,000
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      319 ,436 .60      1,921 ,637 .57      2,433 ,005 .95     2,538 ,480 2,585,520
งานศึกษาไมกําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- คาใชจายตามโครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน                      -           75 ,855 .00                        -                   - 0.00 % -

รวมคาใชสอย                     -           75 ,855 .00                       -                  - -
รวมงบดําเนินงาน                     -           75 ,855 .00                       -                  - -
รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ                     -           75 ,855 .00                       -                  - -
รวมแผนงานการศึกษา      319 ,436 .60      2,780 ,736 .57      3,575 ,246 .95     5,246 ,480 4,559,500
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน                      -                        -         110 ,000 .00        165 ,000 0.00 % 165,000
รวมเงินอุดหนุน                     -                       -        110 ,000 .00        165 ,000 165,000
รวมงบเงินอุดหนุน                     -                       -        110 ,000 .00        165 ,000 165,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                     -                       -        110 ,000 .00        165 ,000 165,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- คาใชจายตามโครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา                      -           32 ,160 .00                        -                   - 0.00 % -

- โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป
พ.ศ.2559

                     -                        -           28 ,150 .00           40 ,000 0.00 % 40,000

- โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก                      -                        -                        -                   - -100.00 % 100,000
รวมคาใชสอย                     -          32 ,160 .00          28 ,150 .00          40 ,000 140,000

คาวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย           2 ,600 .00           91 ,200 .00           92 ,800 .00           50 ,000 0.00 % 50,000

รวมคาวัสดุ           2,600 .00          91 ,200 .00           92 ,800 .00          50 ,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน           2,600 .00        123 ,360 .00        120 ,950 .00          90 ,000 190,000

 รายจายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร
- คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน                      -                        -                        -                   - -100.00 % 59,000

รวมคาครุภัณฑ                     -                       -                       -                  - 59,000
รวมงบลงทุน                     -                       -                       -                  - 59,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ                      -           48 ,000 .00                        -                   - 0.00 % -
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน                      -         110 ,000 .00                        -                   - 0.00 % -

รวมเงินอุดหนุน                     -        158 ,000 .00                       -                   - -
รวมงบเงินอุดหนุน                     -        158 ,000 .00                       -                   - -
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน           2,600 .00        281 ,360 .00        120 ,950 .00          90 ,000 249,000
รวมแผนงานสาธารณสุข           2,600 .00        281 ,360 .00        230 ,950 .00        255 ,000 414,000
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน                      -                        -                        -                   - -100.00 % 1,150,000
เงินประจําตําแหนง                      -                        -                        -                   - -100.00 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)                     -                       -                       -                  - 1,192,000
รวมงบบุคลากร                     -                       -                       -                  -     1,192 ,000

 รายจายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาเชาบาน                      -                        -                        -                   - -100.00 %           36 ,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                      -                        -                        -                   - -100.00 %           15 ,000

รวมคาตอบแทน                     -                       -                       -                  -          51 ,000
คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ                      -                        -                        -                   - -100.00 %           90 ,000
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                      -                        -                        -                   - -100.00 %        100 ,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม                      -                        -                        -                   - -100.00 %           46 ,350

รวมคาใชสอย                     -                       -                       -                  -        236 ,350
คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน                      -                        -                        -                   - -100.00 %           50 ,000
วัสดุคอมพิวเตอร                      -                        -                        -                   - -100.00 %           35 ,000

รวมคาวัสดุ                     -                       -                       -                  -          85 ,000
รวมงบดําเนินงาน                     -                       -                       -                  -        372 ,350

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน
- คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความเร็ว 40 แผนตอนาที

                     -                        -                        -                   - -100.00 %        180 ,000

- คาจัดซื้อโตะทํางาน (ระดับ 3 -6 )                      -                        -                        -                   - -100.00 %             8,000

 รายจายจริง ประมาณการ
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- คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงกลาง                      -                        -                        -                   - -100.00 %             5,000
- คาจัดซื้อตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก                      -                        -                        -                   - -100.00 %             4,000
- คาจัดซื้อตูเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก                      -                        -                        -                   - -100.00 %             4,000
- คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ                      -                        -                        -                   - -100.00 %             8,000
- คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน                      -                        -                        -                   - -100.00 %             3,900
- คาจัดซื้อกระดานบอรดแบบมีขาและลอ                      -                        -                        -                   - -100.00 %             3,450
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1

                     -                        -                        -                   - -100.00 %           23 ,000

- คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA                      -                        -                        -                   - -100.00 %             3,100
- คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาว-ดํา
(30 หนา/นาที)

                     -                        -                        -                   - -100.00 %             7,300

- คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ
Network

                     -                        -                        -                   - -100.00 %           16 ,000

รวมคาครุภัณฑ                     -                       -                       -                  -        265 ,750
รวมงบลงทุน                     -                       -                       -                  -        265 ,750
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห                     -                       -                       -                  -     1,830 ,100
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- โครงการจัดตั้งศูนยบริการผูสูงอายุ                      -                        -                        -                   -           30 ,000
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- โครงการสํารวจตรวจเยี่ยมและสงเคราะหผูดอยโอกาส
 ผูไรท่ีพ่ึง ผูพิการ ผูสูงอายุ

                     -                        -                        -                   -           10 ,000

- โครงการฝกอบรมการดูแลและฟนฟูผูพิการ                      -                        -                        -                   -           15 ,000
รวมคาใชสอย                     -                       -                       -                  -          55 ,000
รวมงบดําเนินงาน                     -                       -                       -                  -          55 ,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห                     -                       -                       -                  -          55 ,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห - - - - 1,885,100
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน       256 ,703 .00         449 ,539 .00         668 ,744 .00        836 ,400 -9.16 % 913,000
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน         31 ,140 .00           41 ,542 .00           21 ,717 .00                   - 0.00 % -
เงินประจําตําแหนง                      -                        -           42 ,000 .00           42 ,000 0.00 % 42,000
คาตอบแทนพนักงานจาง         47 ,700 .00           99 ,120 .00         194 ,087 .00        260 ,000 -4.62 % 272,000
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง           9 ,000 .00           18 ,000 .00           39 ,572 .00           32 ,100 -40.19 % 45,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)      344 ,543 .00        608 ,201 .00        966 ,120 .00     1,170 ,500 1,272,000
รวมงบบุคลากร      344 ,543 .00        608 ,201 .00        966 ,120 .00     1,170 ,500 1,272,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาเชาบาน                      -                        -                        -           20 ,000 -80.00 % 36,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                      -                        -                        -           10 ,000 -50.00 % 15,000
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เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล           1 ,966 .00           38 ,301 .00             4,613 .00                   - 0.00 % -

รวมคาตอบแทน           1,966 .00          38 ,301 .00            4,613 .00          30 ,000 51,000
คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ                      -           16 ,300 .00             1,800 .00           60 ,000 -180.00 % 168,000
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ           3 ,792 .00           11 ,330 .00             1,480 .00           50 ,000 -100.00 % 100,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม           1 ,740 .00             7,570 .00             4,685 .00           27 ,440 100.00 % -

รวมคาใชสอย           5,532 .00          35 ,200 .00             7,965 .00        137 ,440 268,000
คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน         13 ,010 .00           27 ,982 .00           16 ,352 .00           50 ,000 0.00 % 50,000
วัสดุไฟฟาและวิทยุ                      -                        -         101 ,315 .00        140 ,000 -33.79 % 187,300
วัสดุกอสราง           1 ,107 .00           10 ,233 .00           20 ,129 .00           60 ,000 -66.67 % 100,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น              875 .48             3,750 .20             3,451 .27           10 ,000 0.00 % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร                      -                        -                        -           30 ,000 0.00 % 30,000

รวมคาวัสดุ         14 ,992 .48          41 ,965 .20        141 ,247 .27        290 ,000 377,300
รวมงบดําเนินงาน         22 ,490 .48        115 ,466 .20        153 ,825 .27        457 ,440 696,300

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน
- คาจัดซื้อโตะทํางาน (ระดับ 3 -6 )                      -                        -                        -                   - -100.00 % 4,000
- คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงกลาง                      -                        -                        -                   - -100.00 % 2,500
- คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ                      -                        -                        -                   - -100.00 % 8,000
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- คาจัดซื้อกลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล
ความละเอียด 16 ลานพิกเซล

                     -                        -                        -                   - -100.00 % 10,000

ครุภัณฑกอสราง
- คาจัดซื้อแบบหลอคอนกรีตทรงลูกบาศก                      -                        -             7,500 .00                   - 0.00 % -
- คาจัดซื้อเวอรเนียคาลิปเปอร ขนาด 12 น้ิว                      -                        -                        -             4,400 100.00 % -
ครุภัณฑโรงงาน
- คาจัดซื้อเครื่องเจียแบบมือถือ                      -             3,500 .00                        -                   - 0.00 % -
- คาจัดซื้อตูเช่ือมเหล็ก                      -             4,500 .00                        -                   - 0.00 % -
- คาจัดซื้อแทนตัดเหล็กไฟฟา                      -             5,500 .00                        -                   - 0.00 % -
- คาจัดซื้อสวานไฟฟาแบบมือถือ                      -             2,500 .00                        -                   - 0.00 % -
ครุภัณฑสํารวจ
- คาจัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส                      -                        -             5,000 .00                   - 0.00 % -
- คาจัดซื้อไมสตาฟอลูมิเนียม                      -                        -             2,500 .00                   - 0.00 % -
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน
สํานักงาน

                     -                        -                        -                   - -100.00 % 17,000

- คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer)                      -                        -                        -                   - -100.00 % 4,300
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1

                     -                        -                        -                   - -100.00 % 23,000

- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2

                     -                        -                        -           30 ,000 100.00 % -
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- คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 800 VA                      -                        -                        -             3,000 -3.33 % 3,100
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ                      -                        -                        -           42 ,380 100.00 % -

รวมคาครุภัณฑ                     -          16 ,000 .00          15 ,000 .00          79 ,780 71,900
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ                      -         218 ,000 .00                        -                   - 0.00 % -
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง                      -                        -           48 ,000 .00                   - 0.00 % -

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง                     -        218 ,000 .00           48 ,000 .00                  - -
รวมงบลงทุน                     -        234 ,000 .00          63 ,000 .00          79 ,780 71,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      367 ,033 .48        957 ,667 .20      1,182 ,945 .27     1,707 ,720 2,040,200
งานไฟฟาถนน

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาถมดิน
- โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลวิเชตนคร

                     -                        -           97 ,000 .00                   - 0.00 % -

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก
- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคเลขรหัสพัสดุ
007 -42 -0001 เพ่ือใชเปนหองกิจการสภา
อบต.วิเชตนคร

                     -                        -           36 ,800 .00                   - 0.00 % -
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
- โครงการกอสรางถนน  คสล. พรอมลาน  คสล.
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

                     -                        -                        -      1 ,129 ,000 100.00 % -

- โครงการกอสรางรั้วพรอมประตูท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลวิเชตนคร

                     -                        -                        -        970 ,000 100.00 % -

- โครงการกอสรางหองนํ้าสาธารณะท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลวิเชตนคร

                     -                        -                        -        150 ,000 100.00 % -

- โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
(ท่ีทําการ  อบต.)

                     -                        -                        -                   - 0.00 % -

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการเจาะบอนํ้าบาดาล  บานใหมสวนดอกคํา                      -                        -         259 ,000 .00                   - 0.00 % -
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสูพ้ืนท่ี
การเกษตร  ซอยขางบานลูกช้ิน  บานใหมสวนดอกคํา
หมูท่ี 1

                     -                        -                        -        293 ,400 100.00 % -

- โครงการกอสรางถนน  คสล. หวยสวนดอกคํา
บานใหมสวนดอกคํา  หมูท่ี 1

                     -                        -                        -                   - 0.00 % 215,700

- โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (ซอย 5 ) บานหลุก                      -                        -         163 ,500 .00                   - 0.00 % -
- โครงการกอสรางรองระบายนํ้า  สายบานนางศรีลา
ขัดคํา  ถึง  สี่แยกบานหลุก  หมูท่ี 2

                     -                        -                        -                   - 0.00 % 208,000

- โครงการกอสรางลานกีฬา หมูท่ี 2                      -           25 ,000 .00                        -                   - 0.00 % -
- โครงการกอสรางอาคารศูนยการเรียนรูชุมชน
บานใหมผาขาว

                     -           70 ,000 .00                        -                   - 0.00 % -
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- โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (ซอยขางบาน
นายอนันต) บานใหมผาขาว

                     -                        -         238 ,000 .00                   - 0.00 % -

- โครงการปรับปรุงฝาปดรองระบายนํ้า บานสวนดอกคํา
(ซอยบานนายวัลลภ รักช่ือ)

                     -             5,000 .00                        -                   - 0.00 % -

- โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (สายกลางหมูบาน)
บานสวนดอกคํา

                     -                        -           89 ,000 .00                   - 0.00 % -

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  บานสวนดอกคํา

                     -                        -         158 ,121 .68                   - 0.00 % -

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานนายซอน  บานสวนดอกคํา  หมูท่ี 4

