
องคการบริหารสวนตําบลผางาม
เขต/อําเภอ เวียงชัย    จังหวัดเชียงราย
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169  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ผางาม
  เขต/อําเภอ เวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  57210

พื้นที่ 117.90 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,062 คน
ชาย 4,513 คน

หญิง 4,549 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลผางาม
อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำงำม

           บดันี ้ถึงเวลำทีผู่้บริหำรท้องถ่ินขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลผำงำม จะได้เสนอร่ำงข้อบญัญัตงิบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีตอ่สภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลผำงำมอีกครัง้หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกำสนี ้ผู้บริหำรท้องถ่ินองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลผำงำม

 จึงขอชีแ้จงให้ทำ่นประธำนและสมำชิกทกุทำ่นได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลงั ตลอดจนหลกักำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดงัตอ่ไปนี ้

1. สถำนะกำรคลัง

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วนัที ่30 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีสถำนะกำรเงิน ดงันี ้

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 91,655,138.02 บำท
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 38,051,771.35 บำท
1.1.3 เงินทนุส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 37,450,321.03 บำท
1.1.4 รำยกำรกนัเงินไว้แบบก่อหนีผ้กูพนัและยงัไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท
1.1.5 รำยกำรกนัเงินไว้โดยยงัไม่ได้ก่อหนีผ้กูพนั จ ำนวน 4 โครงกำร รวม 13,704.00 บำท

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

2.1 รำยรับจริง จ ำนวน 55,735,829.63 บำท ประกอบด้วย

หมวดภำษีอำกร 351,062.98 บำท

หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรับ และใบอนญุำต 95,762.50 บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สนิ 649,679.82 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณปูโภค และกิจกำรพำณิชย์ 0 บำท

หมวดรำยได้เบ็ดเตลด็                      71,690.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทนุ                           800.00 บำท

หมวดภำษีจดัสรร 22,888,109.33 บำท

หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป               31,678,725.00 บำท

2.2 เงินอดุหนนุทีรั่ฐบำลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์ จ ำนวน 8,582,121.66 บำท



2.3 รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 49,345,961.64 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง จ ำนวน               19,152,921.00 บำท
งบบคุลำกร จ ำนวน               14,417,979.00 บำท
งบด ำเนินงำน จ ำนวน                 7,054,231.64 บำท
งบลงทนุ จ ำนวน                 6,456,350.00 บำท

งบเงินอดุหนนุ จ ำนวน                 2,253,480.00 บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน                      11,000.00 บำท

2.7 รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินกู้  จ ำนวน 0.00 บำท

2.4 รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินอดุหนนุทีรั่ฐบำลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์ จ ำนวน 8,582,121.66 บำท
2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที ่จ ำนวน 7,274,610.00 บำท
2.6 รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินทนุส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลผางาม
อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 351,062.98 550,000.00 1,356,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

95,762.50 67,500.00 97,700.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 649,679.82 556,500.00 500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 71,690.00 15,000.00 81,000.00

หมวดรายได้จากทุน 800.00 1,000.00 300.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,168,995.30 1,190,000.00 2,035,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 22,888,109.33 24,810,000.00 23,465,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,888,109.33 24,810,000.00 23,465,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,678,725.00 29,000,000.00 30,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

31,678,725.00 29,000,000.00 30,000,000.00

รวม 55,735,829.63 55,000,000.00 55,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลผางาม
อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 19,152,921.00 20,057,187.00 21,147,841.00

งบบุคลากร 14,417,979.00 16,278,974.00 17,162,076.00

งบดําเนินงาน 5,768,881.64 9,210,339.00 8,873,083.00

งบลงทุน 4,909,350.00 6,954,500.00 6,050,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,253,480.00 2,488,000.00 2,256,000.00

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 11,000.00 11,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 46,513,611.64 55,000,000.00 55,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลผางาม
อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลผางาม
อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,238,015

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 757,469

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,446,304

แผนงานสาธารณสุข 974,400

แผนงานสังคมสงเคราะห 480,512

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 163,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,142,459

แผนงานการเกษตร 60,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,147,841

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 55,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลผางาม
อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,147,841 21,147,841
    งบกลาง 21,147,841 21,147,841

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,085,165 369,480 2,554,222 409,320 10,418,187
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,507,480 0 0 0 3,507,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,577,685 369,480 2,554,222 409,320 6,910,707

งบดําเนินงาน 3,043,000 0 725,828 0 3,768,828
    คาตอบแทน 1,456,000 0 493,828 0 1,949,828

    คาใช้สอย 810,000 0 113,000 0 923,000

    คาวัสดุ 395,000 0 80,000 0 475,000

    คาสาธารณูปโภค 382,000 0 39,000 0 421,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 0 0 0 40,000

งบรายจ่ายอื่น 0 11,000 0 0 11,000
    รายจายอื่น 0 11,000 0 0 11,000

รวม 10,168,165 380,480 3,280,050 409,320 14,238,015

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 700,469 700,469
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 700,469 700,469

งบดําเนินงาน 57,000 57,000
    คาตอบแทน 10,000 10,000

    คาใช้สอย 35,000 35,000

    คาวัสดุ 12,000 12,000

รวม 757,469 757,469

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,181,827 1,783,289 2,965,116
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,181,827 1,783,289 2,965,116

งบดําเนินงาน 1,268,240 2,074,948 3,343,188
    คาตอบแทน 473,240 0 473,240

    คาใช้สอย 755,000 834,390 1,589,390

    คาวัสดุ 40,000 1,180,558 1,220,558

    คาสาธารณูปโภค 0 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน 80,000 2,058,000 2,138,000
    เงินอุดหนุน 80,000 2,058,000 2,138,000

รวม 2,530,067 5,916,237 8,446,304

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 509,400 509,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 509,400 509,400

งบดําเนินงาน 465,000 465,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 315,000 315,000

    คาวัสดุ 30,000 30,000

รวม 974,400 974,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 460,512 460,512
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 460,512 460,512

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาใช้สอย 20,000 20,000

รวม 480,512 480,512

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    คาใช้สอย 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

รวม 90,000 90,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 70,000 15,000 135,000
    คาใช้สอย 50,000 70,000 15,000 135,000

งบเงินอุดหนุน 0 28,000 0 28,000
    เงินอุดหนุน 0 28,000 0 28,000

รวม 50,000 98,000 15,000 163,000

หน้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 803,340 1,305,052 2,108,392
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 803,340 1,305,052 2,108,392

งบดําเนินงาน 584,067 400,000 984,067
    คาตอบแทน 329,067 300,000 629,067

    คาใช้สอย 85,000 100,000 185,000

    คาวัสดุ 170,000 0 170,000

งบลงทุน 0 6,050,000 6,050,000
    คาครุภัณฑ 0 367,900 367,900

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 5,682,100 5,682,100

รวม 1,387,407 7,755,052 9,142,459

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 50,000 60,000
    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

    คาใช้สอย 0 50,000 50,000

รวม 10,000 50,000 60,000

หน้า : 8/8







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลผางาม
อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 621,419.86 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 272,333.98 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 243,090.98 470,000.00 158.72 % 1,216,000.00
     ภาษีป้าย 92,493.00 107,972.00 80,000.00 75.00 % 140,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 986,246.84 351,062.98 550,000.00 1,356,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,153.40 2,182.50 2,000.00 10.00 % 2,200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 19,053.00 6,962.00 2,000.00 40.00 % 2,800.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 630.00 920.00 500.00 120.00 % 1,100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,360.00 6,460.00 0.00 100.00 % 6,700.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,200.00 5,500.00 2,000.00 210.00 % 6,200.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 1,358.00 0.00 100.00 % 70,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