                     -                        -                        -        159 ,700 100.00 % -

- โครงการกอสรางถนนลูกรังเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร
สายบานนายวัง  ประพฤติ  บานสวนดอกคํา  หมูท่ี 4

                     -                        -                        -           35 ,000 100.00 % -

- โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (หลังบานนายกาย
รักสัตย) บานสันมะเกลือ

                     -                        -         170 ,000 .00                   - 0.00 % -

- โครงการกอสรางรองระบายนํ้า  ถนนสายหลัก
บานสันมะเกลือ  หมูท่ี 5

                     -                        -                        -        292 ,700 100.00 % -

- โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบลําเหมือง
บานสันมะเกลือ  หมูท่ี 5

                     -                        -                        -                   - 0.00 % 235,900

- โครงการกอสรางรองระบายนํ้าสายกลาง  บานสันกลาง                      -                        -         221 ,000 .00                   - 0.00 % -
- โครงการกอสรางรองระบายนํ้า  สายกลาง
บานสันกลาง  หมูท่ี 6

                     -                        -                        -        361 ,400 100.00 % -
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- โครงการกอสรางถนน  คสล. (สายไปตําบลปงดอน)
 บานสันกลาง  หมูท่ี 6

                     -                        -                        -                   - 0.00 % 220,000

- โครงการกอสรางรองระบายนํ้า  ซอย 6 บานหลุก
หมูท่ี 2

                     -                        -                        -        250 ,000 100.00 % -

- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟทลติกคอนกรีต
สายกลางหมูบาน  บานทุงทอง  หมูท่ี 7

                     -                        -                        -                   - 0.00 % 223,300

- โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (ขางบาน
นายบุญเนียง  กลาแข็ง) บานทุงทอง

                     -                        -           87 ,500 .00                   - 0.00 % -

- โครงการกอสรางฝาปดรองระบายนํ้า
บานใหมเหลายาว (ซอย 3 )

                     -           30 ,880 .00                        -                   - 0.00 % -

- โครงการกอสรางฝาปดรองระบายนํ้าสายกลาง
บานใหมเหลายาว

                     -                        -         219 ,883 .91                   - 0.00 % -

- โครงการเจาะบอนํ้าบาดาล  บานปงคอบ (กองหิน)                      -                        -                        -        330 ,000 100.00 % -
- โครงการกอสรางระบบประปาบานปงคอบ (กองหิน)
 หมูท่ี 9

                     -                        -                        -                   - 0.00 % 396,000

- โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (สายหนาศาลา
หมูบาน) บานสันติสุข

                     -                        -         236 ,500 .00                   - 0.00 % -

- โครงการกอสรางรองระบายนํ้า  สายหนาอาคาร
อเนกประสงค  บานสันติสุข  หมูท่ี 10

                     -                        -                        -        364 ,800 100.00 % -

- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
สายกลางหมูบาน  บานสันติสุข  หมูท่ี 10

                     -                        -                        -                   - 0.00 % 219,700
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- โครงการกอสรางรองระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 2 บานทุงวิเชต  หมูท่ี 11

                     -                        -                        -        246 ,800 100.00 % -

- โครงการกอสราบงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
 สายกลางหมูบาน  บานทุงวิเชต  หมูท่ี 11

                     -                        -                        -                   - 0.00 % 222,400

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง
- โครงการปรับปรุงรองระบายนํ้า  สายบานนายหงษ
บานใหมผาขาว  หมูท่ี 3

                     -                        -                        -        276 ,600 100.00 % -

- โครงการซอมแซมถนนทางเขาหมูบาน  บานทุงทอง                      -                        -         109 ,000 .00                   - 0.00 % -
- โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต  สายกลาง
หมูบาน  บานทุงทอง  หมูท่ี 7

                     -                        -                        -        320 ,000 100.00 % -

- โครงการกอสรางฝาปดรองระบายนํ้า  สายกลาง
บานใหมเหลายาว  หมูท่ี 8

                     -                        -                        -        241 ,400 100.00 % -

- โครงการปรับปรุงรองระบายนํ้า  ซอย 3
บานใหมเหลายาว  หมูท่ี 8

                     -                        -                        -                   - 0.00 % 266,800

- โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สันปาปวย) บานปงคอบ

                     -                        -         249 ,000 .00                   - 0.00 % -

- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน  บานทุงวิเชต                      -                        -         207 ,000 .00                   - 0.00 % -
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง                     -        130 ,880 .00      2,541 ,305 .59     5,420 ,800 2,207,800
รวมงบลงทุน                     -        130 ,880 .00      2,541 ,305 .59     5,420 ,800 2,207,800
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ                      -         317 ,640 .28         164 ,727 .44                   - -100.00 % 468,000
รวมเงินอุดหนุน                     -        317 ,640 .28        164 ,727 .44                  - 468,000
รวมงบเงินอุดหนุน                     -        317 ,640 .28        164 ,727 .44                  - 468,000
รวมงานไฟฟาถนน                     -        448 ,520 .28      2,706 ,033 .03     5,420 ,800 2,675,800
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- คาใชจายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

                     -           69 ,645 .00                        -                   - 0.00 % -

- โครงการบริหารจัดการขยะ                      -                        -           26 ,730 .00                   - 0.00 % -
- โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                      -                        -                        -        150 ,000 100.00 % -
- โครงการบริหารจัดการขยะ (พลังชุมชนลดขยะมูลฝอย)                      -                        -                        -                   - -100.00 % 200,000
- โครงการอบรมทําปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ                      -                        -                        -                   - -100.00 % 50,000

รวมคาใชสอย                     -           69 ,645 .00          26 ,730 .00        150 ,000 250,000
คาวัสดุ

วัสดุอ่ืน                      -           61 ,750 .00                        -                   - 0.00 % -
รวมคาวัสดุ                     -          61 ,750 .00                       -                   - -
รวมงบดําเนินงาน                     -        131 ,395 .00          26 ,730 .00        150 ,000 250,000
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร
- คาจัดซื้อเครื่องพนยา                      -                        -           25 ,000 .00                   - 0.00 % -

รวมคาครุภัณฑ                     -                       -           25 ,000 .00                  - -
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง
- โครงการปรับปรุงบอท้ิงขยะ         75 ,000 .00                        -                        -                   - 0.00 % -

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง         75 ,000 .00                       -                       -                  - -
รวมงบลงทุน         75 ,000 .00                       -           25 ,000 .00                  - -
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล         75 ,000 .00        131 ,395 .00          51 ,730 .00        150 ,000 250,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน      442 ,033 .48      1,537 ,582 .48      3,940 ,708 .30     7,278 ,520 4,966,000
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- โครงการจัดทําแผนชุมชน                      -                        -                        -                   - -100.00 % 10,000

รวมคาใชสอย                     -                       -                       -                  - 10,000
รวมงบดําเนินงาน                     -                       -                       -                  - 10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน                       -                       -                  - 10,000
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งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- คาใชจายตามโครงการ D.A.R.E.                      -           15 ,000 .00                        -                   - 0.00 % -
- โครงการ D.A.R.E.                      -                        -           15 ,000 .00           15 ,000 0.00 % 15,000
- โครงการฝกอบรมอาชีพดานเกษตรกรรม                      -                        -                        -                   - 0.00 % 20,000
- โครงการฝกอบรมอาชีพดานหัตถกรรม                      -                        -                        -                   - 0.00 % 20,000
- โครงการฝกอบรมอาชีพดานคหกรรม                      -                        -                        -                   - 0.00 % 20,000
- โครงการอบรมใหความรูดานสิทธิ บทบาทสตรี
ผูสูงอายุ ผูพิการ

                     -                        -                        -                   - 0.00 % 15,000

- โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส/ไรท่ีพ่ึง                      -                        -                        -                   - 0.00 % 50,000
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง                      -                        -                        -                   - 0.00 % 20,000
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน                      -                        -                        -                   - 0.00 % 20,000
- คาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาชีพใหแกผูพิการ
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ สตรี และประชาชนท่ัวไป

                     -           19 ,990 .00                        -                   - 0.00 % -

- คาใชจายตามโครงการหมูบานนาอยูหนาบานนามอง                      -           24 ,400 .00                        -                   - 0.00 % -
- คาใชจายในการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนและ
อาสาสมัครตาง ๆ

                     -             8,255 .00                        -                   - 0.00 % -

- โครงการปรับปรุงหอกระจายขาวประจําหมูบาน                      -           63 ,780 .00                        -                   - 0.00 % -
- โครงการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนฯ                      -                        -           20 ,850 .00                   - 0.00 % -
- โครงการฝกอบรมอาชีพ                      -                        -           12 ,555 .00                   - 0.00 % 20,000
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- โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกคนพิการและผูดอยโอกาส                      -                        -                        -           15 ,000 100.00 % -
- โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกสตรี  แมบานฯ                      -                        -                        -           15 ,000 100.00 % -
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ
ผูดอยโอกาส  และผูไรท่ีพ่ึง

                     -                        -                        -           15 ,000 100.00 % -

- โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด                      -                        -                        -           10 ,000 100.00 % -
- โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกประชาชน                      -                        -                        -           15 ,000 100.00 % -
- โครงการหมูบานนาอยู  หนาบานนามอง                      -                        -           38 ,085 .00        100 ,000 100.00 % -
- โครงการอบรมใหความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรี
ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาสฯ

                     -                        -                        -           15 ,000 100.00 % -

- โครงการอบรมอาชีพใหแกผูสูงอายุ                      -                        -                        -           15 ,000 100.00 % -
รวมคาใชสอย                     -        131 ,425 .00           86 ,490 .00        215 ,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน                     -        131 ,425 .00           86 ,490 .00        215 ,000 200,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ                      -                        -             5,000 .00                   - 0.00 % 5,000
รวมเงินอุดหนุน                     -                       -             5,000 .00                  - 5,000
รวมงบเงินอุดหนุน                     -                       -             5,000 .00                  - 5,000
รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน                     -        131 ,425 .00          91 ,490 .00        215 ,000 205,000
รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                     -        131 ,425 .00          91 ,490 .00        215 ,000 215,000

 รายจายจริง ประมาณการ
-53-



 ป 2555  ป 2556  ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบล ประจําป 2559                      -                        -                        -                   - 0.00 % 100,000
- โครงการแขงขันกีฬาพ้ืนบานและกีฬาสาธิตผูสูงอายุ                      -                        -                        -                   - 0.00 % 55,000
- คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล         23 ,275 .00         149 ,648 .00                        -                   - 0.00 % -
- คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาผูสูงอายุประจําตําบล                      -           45 ,274 .00                        -                   - 0.00 % -
- โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบล  ประจําป 2558                      -                        -                        -        100 ,000 100.00 % -
- โครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ                      -                        -           11 ,278 .50                   - 0.00 % -
- โครงการแขงขันกีฬาพ้ืนบานและกีฬาสาธิตผูสูงอายุ
เพ่ือสุขภาพ  ประจําป 2558

                     -                        -                        -           55 ,000 100.00 % -

รวมคาใชสอย         23 ,275 .00        194 ,922 .00          11 ,278 .50        155 ,000 155,000
คาวัสดุ

วัสดุกีฬา                      -           97 ,752 .00           94 ,147 .00           95 ,000 100.00 % -
รวมคาวัสดุ                     -           97 ,752 .00          94 ,147 .00          95 ,000 -
รวมงบดําเนินงาน         23 ,275 .00        292 ,674 .00        105 ,425 .50        250 ,000 155,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ         23 ,275 .00        292 ,674 .00        105 ,425 .50        250 ,000 155,000

ประมาณการ รายจายจริง
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 ป 2555  ป 2556  ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ                      -                        -                        -                   - 0.00 % 10,000
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- คาใชจายในงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา                      -             9,900 .00                        -                   - 0.00 % -
- คาใชจายในงานพิธีตาง ๆ                      -                        -                700 .00             5,000 100.00 % -
- คาพวงมาลา พานพุม หรือชอดอกไม           2 ,580 .00             4,460 .00                        -                   - 0.00 % -
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ                      -                        -                        -           50 ,000 -100.00 % 100,000
- คาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต                      -           15 ,210 .00                        -                   - 0.00 % -
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตฯ                      -                        -           33 ,520 .00           50 ,000 0.00 % 50,000
- คาใชจายในงานประเพณีสลากภัตร                      -             4,800 .00                        -                   - 0.00 % -
- โครงการจัดงานประเพณีสลากภัตร                      -                        -             4,800 .00                   - 0.00 % -
- โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนาฯ                      -                        -             2,006 .25           10 ,000 0.00 % 10,000
- โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินฯ                      -                        -                        -           10 ,000 0.00 % 10,000
- โครงการอนุรักษศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ินฯ                      -                        -                        -           10 ,000 0.00 % 10,000
- โครงการฮอมพญา  สานภูมิปญญา  แปงตาง  สราง
ละออน  ปรีะจําป 2558

                     -                        -                        -        100 ,000 100.00 % -

รวมคาใชสอย           2,580 .00          34 ,370 .00          41 ,026 .25        235 ,000 190,000
รวมงบดําเนินงาน           2,580 .00          34 ,370 .00          41 ,026 .25        235 ,000 190,000

 รายจายจริง ประมาณการ
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 ป 2555  ป 2556  ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
- โครงการกอสรางเมรุ  บานใหมผาขาว                      -                        -           35 ,000 .00                   - 0.00 % -