71,950.00 71,200.00 60,000.00 -91.50 % 5,100.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,165.00 1,180.00 1,000.00 -40.00 % 600.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 105,511.40 95,762.50 67,500.00 97,700.00
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 608,955.77 649,679.82 556,500.00 -10.15 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 608,955.77 649,679.82 556,500.00 500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 32,000.00 52,700.00 5,000.00 800.00 % 45,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 13,724.00 18,990.00 10,000.00 260.00 % 36,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 45,724.00 71,690.00 15,000.00 81,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 680.00 800.00 1,000.00 -70.00 % 300.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 680.00 800.00 1,000.00 300.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 733,053.57 764,985.20 500,000.00 56.00 % 780,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,270,165.22 9,541,464.26 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,573,474.74 3,548,029.66 3,600,000.00 6.67 % 3,840,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 150,325.97 171,551.79 150,000.00 13.33 % 170,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,905,969.83 6,894,323.36 7,500,000.00 -2.13 % 7,340,000.00
     คาภาคหลวงแร 3,614,691.63 616,357.41 2,000,000.00 -60.00 % 800,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 69,720.97 61,200.65 60,000.00 -41.67 % 35,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

812,975.00 1,290,197.00 1,000,000.00 -50.00 % 500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 27,130,376.93 22,888,109.33 24,810,000.00 23,465,000.00
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 30,610,710.00 31,678,725.00 29,000,000.00 3.45 % 30,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 30,610,710.00 31,678,725.00 29,000,000.00 30,000,000.00
รวมทุกหมวด 59,488,204.94 55,735,829.63 55,000,000.00 55,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลผางาม

อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 55,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,356,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,216,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 140,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 97,700 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,200 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,800 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,100 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 6,700 บาท

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 6,200 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 70,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,100 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 600 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 500,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 500,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 81,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 45,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 36,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 300 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 300 บาท
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,465,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 780,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,840,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 170,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,340,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 800,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 500,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 30,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 30,000,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 89,916 97,198 120,000 -9.17 % 109,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,237 4,447 8,000 25 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,570,900 14,331,100 15,000,000 6 % 15,900,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,124,000 4,056,800 4,200,000 -2.38 % 4,100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 191,000 15,500 30,000 -40 % 18,000

เงินสํารองจาย 160,336 132,876 189,187 32.59 % 250,841

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 510,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 220,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น (สปสช)

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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลผางาม
อําเภอเวียงชัย    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

240,000 265,000 520,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 18,599,389 19,152,921 20,317,187 21,147,841
รวมงบกลาง 18,599,389 19,152,921 20,317,187 21,147,841
รวมงบกลาง 18,599,389 19,152,921 20,317,187 21,147,841

รวมแผนงานงบกลาง 18,599,389 19,152,921 20,317,187 21,147,841
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 532,080 532,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 45,600 45,600 0 % 45,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 90,720 90,720 0 % 90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,664,000 2,793,480 2,793,480 0 % 2,793,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,348,720 3,507,480 3,507,480 3,507,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,360,701 3,856,685 4,158,420 -33.48 % 2,766,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 843,960 1,089,360 1,120,000 -52.49 % 532,085

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 99,780 116,760 116,760 -76.36 % 27,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,556,441 5,314,805 5,647,180 3,577,685
รวมงบบุคลากร 7,905,161 8,822,285 9,154,660 7,085,165

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 662,800 75.02 % 1,160,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 76,800 129,800 209,000 3.35 % 216,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 75,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 34,750 42,300 66,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 111,550 172,100 943,000 1,456,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาตาง ๆ   คาใช้จายวารสารตาง 
ๆ  ปฏิทิน คูมือแบบพิมพ์ ,คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ขาวสารตาง ๆ ฯลฯ 

0 205,820 179,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 323,520 0 0 100 % 150,000

คาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินขององค์การ
บริหารสวนตําบลผางาม

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสอบแนวเขตที่ นสล.อางเก็บน้ํา
ห้วยยาง บ้านรองห้า หมูที่ 1 ตําบลผางาม 
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