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง                     -                       -          35 ,000 .00                   - -
รวมงบลงทุน                     -                       -          35 ,000 .00                   - -

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ         30 ,000 .00           20 ,000 .00           55 ,000 .00                   - -100.00 % 55,000
รวมเงินอุดหนุน         30 ,000 .00           20 ,000 .00           55 ,000 .00                  - 55,000
รวมงบเงินอุดหนุน         30 ,000 .00           20 ,000 .00           55 ,000 .00                  - 55,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น         32 ,580 .00          54 ,370 .00        131 ,026 .25        235 ,000 245,000
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- คาใชจายตามโครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียว         38 ,890 .00           11 ,790 .00                        -                   - 0.00 % -
- โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียว                      -                        -           95 ,160 .00           30 ,000 100.00 % -

รวมคาใชสอย         38 ,890 .00          11 ,790 .00          95 ,160 .00          30 ,000 -
รวมงบดําเนินงาน         38 ,890 .00          11 ,790 .00          95 ,160 .00          30 ,000 -

 รายจายจริง ประมาณการ
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 ป 2555  ป 2556  ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน
- คาจัดซื้อโตะหินออนพรอมมาน่ัง                      -           12 ,500 .00                        -                   - 0.00 % -
ครุภัณฑอ่ืน
- คาจางจัดทํากระถางธูปเทียน แบบแสตนเลส                      -             8,000 .00                        -                   - 0.00 % -

รวมคาครุภัณฑ                     -           20 ,500 .00                       -                  - -
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

อาคารตาง ๆ
- โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวและ
แนวเขต

                     -                        -           49 ,700 .00                   - 0.00 % -

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง                     -                       -           49 ,700 .00                  - -
รวมงบลงทุน                     -           20 ,500 .00           49 ,700 .00                  - -
รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว         38 ,890 .00          32 ,290 .00        144 ,860 .00          30 ,000 -
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         94 ,745 .00        379 ,334 .00        381 ,311 .75        515 ,000 400,000
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาเบี้ยประชุม                      -           13 ,800 .00                        -           18 ,000 53.33 % 8,400
รวมคาตอบแทน                     -          13 ,800 .00                       -          18 ,000 8,400

 รายจายจริง ประมาณการ
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 ป 2555  ป 2556  ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- โครงการฝกอบรมใหความรูการทําเกษตรอินทรีย                      -                        -                        -                   - -100.00 % 20,000

รวมคาใชสอย 20,000
คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน                      -                        -                        -             1,000 100.00 % -
วัสดุโฆษณาและเผยแพร                      -                        -                        -             1,000 100.00 % -

รวมคาวัสดุ                     -                       -                       -            2,000 -
รวมงบดําเนินงาน                     -          13 ,800 .00                       -          20 ,000 28,400
รวมงานสงเสริมการเกษตร                     -          13 ,800 .00                       -          20 ,000 28,400
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ                      -                        -           11 ,800 .00           50 ,000 0.00 % 50,000
- โครงการกอสรางฝายตนนํ้าลําธารแบบผสมผสาน                      -                        -                        -                   - -100.00 % 50,000
- คาใชจายตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ                      -           20 ,310 .00                        -                   - 0.00 % -

รวมคาใชสอย                     -          20 ,310 .00          11 ,800 .00          50 ,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน                     -          20 ,310 .00          11 ,800 .00          50 ,000 100,000
รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม                     -          20 ,310 .00          11 ,800 .00          50 ,000 100,000
รวมแผนงานการเกษตร                     -          34 ,110 .00          11 ,800 .00          70 ,000 128,400

 รายจายจริง ประมาณการ
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 ป 2555  ป 2556  ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม         28 ,412 .00           87 ,552 .00         173 ,640 .00        120 ,000 -8.33 % 130,000
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส         93 ,500 .00         233 ,000 .00         240 ,000 .00        300 ,000 0.00 % 300,000
สํารองจาย         83 ,310 .00         886 ,213 .00         576 ,105 .00        450 ,000 -11.11 % 500,000
รายจายตามขอผูกพัน       127 ,728 .00         106 ,376 .00           98 ,000 .00        165 ,000 -12.12 % 185,000
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน
(กบท.)

      130 ,000 .00         173 ,536 .00         185 ,000 .00        185 ,000 2.70 % 180,000

รวมงบกลาง       462 ,950 .00      1,486 ,677 .00      1,272 ,745 .00     1,220 ,000 1,295,000
รวมงบกลาง       462 ,950 .00      1,486 ,677 .00      1,272 ,745 .00     1,220 ,000 1,295,000
รวมงบกลาง       462 ,950 .00      1,486 ,677 .00      1,272 ,745 .00     1,220 ,000 1,295,000
รวมแผนงานงบกลาง       462 ,950 .00      1,486 ,677 .00      1,272 ,745 .00     1,220 ,000 1,295,000
รวมทุกแผนงาน    4,690 ,896 .12    16 ,662 ,363 .69    22 ,430 ,402 .45   28 ,000 ,000 27,000,000

 รายจายจริง ประมาณการ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 27 ,000 ,000 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารท่ัวไป รวม 9,996,100 บาท

งบบุคลากร รวม 6,037 ,600 บาท
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก  อบต. ดังนี้

- เงินคาตอบแทนรายเดือนนายก  อบต. เดือนละ 20 ,400 บาท
- เงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายก  อบต. จํานวน 2 คน  คนละ 11 ,220 บาท/เดือน

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)(สํานักงานปลัด  อบต.)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  อบต. ดังนี้

- เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก  อบต. เดือนละ 1 ,750 บาท
- เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก  อบต. จํานวน 2 คน  คนละ 880 บาท/เดือน

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)(สํานักงานปลัด  อบต.)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  อบต. ดังนี้

- เงินคาตอบแทนพิเศษนายก  อบต. เดือนละ 1 ,750 บาท
- เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก  อบต. จํานวน 2 คน  คนละ 880 บาท/เดือน

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)(สํานักงานปลัด  อบต.)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 86,400 บาท
นายกองคการบริหารสวนตําบล
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก  อบต. จํานวน 1 คน  เดือนละ

7 ,200 บาท(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)(สํานักงานปลัด  อบต.)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา

อบต. ดังนี้
- เงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา  อบต. เดือนละ 11 ,220 บาท
- เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา  อบต. เดือนละ 9 ,180 บาท
- เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา  อบต. จํานวน 20 คน  คนละ 7 ,200 บาท/เดือน
- เงินคาตอบแทนเลขานุการสภา  อบต. เดือนละ 7 ,200 บาท

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)(สํานักงานปลัด  อบต.)

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,293,680บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,750,000บาท
เพ่ือจายเปนเงินเดือน  เงินเดือนปรับปรุง  และเงินเดือนตกเบิก  สําหรับพนักงานสวนตําบล

ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล (ปลัด  อบต.) ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป (หัวหนา
สํานักงานปลัด  อบต.) ตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  ตําแหนงบุคลากร  ตําแหนงเจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป  ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ  ตามแผนอัตรากําลังสามป(สํานักงานปลัด  อบต.)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67 ,200 บาท
- เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  จํานวน67 ,200 บาทเพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนราย

เดือนตําแหนงปลัด  อบต. (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง  เรื่อง  หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (สํานักงานปลัด  อบต.)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 109,200 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงนักบริหารงานอคการบริหาร

สวนตําบล (ปลัด  อบต.) และตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป (หัวหนาสํานักงานปลัด  อบต.) (ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2556 ลงวนัท่ี 8 สิงหาคม 2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
(สํานักงานปลัด  อบต.)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 216,000บาท
เพ่ือจายเปนคาจาง  คาจางปรับปรุง  และคาจางตกเบิก  สําหรับลูกจางประจํา  ตําแหนงเจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป  ตามแผนอัตรากําลังสามป (สํานักงานปลัด อบต.)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,030,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบ  คาตอบแทนปรับปรุง  และคาตอบแทนตกเบิก  สําหรับพนักงานจาง  ตําแหนง

นักการภารโรง  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ตําแหนงคนงานท่ัวไป
ตามแผนอัตรากําลังสามป (สํานักงานปลัด  อบต.)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 121,280 บาท
- เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง  จํานวน 121 ,280 บาทเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  หลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล  ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับท่ี 2 ) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (สํานักงานปลัด  อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 3,807 ,000 บาท
คาตอบแทน รวม 746,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน จํานวน 552,000 บาท
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพ่ือเปนคาใชจายดังนี้

- เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล) จํานวน 350 ,000 บาท  เพ่ือจาย
เปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล) สําหรับพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)

- เงินรางวัลนําจับ  จํานวน2 ,000 บาท  เพ่ือจายเปนเงินรางวัลนําจับ (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินรางวัลในคดีจับคุมผูกระทําผิดตามกฎหมายจราจรทางบก  พ.ศ.2534
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)

- เงินตอบแทนเจาหนาท่ีเลือกตั้ง  จํานวน100 ,000 บาท  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนเจาหนาท่ี
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา  อบต. และนายก  อบต. (ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)

- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ/คัดเลือกพนักงานสวนตําบล  จํานวน100 ,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบ/คัดเลือกพนักงานสวนตําบล  เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ท่ีสูงข้ึน  สําหรับตําแหนงผูบริหาร  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กครูผูดูแลเด็ก
พนักงานจาง  หรือคาตอบแทนคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจาย
ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
(สํานักงานปลัด  อบต.)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา

และพนักงานจาง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  พ.ศ.2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม / ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808 .4 /ว1562
ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 ) (สํานักงานปลัด  อบต.)
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คาเชาบาน จํานวน 114,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานเพ่ืออยูอาศัย  คาเชาบานเพ่ือชําระเงินกูกอสรางบานอยูอาศัย

คาเชาซื้อบานเพ่ืออยูอาศัยของพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (สํานักงานปลัด  อบต.)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายก  อบต. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  และ

พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (สํานักงานปลัด  อบต.)

คาใชสอย รวม 2,039,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 943,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายดังนี้

- คาจางเหมาบริการตาง ๆ  เชน  คาจางเหมาสูบสวม  คาจางเหมาสํารวจขอมูลตาง ๆ
คาจางเหมาเดินสายระบบเครือขาย  คาจางเหมาติดตั้งโทรศัพท  คาจางเหมาคนเก็บขยะมูลฝอยประจํา
รถบรรทุกขยะ  คาจางเหมาคนสวน  คาจางเหมาใหบริการในสํานักงาน  คาจางเหมาเจาหนาท่ีประจํา
ศูนยขอมูลขาวสาร  คาจางเหมายามรักษาความปลอดภัย  คาจางเหมาไถกลบบอขยะ  เปนตน

- คาใชจายเก่ียวกับท่ีดินสาธารณะหรือคาเชาทรัพยสิน  เชน  คาเชา  คาธรรมเนียมการรังวัด
คาธรรมเนียมอ่ืน  คาปรับ  เปนตน

- คาโฆษณาและเผยแพร  เชน  คาจางทําสื่อประชาสัมพันธ  หรือเผยแพรขอมูลขาวสารของ  อบต.
ในรูปแบบตาง ๆ  คาจางทําปายเนื่องในงานพิธี  รัฐพิธีตางๆ คาจางทําเว็บไซต  เปนตน

- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต  และจดชื่อโดเมนเนม
- คาใชจายในการดูแลรักษาท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  เชน  คาพิสูจนการรังวัด

ท่ีดินคากําหนดแนวเขต  การระวังชี้แนวเขต  การจัดทําทะเบียนควบคุมท่ีดินรกรางวางเปลา  เปนตน
(สํานักงานปลัด  อบต.)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
- คารับรอง  จํานวน10 ,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ

คาพิมพเอกสาร  คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการและคาใชจายอ่ืนซึ่งจําเปนตองจาย
ท่ีเก่ียวกับการรับรอง  ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  ท่ีมานิเทศงาน  ตรวจงาน
หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนะศึกษาดูงาน  เปนตน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808 .4 /ว2381
เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 )  (สํานักงานปลัด  อบต.)

- คาเลี้ยงรับรอง  จํานวน20 ,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาอาหาร  เครื่องดื่มตาง ๆ  เครื่องใชใน
การเลี้ยงรับรองและคาบริการอ่ืน ๆ  ซึ่งจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา  อบต.
หรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  ท่ีไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งของ  อบต. หรือ
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808 .4 /ว2381 เรื่อง  การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ลงวันท่ี
28 กรกฎาคม2548) (สํานักงานปลัด  อบต.)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะเดินทาง  คาเชาท่ีพัก  คาลงทะเบียนตาง ๆ  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนของ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาอบต. เปนตน
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2555
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการรับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (สํานักงานปลัด  อบต.)

- คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง  เชน  การจัดประชุม  อบรมบุคลากร  รวมท้ังผูสมัครและบุคคล

ท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้ง  คาใชจายในการจัดตั้งศูนยประสานงานการเลือกตั้ง  คาประชาสัมพันธ  คาจัดซื้อ
แบบพิมพตาง ๆ  คาจัดซื้อหีบบัตร  คูหาลงคะแนน  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  หรือคาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง  เปนตน (ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน  พ.ศ.2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (สํานักงานปลัด  อบต.)