0 18,550 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 17,250 15.94 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัด อบต.เคลื่อนที่ 0 0 10,000 0 % 10,000
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

80,948 75,198 21,580 85.36 % 40,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 212,100 513,200 30,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการพนหมอกควัน 99,748.6 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานคุณธรรมแกบุคลากร

0 9,810 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตและ
เว็บไซต์ขององค์การบริหารสวนตําบลผา
งาม

4,000 4,000 5,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การ
บริหารสวนตําบลผางาม 

244,160 0 0 0 % 0

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

0 0 11,150 3,487.44 % 400,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อําเภอเวียง
ชัย

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

0 7,860 10,000 0 % 10,000

ฝึกอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่น
วินัย สร้างธรรมาภิบาลแกบุคลากร  

8,580 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 29,960 92,832.04 123,000 -18.7 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,003,016.6 927,270.04 486,980 810,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 66,562 75,069 90,000 0 % 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 9,225 20,000 -25 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,991 33,492 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 36,180 17,300 50,000 -20 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 115,099.14 143,044.86 220,000 -9.09 % 200,000

วัสดุการเกษตร 2,525 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,750 12,718 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 285,107.14 290,848.86 440,000 395,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 273,602.14 325,235.17 350,000 -8.57 % 320,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,820.97 3,584.5 36,000 -2.78 % 35,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 1,050 5,000 140 % 12,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 33,635.45 37,905.6 12,000 -16.67 % 10,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 313,058.56 367,775.27 403,000 382,000
รวมงบดําเนินงาน 1,712,732.3 1,757,994.17 2,272,980 3,043,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 44,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน (สําหรับผู้ปฏิบัติงาน) 0 0 30,800 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน(สําหรับผู้เข้ารวมประชุม) 0 0 45,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 
24,000 บีทึยู  

29,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 

0 0 79,400 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน 
ขนาด  32,000.  บีทียู  

156,000 0 0 0 % 0

ชุดโต๊ะประชุมแบบตัวยู ขนาด 35 ที่นั่ง 0 0 56,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 12,750 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 8,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 92,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 33,400 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 8,400 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 11,500 0 0 % 0

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

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง

0 10,800 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)   

0 3,250 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 185,000 75,850 369,950 0
รวมงบลงทุน 185,000 75,850 369,950 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อําเภอเวียง
ชัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 40,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อําเภอเวียง
ชัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

0 40,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อําเภอเวียง
ชัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

40,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000 40,000 0 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 40,000 0 40,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

11,000 11,000 11,000 -100 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไป 9,853,893.3 10,707,129.17 11,808,590 10,168,165
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 369,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 369,480
รวมงบบุคลากร 0 0 0 369,480

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 11,000

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

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 380,480
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,612,116 1,756,680 1,884,600 8.12 % 2,037,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

21,737 7,440 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 265,080 303,720 402,360 6 % 426,502

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 39,780 40,140 57,600 -16.67 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,980,713 2,149,980 2,386,560 2,554,222
รวมงบบุคลากร 1,980,713 2,149,980 2,386,560 2,554,222

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 290,000 6.22 % 308,028

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -40 % 3,000

คาเชาบ้าน 36,000 88,800 110,000 9.09 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 62,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,600 27,135 42,600 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 48,600 115,935 447,600 493,828
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 120,070 106,027.78 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 -40 % 3,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  10:50 หน้า : 11/66



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

0 49,875 4,740 110.97 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 77,528 41,386.04 6,900 189.86 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 86,080 45,300 60,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 2,650 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 283,678 245,238.82 136,640 113,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 84,060 41,613.25 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 19,821 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,550 9,800 20,000 0 % 20,000

วัสดุสํารวจ 8,850 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 109,460 71,234.25 70,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 2,000 6,064 40,000 -62.5 % 15,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,000 6,064 64,000 39,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 443,738 438,472.07 718,240 725,828
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน (สําหรับผู้ปฏิบัติงาน) 0 0 17,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา  
19 นิ้ว) 