- คาเบ้ียเลี้ยงพยานหรือผูตองหา จํานวน 1,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผูตองหา  ท่ีเก่ียวกับการดําเนินคดีของ  อบต.

(สํานักงานปลัด  อบต.)
- โครงการฝกอบรมการเสริมสรางคุณธรรม จํานวน 15,000 บาท
จริยธรรม  ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
วิเชตนคร  อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง  ประจําป 2559 เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร  อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง  ประจําป 2559 (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง  เรื่อง  หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม / ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน
พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตร 5 แนวทางท่ี
1 หนาท่ี 44 (สํานักงานปลัด  อบต.)

- โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี จํานวน 400,000 บาท
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ประจําปงบประมาณ

พ.ศ.2559 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561
ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 44   (สํานักงานปลัด  อบต.)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ (กรณีเปนการจางเหมา

ท้ังคาสิ่งของและคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรพัยสินเองใหจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกจากคาใชสอย  และคาสิ่งของท่ีซื้อมาใช
ในการซอมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ (สํานักงานปลัด  อบต.)

คาวัสดุ รวม 740,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงาน เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ
คลิป  เปก  เข็มหมุด  เทป พีวีซี  แบบใส  กระดาษคารบอน  กระดาษไข  น้ํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ
กาว  แฟม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ  แบบพิมพ  แปรงลบกระดาน  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  ท่ีถูพ้ืน
ตะแกรงวางเอกสาร  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ  แผงปดประกาศ  กระดานไวทบอรด  แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
แผนปายจราจร  หรือแผนปายตาง ๆ  พรม  มูลี่  มานปรับแสง  นาฬิกา  เครื่องคํานวณเลข  พระพุทธรูป
พระบรมรูปจําลอง  แผงก้ันหอง  กระเปา  เปนตน (สํานักงานปลัด  อบต.)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  แปรง  ไมกวาด  ผาปูโตะ  ถวย  ชาม

ชอนสอม  แกวน้ํา  จาน  ชาม จานรองแกว  กระจกเงา  ถาด  โองน้ํา  มีด  กระโถน  เตาไฟฟา  กระติกน้ํารอน
กระติกน้ํา  กะละมัง  ถังน้ํา  ถังแกส  ลังคว่ําแกว  เหยือกน้ํา  ทัพพี  ชุดถวยกาแฟ  ท่ีถูพ้ืนน้ํายาลางหองน้ํา
ผงซักฟอก  น้ํายาลางจาน  น้ํายาเช็ดกระจก  ถุงขยะ  ฝอยขัด  ฟองน้ํา  แปรงลางขวด  ใบมีดตัดหญา  ท่ีตักขยะ
บัวรดน้ํา  กลองพลาสติกอเนกประสงค  สายยาง  ชั้นวางของ  สบูลางมือ  กระดาษชําระ  เปนตน
(สํานักงานปลัด  อบต.)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน  สายไมล

เพลา  ตลับลูกปน  น้ํามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  กระจกมองขางรถยนต  หมอน้ํารถยนต
กันชนรถยนต  เบาะรถยนต  ฟลมกรองแสง  แมแรง  กุญแจปากตาย  กุญแจเลื่อน  คีมล็อค  ล็อคเกียร
ล็อคครัตช  สัญญาไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  เปนตน(สํานักงานปลัด  อบต.)

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  สําหรับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค/

รถบรรทุกขยะ/รถยนต/รถจักรยานยนต/เครื่องตัดหญา/เครื่องสูบน้ํา/เครื่องพนหมอกควัน  หรือครุภัณฑอ่ืน ๆ
หรือใชในการปฏิบัติงาน  ของ  อบต. หรือสวนราชการอ่ืนท่ีมาปฏิบัติงานใหกับ  อบต. เชนน้ํามันดีเซล
น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  แกสโซฮอล  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันเกียร  น้ํายาหลอเย็น  ถาน  กาส  แกสหุงตม
น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันไฮดรอลิก  เปนตน (สํานักงานปลัด  อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียนโปรสเตอร  พูกันและสี

ฟลม  เมมโมรี่การด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํานท่ีไดจากการลาง/อัด/ขยาย  ภาพถาย
ดาวเทียม  ขาตั้งกลอง  เลนสซูม  กระเปาใสกลองถายรูป  เปนตน (สํานักงานปลัด  อบต.)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แปนพิมพ
เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป  พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เมาส
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ  เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20 ,000 บาท  เปนตน
(สํานักงานปลัด  อบต.)

คาสาธารณูปโภค รวม 282,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาไฟฟาของ  อบต.วิเชตนคร  เชน คาไฟฟาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล
อนุสาวรียเจาพญาคําลือ  สัญญาณรับ–สง/เครื่องสงไรสาย  คาไฟฟาสาธารณะเปนตน (สํานักงานปลัด  อบต.)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล  ของ  อบต.วิเชตนคร  เชน  คาน้ําประปาท่ีทําการองคการ

บริหารสวนตําบลวิเชตนคร  อนุสาวรียเจาพญาคําลือ  สวนสาธารณะ  ฌาปนสถาน  สนามกีฬา  ท่ีสาธารณะ
ของ อบต.วิเชตนคร  เปนตน (สํานักงานปลัด  อบต.)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบริการโทรศัพทของ  อบต.วิเชตนคร  เชน คาโทรศัพททางใกล - ทางไกล

ภายในประเทศ  ทางไกลระหวางประเทศคาเชาเลขหมายโทรศัพท  คาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี  คาบํารุงสาย
เปนตน (สํานักงานปลัด  อบต.)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณียของ  อบต.วิเชตนครเชน คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร

คาเชาตูไปรษณียคาไปรษณียากรเปนรายเดือน  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เปนตน (สํานักงานปลัด  อบต.)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของ  อบต.วิเชตนคร  เชน โทรเลขหรือโทรสาร

คาเทเล็กซ  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเก่ียวกับการบริการการใชระบบอินเตอรเน็ต  หรือคาใชจายอ่ืน
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการอ่ืน ๆ เปนตน (สํานักงานปลัด  อบต.)

งบลงทุน รวม 131,500 บาท
คาครุภัณฑ รวม 131,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- คาจัดซ้ือเกาอ้ีพักคอย 4 ท่ีนั่ง จํานวน 5,800 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีพักคอย 4 ท่ีนั่ง  มีพนักพิง  โครงขาเหล็ก  ขนาดกวาง 1 ,949 มม.

ลึก 500 มม. สูง 730 มม. จํานวน 2 ชุด  ชุดละ 2 ,900 บาท  เปนแบบจัดหาท่ัวไปตามราคา
ทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47   (สํานักงานปลัด  อบต.)

- คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงกลาง จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงกลาง  บุหนังเทียม  มีเทาแขน  ปรับสูงต่ําดวยโชค

ไฮโดรลิค  ขนาดกวาง 64 ซม. ลึก 62 ซม. สูง 98 ซม. จํานวน 2 ตัว  ตัวละ 2 ,500 บาท
เปนแบบจัดหาท่ัวไปตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 47   (สํานักงานปลัด  อบต.)
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- คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 4,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง  ชนิดเบาะหนัง  ขนาดกวาง 64 ซม.

ลึก77 ซม. สูง 113 ซม. ปรับสูงต่ําดวยโชคไฮโดรลิค  ชนิดขาเหล็กชุบโครเม่ียมพรอมลอเลื่อน  จํานวน
1 ตัว  เปนแบบจัดหาท่ัวไปตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 47   (สํานักงานปลัด  อบต.)

- คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ  แบบ2 บานเปด จํานวน 16,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ  แบบ 2 บานเปด  ขนาดกวาง 916 มม.

ลึก 458 มม. สูง 1 ,830 มม. พรอมฐาน  จํานวน 4 ตู  ตูละ 4 ,000 บาท  เปนแบบจัดหาตามราคา
ทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47   (สํานักงานปลัด  อบต.)

- คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส จํานวน 3,900 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส  ขนาดกวาง 1 ,187 มม.

ลึก 408 มม. สูง 878 มม. พรอมฐาน  จํานวน 1 ตู  เปนแบบจัดหาตามราคาทองตลาด  เนื่องจาก
ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -
2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47   (สํานักงานปลัด  อบต.)

- คาจัดซ้ือโตะทํางาน (ระดับ 7 -9) จํานวน 16,500 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน (ระดับ 7 -9 ) หนาโตะไมอัด  โครงขาเหล็กพนสีดํา  มีลิ้นชัก

เก็บของ 4 ลิ้นชัก 1 บานประตูเปด  ขนาดกวาง 150 ซม. ลึก 80 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน
3 ตัว  ตัวละ 5 ,500 บาท  เปนแบบจัดหาท่ัวไปตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5
แนวทางท่ี 2หนาท่ี 47   (สํานักงานปลัด  อบต.)

- คาจัดซ้ือโตะพับอเนกประสงค จํานวน 25,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค  หนาบุโฟเมกาสีขาว  ขาเหล็กชุบโครเม่ียม  พับเก็บได

ขนาดกวาง 180 ซม. ลึก 75 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 10 ตัว  ตัวละ 2 ,500 บาท  เปนแบบ
จัดหาท่ัวไปตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47
(สํานักงานปลัด  อบต.)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท
แบบท่ี 1
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 1  (จอขนาดไมนอยกวา

18 .5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4  core) หรือ 8 แกนเสมือน(8

Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3 .00 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 6  MB สําหรับแบบL3

Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1 ) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา1
GB หรือ
2 ) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1  GB

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4  GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1  TB

จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือ

ดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 :1 และมีขนาดไมนอย

กวา 18 .5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
จํานวน 2 เครื่อง  เครื่องละ 23 ,000 บาท  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -
2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 49   (สํานักงานปลัด  อบต.)

- คาจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร  สําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป จํานวน 3,100 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร  สําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ดังนี้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 4 ,800x4 ,800  dpi
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาศขนาด A4
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบParallel หรือUSB 2 .0หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา1 ชอง

จํานวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 49   (สํานักงานปลัด  อบต.)
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- คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด800  VA จํานวน 6,200 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 800   VA โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา800  VA (480  Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

จํานวน 2 เครื่อง  เครื่องละ 3 ,100 บาท  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561
ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 49   (สํานักงานปลัด  อบต.)

งบรายจายอ่ืน รวม 20,000 บาท
รายจายอ่ืน รวม 20,000 บาท
รายจายอ่ืน จํานวน 20,000 บาท

- คาจางเหมาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลจํานวน
20 ,000 บาทเพ่ือเปนคาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบล

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 45
(สํานักงานปลัด  อบต.)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,629,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,941,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,941,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,730,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินเดือนปรับปรุง  และเงินเดือนตกเบิก  สําหรับพนักงานสวนตําบล

ตําแหนงนักบริหารงานการคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง) ตําแหนงนักวิชาการคลัง  ตําแหนงนักวิชาการเงินและ
บัญชี  ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ  ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี  ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  ตามแผนอัตรากําลังสามป (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงนักบริหารงานการคลัง (ผูอํานวยการ

กองคลัง) (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2556 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2556
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 148,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบ  คาตอบแทนปรับปรุง  และคาตอบแทนตกเบิก  สําหรับพนักงานจาง  ตําแหนง

ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  ตามแผนอัตรากําลังสามป (กองคลัง)
เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง จํานวน 21,000 บาท
- เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง  จํานวน21 ,000 บาทเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครอง

ชีพชั่วคราวพนักงานจาง (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  หลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนตําบล  ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล  ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี
2 ) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 437 ,000 บาท
คาตอบแทน รวม 126,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน จํานวน 60,000 บาท
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  จํานวน 60 ,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  คณะกรรมการตรวจการจาง  และผูควบคุมงาน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี  มท 0808 .4 /ว3652 เรื่อง  การเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจาง
คณะกรรมการตรวจการจาง  และผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ลงวันท่ี 17
พฤศจิกายน 2553) (กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานเพ่ืออยูอาศัย  คาเชาบานเพ่ือชําระเงินกูกอสรางบานอยูอาศัย  คาเชาซื้อ

บานเพ่ืออยูอาศัยของพนักงานสวนตําบล (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
(กองคลัง)

คาใชสอย รวม 171,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 1,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร  คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  คาใชจาย

ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการตาง ๆ  เปนตน (กองคลัง)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะเดินทาง  คาเชาท่ีพัก  คาลงทะเบียน  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง  เปนตน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการรับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
(กองคลัง)

- โครงการอบรมผูประกอบการเพื่อใหความรูและ จํานวน 10,000 บาท
ความเขาใจดานรายไดท่ีจัดเก็บเองและรายไดจัดเก็บ
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
ประจําปงบประมาณ 2559
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการอบรมผูประกอบการเพ่ือใหความรูและความเขาใจดานรายได

ท่ีจัดเก็บเองและรายไดจัดเก็บตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร  ประจําปงบประมาณ 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 -2561 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ยุทธศาสตร 5
แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 45   (กองคลัง)



-71 -

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ (กรณีเปนการจางเหมา

ท้ังคาสิ่งของและคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกจากคาใชสอย  และคาสิ่งของท่ีซื้อมาใช
ในการซอมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ (กองคลัง)

คาวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ

คลิป  เปก  เข็มหมุด  เทป พีวีซี  แบบใส  กระดาษคารบอน  กระดาษไข  น้ํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ
กาว  แฟม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ  แบบพิมพ  แปรงลบกระดาน  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  ท่ีถูพ้ืน
ตะแกรงวางเอกสาร  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ  แผงปดประกาศ  กระดานไวทบอรด  แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
แผนปายจราจร  หรือแผนปายตาง ๆ  พรม  มูลี่  มานปรับแสง  นาฬิกา  เครื่องคํานวณเลข  พระพุทธรูป
พระบรมรูปจําลอง  แผงก้ันหอง  กระเปา  เปนตน (กองคลัง)

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ท่ีใชในการปฏิบัติงาน  ของ  อบต. เชน

น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  แกสโซฮอล  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันเกียร  น้ํายาหลอเย็น ถาน  กาส
แกสหุงตม  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันไฮดรอลิก  เปนตน (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แปนพิมพ
เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป  พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เมาส
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ  เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20 ,000 บาท  เปนตน (กองคลัง)

คาสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย

คาไปรษณียากรเปนรายเดือน  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) สําหรับใชในราชการของ  อบต.  (กองคลัง)



-72 -

งบลงทุน รวม 251,900 บาท
คาครุภัณฑ รวม 251,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 4,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง  ชนิดเบาะหนัง  ขนาดกวาง 64 ซม. ลึก

77 ซม. สูง 113 ซม. ปรับสูงต่ําดวยโชคไฮโดรลิค  ชนิดขาเหล็กชุบโครเม่ียมพรอมลอเลื่อน  จํานวน1 ตัว
เปนแบบจัดหาท่ัวไปตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตร 5 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 47   (กองคลัง)

- คาจัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร  ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 180,000 บาท
ความเร็ว 40 แผนตอนาที
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร  ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 แผนตอนาที

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1 . ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดความเร็วชั้นต่ํา
2 . เปนระบบมัลติฟงกชั่น
3 . เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได

ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  จํานวน 1 เครื่อง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตร 5 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 47   (กองคลัง)

- คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ  แบบ2 บานเปด จํานวน 12,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ  แบบ 2 บานเปด  ขนาดกวาง 916 มม.

ลึก 458 มม. สูง 1 ,830 มม. พรอมฐาน  จํานวน 3 ตู  ตูละ 4 ,000 บาท  เปนแบบจัดหาตามราคา
ทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตร 5 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 47   (กองคลัง)

- คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส จํานวน 3,900 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส  ขนาดกวาง 1 ,187 มม. ลึก

408 มม. สูง 878 มม. พรอมฐาน  จํานวน 1 ตู  เปนแบบจัดหาตามราคาทองตลาด  เนื่องจาก
ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -
2561 ยุทธศาสตร 5 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 47   (กองคลัง)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- คาจัดซ้ือรถจักรยานยนต  ขนาด120 ซีซี จํานวน 52,000 บาท
แบบเกียรธรรมดา
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต  ขนาด 120 ซีซี  แบบเกียรธรรมดา  โดยมี

คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบข้ันต่ํา

(1 ) กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ท่ีกําหนดไมเกิน 5 ซีซีหรือขนาดเกินกวา ซีซี ท่ีกําหนดไมเกิน
5 ซีซีเปนรถจักรยานยนตตามขนาด ซีซี ท่ีกําหนด

(2 ) ราคาท่ีกําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
(3 ) การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

จํานวน 1 คัน  ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตร 5 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 47   (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 428,000 บาท

งบบุคลากร รวม 212,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 212,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน รวม 212,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเดือน  เงินเดือนปรับปรุง  และเงินเดือนตกเบิก  สําหรับพนักงานสวนตําบล

ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตามแผนอัตรากําลังสามป (สํานักงานปลัด  อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 216,000 บาท
คาตอบแทน รวม 30,000บาท
คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานเพ่ืออยูอาศัย  คาเชาบานเพ่ือชําระเงินกูกอสรางบานอยูอาศัย  คาเชาซื้อ

บานเพ่ืออยูอาศัยของพนักงานสวนตําบล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (สํานักงานปลัด  อบต.)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
(สํานักงานปลัด  อบต.)

คาใชสอย รวม 186,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
และนอกราชอาณาจักร
เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะเดินทาง  คาเชาท่ีพัก  คาลงทะเบียน  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง  เปนตน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการรับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
(สํานักงานปลัด  อบต.)

- โครงการฝกอบรม/ซอมแผนปองกันและ จํานวน 6,000 บาท
บรรเทาสาธารณภัย  ประจําป  พ.ศ.2559
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม/ซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประจําป

พ.ศ.2559 (ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม /
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม / ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการรับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561
ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 5 หนาท่ี 38   (สํานักงานปลัด อบต.)
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- โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 150,000 บาท
(อปพร.) พ.ศ.2559
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) พ.ศ.2559 (

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม /
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม / ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการรับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561
ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 5 หนาท่ี 38   (สํานักงานปลัด  อบต.)

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 83,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 83,000 บาท

คาใชสอย รวม 83,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

- โครงการทําแนวกันไฟปา  ประจําป  พ.ศ.2559 จํานวน 53,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการทําแนวกันไฟปา ประจําป  พ.ศ.2559 (ตามพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม / พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตรท่ี 2 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 30   (สํานักงานปลัด  อบต.)

- โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 15,000 บาท
ปใหม พ.ศ.2559
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันและลดอบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม  พ.ศ.2559 (

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม /
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 5
หนาท่ี 38 (สํานักงานปลัด  อบต.)

- โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 15,000 บาท
สงกรานต  พ.ศ.2559
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันและลดอบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต  พ.ศ.

2559 (ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม /
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 5
หนาท่ี 38 (สํานักงานปลัด  อบต.)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,973,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,130,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,130,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 545,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเดือน  เงินเดือนปรับปรุง  และเงินเดือนตกเบิก  สําหรับพนักงานสวนตําบล

ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา (หัวหนาสวนการศึกษา) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา  ตามแผนอัตรากําลังสามป
(สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา (หัวหนา

สวนการศึกษา) (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2556 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม
2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 415,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบ  คาตอบแทนปรับปรุง  และคาตอบแทนตกเบิก  สําหรับพนักงานจาง  ตําแหนง

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ ตําแหนงผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  ตามแผนอัตรากําลังสามป (สวนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 128,000 บาท
- เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง  จํานวน128 ,000 บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  หลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล  ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับท่ี 2 ) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 384,270 บาท
คาตอบแทน รวม 56,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานเพ่ืออยูอาศัย  คาเชาบานเพ่ือชําระเงินกูกอสรางบานอยูอาศัย  คาเชาซื้อ

บานเพ่ืออยูอาศัยของพนักงานสวนตําบล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
(สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาใชสอย รวม 150,270 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร  คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจาย

ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการตาง ๆ  เปนตน (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะเดินทาง  คาเชาท่ีพัก  คาลงทะเบียน  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง  เปนตน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการรับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,270 บาท
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ (กรณีเปนการจางเหมา

ท้ังคาสิ่งของและคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกจากคาใชสอย  และคาสิ่งของท่ีซื้อมาใช
ในการซอมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ไมบรรทัด  ยางลบ

คลิป  เปก  เข็มหมุด  เทป พีวีซี  แบบใส  กระดาษคารบอน  กระดาษไข  น้ํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ
กาว  แฟม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ  แบบพิมพ  แปรงลบกระดาน  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  ท่ีถูพ้ืน
ตะแกรงวางเอกสาร  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ  แผงปดประกาศ  กระดานไวทบอรด  แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
แผนปายจราจร  หรือแผนปายตาง ๆ  พรม  มูลี่  มานปรับแสง  นาฬิกา  เครื่องคํานวณเลข  พระพุทธรูป
พระบรมรูปจําลอง  แผงก้ันหอง  กระเปา  เปนตน (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  แปรง  ไมกวาด  ผาปูโตะ  ถวย  ชาม

ชอนสอม  แกวน้ํา  จาน  ชาม  จานรองแกว  กระจกเงา  ถาด โองน้ํา  มีด  กระโถน  เตาไฟฟา  กระติกน้ํา
รอน  กระติกน้ํา  กะละมัง  ถังน้ํา  ถังแกส  ลังคว่ําแกว  เหยือกน้ํา  ทัพพี  ชุดถวยกาแฟ  ท่ีถูพ้ืน  น้ํายาลาง
หองน้ํา  ผงซักฟอก  น้ํายาลางจาน  น้ํายาเช็ดกระจก  ถุงขยะ  ฝอยขัด  ฟองน้ํา  แปรงลางขวด  ใบมีดตัดหญา
ท่ีตักขยะ  บัวรดน้ํา  กลองพลาสติกอเนกประสงค  สายยาง  ชั้นวางของ  สบูลางมือ  กระดาษชําระ  เปนตน
(สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  น้ํายาเคมีเพ่ือกําจัดแมลงท่ีเปนพาหะนํา

โรคทางสาธารณสุข  เจลลางมือ  หรือน้ํายาเคมีสําหรับถังดับเพลิง (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียนโปรสเตอร  พูกันและสี

ฟลม  เมมโมรี่การด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  รูปสีหรือขาวดํานท่ีไดจากการลาง/อัด/ขยาย  ภาพถาย
ดาวเทียม  ขาตั้งกลอง  เลนสซูม  กระเปาใสกลองถายรูป  เปนตน (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แปนพิมพ
เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป  พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เมาส
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ  เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20 ,000 บาท  เปนตน
(สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาสาธารณูปโภค รวม 48,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 36,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาไฟฟาประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ  อบต.  (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
เพ่ือเปนคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล  ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ  อบต.  (สวนการศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 109,710 บาท
คาครุภัณฑ รวม 109,710 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- คาจัดซ้ือช้ันวางรองเทานักเรียนแบบเหล็ก 3 ช้ัน จํานวน 14,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางรองเทานักเรียนแบบเหล็ก 3 ชั้น  ยาว 150 ซม. จํานวน 4 อัน

อันละ 3 ,500 บาท  เปนแบบจัดหาท่ัวไปตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 47   (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

- คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บกระเปานักเรียน  แบบไมมีฝาปด จํานวน 29,250 บาท
ชนิด 9 ชอง
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บกระเปานักเรียน (ล็อกเกอร) แบบไมมีฝาปด  ชนิด 9 ชอง

ขนาดกวาง 915 มม. ลึก 457 มม. สูง 915 มม. จํานวน 9 ตู  ตูละ 3 ,250 บาท  เปนแบบ
จัดหาท่ัวไปตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47 (สวนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

- คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ  แบบ2 บานเปด จํานวน 8,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ  แบบ 2 บานเปด  ขนาดกวาง 916 มม.

ลึก 458 มม. สูง 1 ,830 มม. พรอมฐาน  จํานวน 2 ตู  ตูละ 4 ,000 บาท  เปนแบบจัดหาตามราคา
ทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47   (สวนการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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- คาจัดซ้ือพัดลมโคจร  ขนาด16 นิ้ว จํานวน 18,960 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพัดลมโคจร  ขนาด 16 นิ้ว  จํานวน 12 ตัว  ตวัละ 1 ,580 บาท

เปนแบบจัดหาท่ัวไปตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47   (สวนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

- คาจัดซ้ือพัดลมติดผนัง  ขนาด16 นิ้ว จํานวน 16,200 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง  ขนาด 16 นิ้ว  จํานวน 12 ตัว  ตัวละ 1 ,350 บาท

เปนแบบจัดหาท่ัวไปตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47
(สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LEDขาว-ดํา จํานวน 7 ,300 บาท
(30 หนา/นาที)
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาว-ดํา (30 หนา/นาที) โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1 ,200x600  dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาที
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอันโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32  MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2 .0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1

ชอง
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter< Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอย

กวา 250 แผน
จํานวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 49 (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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- คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LEDสี จํานวน 16,000 บาท
แบบ Network
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สี  แบบ Network โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600  dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอกวา 20 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128  MB
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีชองเชื่อตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2 .0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1

ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100  Base-T หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาศไดไมนอยกวา

250 แผน
จํานวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 49   (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 350,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบานใหมผาขาว  โครงการครูจางสอน  จํานวน 70 ,000 บาท  ตามหนังสือ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปางเขต 3 ท่ี  ศธ 04133/911 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2558
(ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 -2561
ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 33   (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

- อุดหนุนโรงเรียนบานสวนดอกคํา  โครงการครูจางสอน  จํานวน 70 ,000 บาท  ตามหนังสือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปางเขต 3 ท่ี  ศธ 04133/1031 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2558
(ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561
ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 33   (สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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- อุดหนุนโรงเรียนบานสันมะเกลือ  โครงการจางครูชวยสอน  จํานวน 70 ,000 บาท  ตามหนังสือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปางเขต 3 ท่ี  ศธ 04133/1165 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2558
(ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561
ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 33   (สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

- อุดหนุนโรงเรียนบานใหมเหลายาว  โครงการจางครูชวยสอน  จํานวน 70,000 บาท  ตามหนังสือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปางเขต 3 ท่ี  ศธ 04133/960 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2558
(ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561
ยุทธศาสตรท่ี 3แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 33   (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

- อุดหนุนโรงเรียนบานปงคอบ  โครงการครูจางสอน  จํานวน 70 ,000 บาท  ตามหนังสือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปางเขต 3 ท่ี  ศธ 04133/1033 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2558
(ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561
ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 33   (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,585,520 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,401,520 บาท

คาใชสอย รวม 615,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

- โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป2559 จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 (ตามพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 34   (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตําบลวิเชตนคร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตําบลวิเชตนคร (ตามพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 5 หนาท่ี 39   (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

- โครงการรักการอาน จํานวน 100,000 บาท
- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการรักการอาน  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561(

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ยุทธศาสตรท่ี 3
แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 34   (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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- โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ จํานวน 20,000 บาท
ประจําป 2559
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประจําป

2559 (ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 34
(สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 425,600 บาท
- สนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 425,600 บาทเพ่ือจายเปนคาสนับสนุน

อาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ต.วิเชตนคร  อัตราคนละ 20 บาท/วัน  ระยะเวลา 280 วัน
(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 34   (สวนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาวัสดุ รวม 785,920 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 785,920 บาท
- คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 170 ,240 บาทเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

อาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีตําบลวิเชตนคร  อัตราคนละ 8 บาท/วัน
ระยะเวลา 280 วัน  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 34

- คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จํานวน 615 ,680 บาทเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษาในพ้ืนท่ีตําบลวิเชตนคร
อัตราคนละ 8 บาท/วัน  ระยะเวลา 260 วัน  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561
ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 34 (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,184,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,184,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,184,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบานใหมผาขาว  โครงการอารหารกลางวัน  จํานวน 260,000 บาท  ตามหนังสือ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปางเขต 3 ท่ี  ศธ 04133/911 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2558
(ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 -2561
ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 33 (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

- อุดหนุนโรงเรียนบานสวนดอกคํา  โครงการอาหารกลางวัน  จํานวน 240,000 บาท  ตามหนังสือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปางเขต 3 ท่ี  ศธ 04133/1031 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2558
(ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561
ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 33 (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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- อุดหนุนโรงเรียนบานสันมะเกลือ  โครงการอาหารกลางวัน  จํานวน 332,000 บาท  ตามหนังสือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปางเขต 3 ท่ี  ศธ 04133/1165 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2558
(ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561
ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 33 (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

- อุดหนุนโรงเรียนบานใหมเหลายาว  โครงการอาหารกลางวัน  จํานวน 172,000 บาท  ตามหนังสือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปางเขต 3 ท่ี  ศธ 04133/960 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2558
(ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561
ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 33 (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

- อุดหนุนโรงเรียนบานปงคอบ  โครงการอาหารกลางวัน  จํานวน 180 ,000 บาท  ตามหนังสือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปางเขต 3 ท่ี  ศธ 04133/1033 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2558
(ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 -2561
ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 34 (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 165,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 165,000 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน  จํานวน 165 ,000 บาท  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน

คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน/หมูบาน  ในพ้ืนท่ีตําบลวิเชตนคร  จํานวน 11 หมูบาน  หมูละ
15 ,000 บาท (ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง
หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการ
ใหบริการสาธารณะ  ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 4 หนาท่ี 36 (สํานักงานปลัด  อบต.)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 249,000บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

คาใชสอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

- โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 40,000 บาท
ประจําป  พ.ศ.2559
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป2559

(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี3 แนวทางท่ี 4 หนาท่ี 36  (สํานักงานปลัด  อบต.)

- โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป

พ.ศ.2559 -2561(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม) ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 4 หนาท่ี 36   (สํานักงานปลัด  อบต.)

คาวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  น้ํายาเคมี  หรือทรายเคลือบสาร

(ทรายอะเบท) เพ่ือกําจัดแมลงท่ีเปนพาหะนําโรคทางสาธารณสุข  เชน  ยุง  มด  แมลงสาบ  เห็บ  ไร  เพ่ือฉีด
หรือพนในพ้ืนท่ีตําบลวิเชตนครเปนการปองกันและระงับโรคติดตอ  หรือวัคซีนปองกันโรคไขหวัดนก  หรือสาร
ตรวจยาเสพติดในรางกายมนุษย  ชุดตรวจสอบไขหวัดนก  เจลลางมือ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-
2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 4 หนาท่ี 36   (สํานักงานปลัด  อบต.)

งบลงทุน รวม 59,000บาท
คาครุภัณฑ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1 ) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2 ) 2 ) ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
3 ) 3 ) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา

จํานวน 1 เครื่อง  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47 (สํานักงานปลัด  อบต.)
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แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รวม 1,830,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,192,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,192,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,150,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเดือน  เงินเดือนปรับปรุง  และเงินเดือนตกเบิก สําหรับพนักงานสวนตําบล

ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม) ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน  ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ  ตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ตําแหนงเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน  ตามแผนอัตรากําลัง
สามป (สวนสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม

(หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม) (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2556 ลงวันท่ี
8 สิงหาคม 2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (สวนสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 372,350 บาท
คาตอบแทน รวม 51,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานเพ่ืออยูอาศัย  คาเชาบานเพ่ือชําระเงินกูกอสรางบานอยูอาศัย  คาเชาซื้อ

บานเพ่ืออยูอาศัยของพนักงานสวนตําบล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (สวนสวัสดิการสังคม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
(สวนสวัสดิการสังคม)

คาใชสอย รวม 236,350 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 90,000 บาท
- เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร  คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการตาง ๆ  เปนตน (สวนสวัสดิการสังคม)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะเดินทาง  คาเชาท่ีพัก  คาลงทะเบียน  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง  เปนตน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการรับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
(สวนสวัสดิการสังคม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 46,350 บาท
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ (กรณีเปนการจาง

เหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกจากคาใชสอย  และคาสิ่งของท่ีซื้อมาใชใน
การซอมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ (สวนสวัสดิการสังคม)

คาวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ

คลิป  เปก  เข็มหมุด  เทป พีวีซี  แบบใส กระดาษคารบอน  กระดาษไข  น้ํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ
กาว  แฟม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ  แบบพิมพ  แปรงลบกระดาน  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  ท่ีถูพ้ืน
ตะแกรงวางเอกสาร  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปดประกาศ  กระดานไวทบอรด  แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
แผนปายจราจร  หรือแผนปายตาง ๆ  พรม  มูลี่  มานปรับแสง  นาฬิกา  เครื่องคํานวณเลข  พระพุทธรูป
พระบรมรูปจําลอง  แผงก้ันหอง  กระเปา  เปนตน (สวนสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แปนพิมพ
เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป  พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เมาส
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ  เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20 ,000 บาท  เปนตน
(สวนสวัสิการสังคม)

งบลงทุน รวม 265,750 บาท
คาครุภัณฑ รวม 265,750 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- คาจัดซ้ือกระดานบอรดแบบมีขาและลอ จํานวน 3,450 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกระดานบอรดแบบมีขาและลอ  ขนาดกระดาน 80  x 120 ซม. จํานวน

1 อัน  เปนแบบจัดหาตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47
(สวนสวัสดิการสังคม)

- คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงกลาง จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงกลาง  บุหนังเทียม  มีเทาแขน  ปรับสูงต่ําดวยโชค

ไฮโดรลิค  ขนาดกวาง 64 ซม. ลึก 62 ซม. สูง 98 ซม. จํานวน 2 ตัว  ตัวละ 2 ,500 บาท
เปนแบบจัดหาท่ัวไปตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47
(สวนสวัสดิการสังคม)
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- คาจัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร  ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 180,000 บาท
ความเร็ว 40 แผนตอนาที
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร  ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 แผนตอนาที

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1 . ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดความเร็วชั้นต่ํา
2 . เปนระบบมัลติฟงกชั่น
3 . เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได

ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  จํานวน 1 เครื่อง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47   (สวนสวสัดิการสังคม)

- คาจัดซ้ือตูเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก จํานวน 4,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก  ขนาดกวาง 375 มม. ลึก 462 มม.

สูง 1 ,324 มม. เปนแบบจัดหาท่ัวไปตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 47   (สวนสวสัดิการสังคม)

- คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ  แบบ2 บานเปด จํานวน 8,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ  แบบ 2 บานเปด  ขนาดกวาง 916 มม.

ลึก 458 มม. สูง 1 ,830 มม. พรอมฐาน  จํานวน 2 ตู  ตูละ 4 ,000 บาท  เปนแบบจัดหาตามราคา
ทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47   (สวนสวัสดิการสังคม)

- คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส จํานวน 3,900 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส  ขนาดกวาง 1 ,187 มม. ลึก

408 มม. สูง 878 มม. พรอมฐาน  จํานวน 1 ตู  เปนแบบจัดหาตามราคาทองตลาด  เนื่องจาก
ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -
2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47   (สวนสวัสดิการสังคม)

- คาจัดซ้ือตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 4,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก  ขนาดกวาง 470 มม. ลึก 620 มม. สงู

1 ,320 มม. เปนแบบจัดหาท่ัวไปตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 47   (สวนสวสัดิการสังคม)

- คาจัดซ้ือโตะทํางาน (ระดับ 3-6) จํานวน 8,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน (ระดับ 3 -6 ) หนาโตะไมอัด  โครงขาเหล็กพนสีดํา  มีลิ้นชัก

เก็บของ 1 ลิ้นชัก 2 บานประตูเปด  ขนาดกวาง 150 ซม. ลึก 80 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 2 ตัว
ตัวละ 4 ,000 บาท  เปนแบบจัดหาท่ัวไปตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 47   (สวนสวสัดิการสังคม)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท
แบบท่ี 1
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 1  (จอขนาดไมนอยกวา

18 .5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4  core) หรือ 8 แกนเสมือน(8

Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3 .00 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 6  MB สําหรับแบบ L3

Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1 ) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา
1  GB หรือ

2 ) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 1  GB

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4  GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1  TB

จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 :1 และมีขนาดไมนอย

กวา 18 .5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
จํานวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 49   (สวนสวสัดิการสังคม)
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- คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LEDขาว-ดํา จํานวน 7 ,300 บาท
(30 หนา/นาที)
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาว-ดํา (30 หนา/นาที) โดยมี

คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1 ,200x600  dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาที
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอันโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32  MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2 .0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1

ชอง
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter< Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอย

กวา 250 แผน
จํานวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 49   (สวนสวสัดิการสังคม)

- คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LEDสี จํานวน 16,000 บาท
แบบ Network
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สี  แบบ Network โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600  dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอกวา 20 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128  MB
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีชองเชื่อตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2 .0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100  Base-T หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาศไดไมนอยกวา

250 แผน
จํานวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 49   (สวนสวสัดิการสังคม)

- คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 800  VA จํานวน 3,100 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800   VA โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800  VA (480  Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
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จํานวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 49   (สวนสวสัดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

คาใชสอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

- โครงการจัดตั้งศูนยบริการผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการจัดตั้งศูนยบริการผูสูงอายุ (ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 31   (สวนสวัสดิการสังคม)

- โครงการฝกอบรมการดูแลและฟนฟูผูพิการ จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมการดูแลและฟนฟูผูพิการ (ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม / ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการรับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.
2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 1
หนาท่ี 32   (สวนสวสัดิการสังคม)

- โครงการสํารวจตรวจเย่ียมและสงเคราะหผูดอยโอกาส จํานวน 10,000 บาท
ผูไรท่ีพึ่ง  ผูพิการ  ผูสูงอายุ
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสํารวจตรวจเยี่ยมและสงเคราะหผูดอยโอกาส  ผูไรท่ีพ่ึง  ผูพิการ

ผูสูงอายุ (ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3
แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 32   (สวนสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,040 ,200บาท

งบบุคลากร รวม 1,272,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,272,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 913,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเดือน  เงินเดือนปรับปรุง  และเงินเดือนตกเบิก  สําหรับพนักงานสวนตําบล

ตําแหนงนักบริหารงานชาง (ผูอํานวยการกองชาง) ตําแหนงนายชางโยธา  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
ตามแผนอัตรากําลังสามป (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงนักบริหารงานชาง (ผูอํานวยการกอง

ชาง)(ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2556 ลงวันท่ี 8 สงิหาคม 2556 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 272,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบ  คาตอบแทนปรับปรุง  และคาตอบแทนตกเบิก  สําหรับพนักงานจาง  ตําแหนง

ผูชวยชางโยธา  ตามแผนอัตรากําลังสามป (กองชาง)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 45,000 บาท
- เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง  จํานวน 121 ,280 บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  หลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล  ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับท่ี 2 ) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 696,300บาท
คาตอบแทน รวม 51,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานเพ่ืออยูอาศัย  คาเชาบานเพ่ือชําระเงินกูกอสรางบานอยูอาศัย

คาเชาซื้อบานเพ่ืออยูอาศัยของพนักงานสวนตําบล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) (กองชาง)
คาใชสอย รวม 268,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 168,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจาย

ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการตาง ๆ  เชน  คาจางเหมาชางไฟฟา  เปนตน (กองชาง)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะเดินทาง  คาเชาท่ีพัก  คาลงทะเบียน  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง เปนตน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการรับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ)
(กองชาง)