0 29,500 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

0 21,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA 0 2,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 53,300 43,100 0
รวมงบลงทุน 0 53,300 43,100 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,424,451 2,641,752.07 3,147,900 3,280,050
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 409,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 409,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 409,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 409,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,278,344.3 13,348,881.24 14,956,490 14,238,015

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน  

9,750 9,880 10,000 -100 % 0
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

19,990 12,000 15,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาล
ในปีใหม

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 29,740 21,880 35,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 120,000 0 8,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 120,000 0 38,000 0
รวมงบดําเนินงาน 149,740 21,880 83,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเป่าใบไม้ 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 12,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 12,000 0

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  10:50 หน้า : 15/66



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 50,000 50,000 -100 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 149,740 71,880 145,000 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 271,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 369,269

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 700,469
รวมงบบุคลากร 0 0 0 700,469

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในชวงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 15,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 35,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 12,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 57,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 757,469
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 149,740 71,880 145,000 757,469
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,666,380 1,759,080 2,108,596 -53.27 % 985,320

เงินประจําตําแหนง 84,000 101,500 168,000 -75 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 425,280 442,440 464,638 -71.91 % 130,507

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 30,360 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,206,020 2,327,020 2,765,234 1,181,827
รวมงบบุคลากร 2,206,020 2,327,020 2,765,234 1,181,827

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

2,350 500 337,000 2.86 % 346,640

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 8,000 90,500 19.34 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 13,600
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,500 25,000 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 14,850 33,500 462,500 473,240
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพิ่มเติม 

2,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 700,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

489,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารสวนตําบลผา
งาม  

0 438,507 672,500 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,930 7,130 40,000 -50 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 19,100 11,700 40,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

634,860 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,150 0 11,203 33.9 % 15,000
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รวมค่าใช้สอย 1,158,040 457,337 763,703 755,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,357 18,778 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,996 0 0 0 % 0

คาอาหารเสริม (นม) 904,707.56 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,390 17,658 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 970,450.56 36,436 50,000 40,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 16,563.6 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,563.6 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 2,159,904.16 527,273 1,276,202.8 1,268,240

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 0 20,700 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน   8,700 2,500 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน (สําหรับผู้ปฏิบัติงาน) 0 0 5,100 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
ติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด  30,000 บีทียู

0 0 45,000 -100 % 0
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
ติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 18,000 บีทียู

0 0 59,200 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
ติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 39,800 -100 % 0

ชั้นวางของ 9 ชอง 10,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน   5,500 5,500 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 1,450 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์   10,500 3,500 0 0 % 0

โต๊ะญี่ปุ่นขาพับ   4,800 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 5,000 -100 % 0

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว  พร้อมติดตั้ง 5,700 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 0 14,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรัม 

0 0 36,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 46,000 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)

0 2,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 12,600 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 0 5,200 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  0 5,600 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800  VA 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,700 67,300 245,250 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมรั้วของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 1 

0 24,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 24,500 0 0
รวมงบลงทุน 45,700 91,800 245,250 0

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเกษตรตามรอยพอสูวิถีชีวิตที่พอ
เพียง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสูโลกยุค 4.0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสูศตวรรษที่ 21 0 0 0 100 % 20,000

โครงการแหลงเรียนรู้เสริมอาชีพสงเสริม
ศักยภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนว
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโรงเรียนดงมะตื๋น ตามโครงการคาย
ทักษะภาษาจีน 

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 
ตามโครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตสูศตวรรษที่ 21

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 
ตามโครงการ
สงเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
New normal Covid-19

0 0 20,000 -100 % 0
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อุดหนุนโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 
ตามโครงการไลฟ์สไตล์สร้างนิสัยหางไกลยา
เสพติด 

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุงยั้งหัวฝายวิทยา
โครงการเกษตรตามรอยพอสูวิถีชีวิตที่พอ
เพียง