คาวัสดุ รวม 377,300บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ

คลิป  เปก  เข็มหมุด  เทป พีวีซี  แบบใส  กระดาษคารบอน  กระดาษไข  น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ
กาว  แฟม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ  แบบพิมพ  แปรงลบกระดาน  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  ท่ีถูพ้ืน
ตะแกรงวางเอกสาร  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ  แผงปดประกาศ  กระดานไวทบอรด  แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
แผนปายจราจร  หรือแผนปายตาง ๆ  พรม  มูลี่  มานปรับแสง  นาฬิกา  เครื่องคํานวณเลข  พระพุทธรูป
พระบรมรูปจําลอง  แผงก้ันหอง  กระเปา  เปนตน (กองชาง)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 187 ,300บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  ฟวส  เข็มขัดรัดสายไฟฟา  เทปพันสายไฟฟา

สายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  สวิตชไฟฟา  หลอดไฟฟา  เบรกเกอร  โคมไฟฟาพรอมขาหรือกาน  หมอแปลงไฟฟา
ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  แผงบังคับทางไฟ  ไฟฉายสปอตไลท เปนตน (กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ  น้ํามันทาไม  สี  แปรงทาส  ปูนซีเมนต

ทราย  อิฐหรือซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  คอน  คีม  อบ  เสยีม  สิ่ว  ขวาน  สวาน  เลื่อย  กบไสไม
เหล็กเสน  เครื่องวัดขนาดเล็ก  ทอน้ําและอุปกรณประปา  ทอตาง ๆ  เปนตน (กองชาง)

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  สําหรับใชในการปฏิบัติงาน  ของ  อบต. หรือ

สวนราชการอ่ืนท่ีมาปฏิบัติงานใหกับ  อบต. เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  แกสโซฮอล
น้ํามันเครื่อง  น้ํามันเกียร  น้ํายาหลอเย็น  ถาน  กาส  แกสหุงตม  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันไฮดรอลิก
เปนตน (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แปนพิมพ
เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป  พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เมาส
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ  เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20 ,000 บาท  เปนตน (กองชาง)

งบลงทุน รวม 71,900บาท
คาครุภัณฑ รวม 71,900บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงกลาง จํานวน 2,500 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงกลาง  บุหนังเทียม  มีเทาแขน  ปรับสูงต่ําดวยโชค

ไฮโดรลิค  ขนาดกวาง 64 ซม. ลึก 62 ซม. สูง 98 ซม. จํานวน 1 ตัว  เปนแบบจัดหาท่ัวไปตามราคา
ทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47   (กองชาง)

- คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ  แบบ2 บานเปด จํานวน 8,000บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ  แบบ 2 บานเปด  ขนาดกวาง 916 มม.

ลึก 458 มม. สูง 1 ,830 มม. พรอมฐาน  จํานวน 2 ตู  ตูละ 4 ,000 บาท  เปนแบบจัดหาตามราคา
ทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47   (กองชาง)

- คาจัดซ้ือโตะทํางาน (ระดับ 3-6) จํานวน 4,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน (ระดับ 3 -6 ) หนาโตะไมอัด  โครงขาเหล็กพนสีดํา มีลิ้นชัก

เก็บของ 1 ลิ้นชัก 2 บานประตูเปด  ขนาดกวาง 150 ซม. ลึก 80 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 1 ตัว
เปนแบบจัดหาท่ัวไปตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 47
(กองชาง)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- คาจัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล  ความละเอียด จํานวน 10,000 บาท
16 ลานพิกเซล
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล  ความละเอียด 16 ลานพิกเซล  โดยมี

คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดท่ีกําหนดเปนความละเอียดท่ีเซ็นเซอรภาพ (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็มหรือเม่ือตองการเปลี่ยน
- สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรืได
- มีกระเปาบรรจุกลอง

จํานวน 1 กลอง  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 48   (กองชาง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 23,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 1  (จอขนาดไมนอยกวา

18 .5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4  core) หรือ 8 แกนเสมือน(8

Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3 .00 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 6  MB สําหรับแบบ L3

Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1 ) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา
1  GB หรือ

2 ) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
1  GB

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4  GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1  TB

จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา

18 .5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
จํานวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 49   (กองชาง)
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คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17 ,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  สําหรับงานสํานักงาน  โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2  Core) จํานวน 1 หนวย โดยมี

ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1 ) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ L2  Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2  MB ตองมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2 .5  GHz หรือ
2 ) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Smart Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3  MB

ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1 .6  GHz
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4  GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500  GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอรับภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802 .11  b, g, n) และ Bluetooth

จํานวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 49   (กองชาง)

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1 ,200x1 ,200  dpi
- มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4 ,800x1 ,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที หรือ 15 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที หรือ 10 ภาพตอนาที
- มีชื่อเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2 .0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน

จํานวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 49   (กองชาง)

คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 800  VA จํานวน 3,100บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 800   VA โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800  VA (480  Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

จํานวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 49   (กองชาง)
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งานไฟฟาถนน รวม 2,675 ,800บาท
งบลงทุน รวม 2,207 ,800บาท

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 2,207 ,800บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหวยสวนดอกคํา จํานวน 215,700บาท
บานใหมสวนดอกคํา  หมูท่ี 1
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวางเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 100

เมตร หนา 0 .12 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต.วิเชตนคร  ณ  บานใหมสวนดอกคํา  หมูท่ี 1
ต.วิเชตนคร  อ.แจหม  จ.ลําปาง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทาง
ท่ี 1หนาท่ี 15   (กองชาง)

- โครงการกอสรางรองระบายน้ํา  สายบานนางศรีลา จํานวน 208,000 บาท
ขัดคํา  ถึงสี่แยกบานหลุก  บานหลุก  หมูท่ี 2
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางรองระบายน้ํา  ขนาดกวางเฉลี่ย 0 .25 เมตร ลึกเฉลี่ย

0 .49 เมตร หนาเฉลี่ย 0 .10 เมตร ยาว 69 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต.วิเชตนคร
ณ  บานหลุก  หมูท่ี 2 ต.วิเชตนคร  อ.แจหม  จ.ลําปาง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561
ยุทธศาสตรท่ี 1แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 15   (กองชาง)

- โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบลําเหมือง จํานวน 235,900 บาท
บานสันมะเกลือ  หมูท่ี 5
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนลูกรัง  ขนาดกวางเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1 ,670เมตรหรือมี

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 6 ,680 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต.วิเชตนคร  ณ  บานสันมะเกลือ
หมูท่ี 5 ต.วิเชตนคร  อ.แจหม  จ.ลําปาง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 1
แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 15   (กองชาง)

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 220,000 บาท
(สายไปตําบลปงดอน) บานสันกลาง  หมูท่ี 6
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4เมตร ยาว 120เมตร

หนา 0.12 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 480 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต.วิเชตนคร
ณบานสันกลาง  หมูท่ี 6 ต.วิเชตนคร  อ.แจหม  จ.ลําปาง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561
ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 15   (กองชาง)

- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต จํานวน 223,300 บาท
สายกลางหมูบาน  บานทุงทอง  หมูท่ี 7
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  ขนาดกวาง 4 เมตร

ยาว 125 เมตร หนา 0 .04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 500ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ  อบต.วิเชตนคร  ณ  บานทุงทอง  หมูท่ี 7 ต.วิเชตนคร  อ.แจหม  จ.ลําปาง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 16   (กองชาง)
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- โครงการกอสรางระบบประปาบานปงคอบ (กองหิน) จํานวน 396,000 บาท
หมูท่ี 9
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางระบบประปา โดยการกอสรางถังเก็บน้ําขนาดกวาง 3 เมตร

ยาว 3 เมตร สูง 7 เมตร และวางทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว  ยาวรวม 2 ,546 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต.วิเชตนคร  ณ  บานปงคอบ หมูท่ี 9 ต.วิเชตนคร  อ.แจหม  จ.ลําปาง
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 22   (กองชาง)

- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต จํานวน 219,700 บาท
สายกลางหมูบาน  บานสันติสุข  หมูท่ี 10
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  ขนาดกวาง 5 .80 เมตร

ยาว 86 เมตร หนา 0 .04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 498 .8ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ  อบต.วิเชตนคร  ณ  บานสันติสุข  หมูท่ี 10 ต.วิเชตนคร  อ.แจหม  จ.ลําปาง  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 18   (กองชาง)

- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต จํานวน 222,400 บาท
สายกลางหมูบาน  บานทุงวิเชต  หมูท่ี 11
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  ขนาดกวาง 5 .30 เมตร

ยาว 95เมตร หนา 0 .04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 503 .5 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ  อบต.วิเชตนคร  ณ  บานทุงวิเชต  หมูท่ี 11 ต.วิเชตนคร  อ.แจหม  จ.ลําปาง  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 16   (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง
- โครงการปรับปรุงรองระบายน้ํา  ซอย3 จํานวน 266,800 บาท
บานใหมเหลายาวหมูท่ี 8
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงรองระบายน้ํา  โดยการกอสรางฝาปดตะแกรงเหล็ก  ขนาดกวาง

0 .43 เมตร ยาวรวม 98เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต.วิเชตนคร  ณ  บานใหมเหลายาว  หมูท่ี
8 ต.วิเชตนคร  อ.แจหม  จ.ลําปาง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 1
แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 16   (กองชาง)

งบเงินอุดหนุน รวม 468,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 468,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 468,000 บาท

- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแจหม เพ่ือเปนคาใชจายในการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ในพ้ืนท่ีตําบลวิเชตนคร  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางท่ี 3
หนาท่ี ...

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

คาใชสอย รวม 250,000 บาท
- โครงการบริหารจัดการขยะ (พลังชุมชนลดขยะมูลฝอย) จํานวน 200,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการบริหารจัดการขยะ (พลังชุมชน  ลดขยะมูลฝอย) (ตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 2 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 29   (สํานักงานปลัด  อบต.)
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โครงการอบรมทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการอบรมทําปุยหมักและน้ําชีวภาพ (ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-
2561 ยุทธศาสตรท่ี 2 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 29   (สํานักงานปลัด  อบต.)

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
คาใชสอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

- โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําแผนชุมชน (ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในพัฒนาสามป
พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 5 หนาท่ี 38   (สวนสวสัดิการสังคม)

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 205,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

คาใชสอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

- โครงการ D.A.R.E. จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ D.A.R.E. (ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ.2522

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 5 หนาท่ี
38   (สํานักงานปลัด  อบต.)

- โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส/ไรท่ีพึ่ง จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส/ไรท่ีพ่ึง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป

พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 42   (สวนสวสัดิการสังคม)
- โครงการฝกอบรมอาชีพดานเกษตรกรรม จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาชีพดานเกษตรกรรม (พระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 40   (สวนสวัสดิการสังคม)

- โครงการฝกอบอรมอาชีพดานคหกรรม จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาชีพดานคหกรรม (พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปพ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 40   (สวนสวัสดิการสังคม)

- โครงการฝกอบรมอาชีพดานหัตถกรรม จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาชีพดานหัตถกรรม (พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 40   (สวนสวัสดิการสังคม)
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- โครงการฝกอบรมอาชีพสตรี จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาชีพสตรี (พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 40   (สวนสวสัดิการสังคม)

- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -

2561 ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 42   (สวนสวัสดิการสังคม)
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 41   (สวนสวสัดิการสังคม)

- โครงการอบรมใหความรูดานสิทธิ  บทบาทสตรี จํานวน 15,000 บาท
ผูผูสูงอายุ  พิการ
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูดานสิทธิ  บทบาทสตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ

(พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 1
หนาท่ี 32 (สวนสวัสดิการสังคม)

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 5,000 บาท
- อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแจหม โครงการออกรานแสดงนิทรรศการงานฤดูหนาวและ

งานกาชาด  จังหวัดลําปาง  ประจําป 2559 อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง  จํานวน 5 ,000 บาท
ตามหนังสือท่ีวาการอําเภอแจหม  ท่ี  ลป 0318/ว199 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 (ตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนของ
องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลงวันท่ี 23
พฤศจิกายน 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏแผนพัฒนาสามป  ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี 2
หนาท่ี 42   (สวนสวสัดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 155,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
คาใชสอย รวม 155,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบล  ประจําป 2559 จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาประจําตําบล  ประจําป 2559 (ตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 4 หนาท่ี 36  (สวนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการแขงขันกีฬาพื้นบานและกีฬาสาธิตผูสูงอายุ จํานวน 55,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาพ้ืนบานและกีฬาสาธิตผูสูงอายุ (ตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 4 หนาท่ี 36  (สวนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

คาใชสอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธี (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจําป2558 จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจําป 2558 (

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 3 หนาท่ี 35   (สวนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  ประจําป 2559 จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  ประจําป 2559 (พระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.
2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 3 หนาท่ี 35   (สวนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา  ประจําป 2559 จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา  ประจําป 2559 (พระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-
2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 3 หนาท่ี 35   (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นประจําป 2559 จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  ประจําป 2559 (

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 3 หนาท่ี 35   (สวนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการอนุรักษศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่นประจําป 2559 จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน  ประจําป 2559 (

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 3 หนาท่ี 35 (สวนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 55,000 บาท
- อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแจหม  โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดงานรัฐพิธี

ประจําปงบประมาณ 2559 อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง  จํานวน 5 ,000 บาท  ตามหนังสือท่ีวาการ
อําเภอแจหม  ท่ี  ลป 0318/ว199 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 (ตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 3
หนาท่ี 35   (สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

- อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแจหม โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะเจาพอพญาคําลือ
ประจําป 2559 อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง  จํานวน 50 ,000 บาท  ตามหนังสือท่ีวาการอําเภอแจหม
ท่ี  ลป 0318/ว199 ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558(ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 3 หนาท่ี 35
(สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร รวม 28,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 28,400 บาท
คาตอบแทน รวม 8,400 บาท
คาเบ้ียประชุม จํานวน 8,400 บาท
เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

วิเชตนคร (หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท 0890 .3 /ว796 ลงวันท่ี 15
มิถุนายน 2547 เรื่อง  แจงแนวทางการใชจายงบประมาณศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 41
(สวนสวัสดิการสังคม)

คาใชสอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการฝกอบรมใหความรูการทําเกษตรอินทรีย จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูการทําเกษตรอินทรีย (พระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -
2561 ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 40   (สวนสวัสดิการสังคม)

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

คาใชสอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

- โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ (พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561
ยุทธศาสตรท่ี 2 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 29   (สํานักงานปลัด  อบต.)

- โครงการกอสรางฝายตนน้ําลําธารแบบผสมผสาน จํานวน 50,000 บาท
ตามแนวพระราชดําริ
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางฝายตนน้ําลําธารแบบผสมผสานตามแนวพระราชดําริ

(พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 2 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 29
(สํานักงานปลัด  อบต.)



-101 -

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 1,295,000 บาท

งบกลาง รวม 1,295,000 บาท
งบกลาง รวม 1,295,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง (ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม

พ.ศ.2533 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 300,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดสในพ้ืนท่ีตําบลวิเชตนคร  จํานวน 50 คน

คนละ 500 บาท/เดือน  ระยะเวลา 12 เดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 31   (สวนสวัสดิการสังคม)

สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินในพ้ืนท่ีตําบลวิเชตนคร  เปนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยใหกับประชาชน  หรือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในดานตาง ๆ  เชน  อัคคีภัย
วาตภัย  ภัยแลง  อุทกภัย  ภาวะฝนแลง  ฝนท้ิงชวง  ภัยจากลูกเห็บ  ภัยอันเกิดจากไฟปา  ภัยท่ีเกิดจาก
โรคระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด  อากาศหนาวจัดผิดปกติ  ภัยสงคราม  และภัยอันเนื่องจากการ
กระทําของผูกอการราย  กองกําลังจากนอกประเทศ  หรือจากการปราบปรามของเจาหนาท่ีของทางราชการ
หรือเพ่ือใชจายตามอํานาจหนาท่ีกรณีจําเปนเรงดวน

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 185,000 บาท
- เงินสมทบงบประมาณเขาบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี (กองทุน

หลักประกันสุขภาพ  อบต.)จํานวน 165 ,000 บาทเพ่ือจายเปนเงินสมทบเขาบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี (กองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.) (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ.2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 4 หนาท่ี 36

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ต.วิเชตนคร  จํานวน 20 ,000 บาท (ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)ปรากฏในพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561
ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 1 หนาท่ี 31

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 180,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) (ตามกฏกระทรวง

ฉบับท่ี 4   (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2500
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) จํานวน 1% ของเงินรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุน (เงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 ประมาณการไว 18 ,000 ,000 บาท)

------------------------------------------------------------------------------



แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
การรักษา

ความสงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

รายจายตามขอผูกพัน
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน
(กบท.)
สํารองจาย
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2,059,200
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120
คาตอบแทนพนักงานจาง 1,178,000 415,000
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 142,280 128,000
เงินเดือนพนักงาน 3,480,000 212,000 545,000
คาจางลูกจางประจํา 216,000
เงินประจําตําแหนง 151,200 42,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 10,000 20,000
คาเบี้ยประชุม

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน คาตอบแทน

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

                                                                                                แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
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งบกลาง งบกลาง

งบบุคลากร



แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
การรักษา

ความสงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

612,000

คาเชาบาน 150,000 20,000 36,000
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50,000
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 944,000 30,000
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 30,000
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 380,000 30,000 100,000
คาใชจายในการเลือกตั้ง 100,000
คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผูตองหา 1,000
โครงการ D.A.R.E.
โครงการกอสรางฝายชะลอน้ําแบบผสมผสาน
โครงการขวยเหลือผูดอยโอกาส/ไรที่พึ่ง
โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบล พ.ศ.2559
โครงการแขงขันกีฬาพื้นบานและกีฬาสาธิตผูสูงอายุ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2558
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2559
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป 2559 50,000
โครงการจัดตั้งศูนยบริการผูสูงอายุ
โครงการจัดทําแผนชุมชน
โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 40,000
โครงการทําแนวกันไฟปา  ประจําป  พ.ศ.2559 53,000

งบดําเนินงาน คาตอบแทน

คาใชสอย

                                                                                                แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
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แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
การรักษา

ความสงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

โครงการบริหารจัดการขยะ (พลังชุมชน  ลดขยะมูลฝอย)
โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ
โครงการฝกอบรม/ซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 6,000
โครงการฝกอบรม/ทบทวน อปพร. 150,000
โครงการฝกอบรมการดูแลและฟนฟูผูพิการ
โครงการฝกอบรมการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ของ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง ประจําป 2559

15,000

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559

400,000

โครงการฝกอบรมใหความรูการทําเกษตรอินทรีย
โครงการฝกอบรมอาชีพดานเกษตรกรรม
โครงการฝกอบรมอาชีพดานคหกรรม
โครงการฝกอบรมอาชีพดานหัตถกรรม
โครงการฝกอบรมอาชีพสตรี
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตําบลวิเชตนคร 20,000
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก 100,000
โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม  พ.ศ.2559 15,000
โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต  พ.ศ.2559 15,000
โครงการรักการอาน 100,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                                                แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบดําเนินงาน คาใชสอย
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แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
การรักษา

ความสงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000
โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ประจําป 2559
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 425,600
โครงการสํารวจตรวจเยี่ยมและสงเคราะหผูดอยโอกาส ผูไรที่พึ่ง ผูพิการ ผูสูงอายุ
โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ประจําป 2559
โครงการอนุรักษศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน ประจําป 2559
โครงการอบรมทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ
โครงการอบรมผูประกอบการเพื่อใหความรูและความเขาใจ
ดานรายไดที่จัดเก็บเองและรายไดจัดเก็บตามขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร  ประจําปงบประมาณ
2559

10,000

โครงการอบรมใหความรูดานสิทธิ บทบาทสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 330,000 20,270
วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000
วัสดุคอมพิวเตอร 150,000 40,000
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 360,000
วัสดุงานบานงานครัว 50,000 20,000
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,000 50,000
คาอาหารเสริม (นม) 785,920
วัสดุกอสราง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000 10,000

คาใชสอย

คาวัสดุ

                                                                                                แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบดําเนินงาน

-108-



แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
การรักษา

ความสงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน 210,000 50,000
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 42,000
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000 12,000
คาไฟฟา 200,000 36,000
คาบริการไปรษณีย 40,000
คาบริการโทรศัพท 10,000
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อกระดานบอรดแบบมีขาและลอ
คาจัดซื้อเกาอ้ีพักคอย 4 ที่นั่ง 5,800
คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงกลาง 5,000
คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง 8,000
คาจัดซื้อเคร่ืองถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความเร็ว 40 แผนตอนาที

180,000

คาจัดซื้อชั้นวางรองเทานักเรียนแบบเหล็ก 3 ชั้น 14,000
คาจัดซื้อตูเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก
คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บกระเปานักเรียน  แบบไมมีฝาปด  ชนิด 9 ชอง 29,250
คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานพับ แบบ 2 บานเปด 28,000 8,000
คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 7,800
คาจัดซื้อตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก
คาจัดซื้อโตะทํางาน (ระดับ 3 -6 )
คาจัดซื้อโตะทํางาน (ระดับ 7 -9 ) 16,500
คาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค 25,000

คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน คาครุภัณฑ

                                                                                                แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
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แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
การรักษา

ความสงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

คาจัดซื้อพัดลมโคจร  ขนาด 16 นิ้ว 18,960
คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง  ขนาด 16 นิ้ว 16,200
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 46,000

คาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน
คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาว-ดํา (30 หนา/นาที) 7,300
คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network 16,000
คาจัดซื้อเคร่ืองสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,100
คาจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา  ขนาด 800 VA 6,200
ครุภัณฑการเกษตร
คาจัดซื้อเคร่ืองพนหมอกควัน 59,000
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
คาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 52,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ลานพิกเซล
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนน  คสล. สายบานนายวัง  ประพฤติ  บานสวนดอกคํา  หมูที่ 4
โครงการกอสรางถนน  คสล. หวยสวนดอกคํา  บานใหมสวนดอกคํา  หมูที่ 1
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  สายกลางหมูบาน  บานทุงทอง  หมูที่ 7

งบลงทุน คาครุภัณฑ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

                                                                                                แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
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แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
การรักษา

ความสงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  สายกลางหมูบาน  บานทุงวิเชต  หมูที่ 11
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  สายกลางหมูบาน  บานสันติสุข  หมูที่ 10
โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบลําเหมือง  บานสันมะเกลือ  หมูที่ 5
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม  หนาวัดผาขาว  บานใหมผาขาว  หมูที่ 3
โครงการกอสรางรองระบายน้ํา  สายบานนางศรีลา  ขัดคํา  ถึง  สี่แยกบานหลุก  บานหลุก  หมูที่ 2
โครงการกอสรางระบบประปาบานปงคอบ (กองหิน) หมูที่ 9
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงรองระบายน้ํา  ซอย 3 บานใหมเหลายาว  หมูที่ 8
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน  บานสันกลาง (หัวทุง) หมูที่ 6

งบรายจายอ่ืน รายจายอ่ืน รายจายอ่ืน 20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 165,000
เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,534,000

12,626,000 511,000 4,559,500 414,000

งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

รวม

                                                                                                แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
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แผนงาน
สังคมสงเคราะห

แผนงาน
เคหะและชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง รวม

185,000 185,000
300,000 300,000
130,000 130,000
180,000 180,000

500,000 500,000
42,120

2,059,200
86,400

514,080
42,120

272,000 1,865,000
67,200

45,000 315,280
1,150,000 913,000 6,300,000

216,000
42,000 42,000 277,200
15,000 15,000 120,000

8,400 8,400

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
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แผนงาน
สังคมสงเคราะห

แผนงาน
เคหะและชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง รวม

612,000

36,000 36,000 278,000
50,000

90,000 168,000 1,232,000
10,000 40,000

-
100,000 100,000 710,000

100,000
1,000

15,000 15,000
50,000 50,000

50,000 50,000
100,000 100,000

55,000 55,000
100,000 100,000

50,000 50,000
50,000

30,000 30,000
10,000 10,000

40,000
53,000
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แผนงาน
สังคมสงเคราะห

แผนงาน
เคหะและชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง รวม

200,000 200,000
50,000 50,000

6,000
150,000

15,000 15,000
15,000

400,000

20,000 20,000
20,000 20,000
20,000 20,000
20,000 20,000
20,000 20,000

20,000
20,000 20,000

100,000
15,000
15,000

100,000
20,000 20,000
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แผนงาน
สังคมสงเคราะห

แผนงาน
เคหะและชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง รวม

20,000
10,000 10,000

425,600
10,000 10,000

10,000 10,000
10,000 10,000

50,000 50,000
10,000

15,000 15,000
46,350 241,100 637,720

60,000
35,000 30,000 255,000

200,000 200,000
10,000 370,000

70,000
60,000

785,920
100,000 100,000

40,000

-109-



แผนงาน
สังคมสงเคราะห

แผนงาน
เคหะและชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง รวม

50,000 50,000 360,000
42,000
22,000

236,000
40,000
10,000

-
3,450 3,450

5,800
5,000 2,500 12,500

8,000
180,000 360,000

14,000
4,000 4,000

29,250
8,000 8,000 52,000
3,900 11,700
4,000 4,000
8,000 4,000 12,000

16,500
25,000
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แผนงาน
สังคมสงเคราะห

แผนงาน
เคหะและชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง รวม

18,960
16,200

-
23,000 23,000 92,000

17,000 17,000
4,300 4,300

7,300 14,600
16,000 32,000

3,100
3,100 3,100 12,400

-
59,000

-
52,000

-
10,000 10,000

-
217,000 217,000
215,700 215,700
223,300 223,300
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แผนงาน
สังคมสงเคราะห

แผนงาน
เคหะและชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง รวม

222,400 222,400
219,700 219,700
229,800 229,800
194,100 194,100
208,000 208,000
218,200 218,200

-
266,800 266,800
207,000 207,000

20,000
165,000

5,000 55,000 1,594,000
1,885,100 4,966,000 215,000 400,000 128,400 1,295,000 27,000,000
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