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบม ตาม
โครงการคายพัฒนาทักษะชีวิตสูศตวรรษที่ 
21

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบม ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะภาษา
อังกฤษ

0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 60,000 80,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 60,000 80,000 80,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,411,624.16 3,006,093 4,366,686.8 2,530,067
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,295,532

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 126,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 361,757

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,783,289
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,783,289

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สื่อ
การเรียนรู้สําหรับครูปฐมวัย” ประจําปี 
2562

6,658 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของครู
และผู้ดูแลเด็ก

0 0 15,000 100 % 30,000

โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของครู
และผู้ดูแลเด็กใน ศพด. ประจําปี 2562 

4,770 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของครู
และผู้ดูแลเด็กใน ศพด. ประจําปี 2563 

0 12,260 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประจําปี 2563 

0 15,000 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัยของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนชวงปิดภาคเรียน

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 744,390

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  

0 691,230 823,200 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สื่อการ
เรียนรู้สําหรับครูปฐมวัย"

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการอุ้ยสอนหลาน 0 10,800 20,000 0 % 20,000

โครงการอุ้ยสอนหลาน ประจําปี 2562 10,800 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 22,228 729,290 888,200 834,390
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 49,000 60,000 1,834.26 % 1,160,558

คาอาหารเสริม (นม) 0 1,133,826.7 1,151,636 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 0 % 10,000
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วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 1,182,826.7 1,236,636 1,180,558
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 4,810.94 30,000 33.33 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 16,563.6 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 21,374.54 50,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 22,228 1,933,491.24 2,174,836.2 2,074,948

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างป้ายของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ผางาม 1 

12,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างป้ายชี้ทางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด. 1 และศพด.2) 

65,500 0 0 0 % 0

โครงการป้ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ผางาม 2 

36,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 114,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 114,000 0 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนให้แกโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น อ.1 – ป.6

0 1,698,480 1,940,000 6.08 % 2,058,000

รวมเงินอุดหนุน 0 1,698,480 1,940,000 2,058,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,698,480 1,940,000 2,058,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 136,228 3,631,971.24 4,114,836.2 5,916,237
รวมแผนงานการศึกษา 4,547,852.16 6,638,064.24 8,481,523 8,446,304

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการผาตัด – ทําหมันเพื่อลดจํานวน
สุนัขและแมว ประจําปีงบประมาณ 2563 

0 10,000 0 0 % 0

โครงการผาตัด-ทําหมัน เพื่อลดจํานวนสุนัข
และแมว

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพนหมอกควัน 0 0 100,000 -100 % 0
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โครงการพนหมอกควันประจําปีงบประมาณ 
2563  

0 88,909.6 0 0 % 0

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัว
เรือน  

50,000 34,540 26,000 -100 % 0

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การ
บริหารสวนตําบลผางาม  

0 16,440 20,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัติยราชนารี

0 0 83,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

0 79,935 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

59,994 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร
สําหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้
สัมผัสอาหาร

0 0 14,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 109,994 229,824.6 253,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 10,000 60,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 10,000 60,000 0
รวมงบดําเนินงาน 109,994 239,824.6 313,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 59,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 59,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 59,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้าน
รองห้า  

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

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 
บ้านเนินสยาม  

20,000 20,000 20,000 -100 % 0
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 11 
บ้านรองเจริญ  

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

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12 
บ้านป่าบงใต้  

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

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 13 
บ้านทุงยั้งใหม  

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

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 14 
บ้านป่าบงเหนือ  

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

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 15 
บ้านดงมะตื๋นใหม  

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

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้าน
ทุงยั้ง  

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

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้าน
หัวฝาย  

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

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้าน
สันง้อนไถ  

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

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้าน
ป่าบง  

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

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้าน
รองคือ  

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

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้าน
ดงมะตื๋น

20,000 20,000 20,000 -100 % 0
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้าน
หนองบัวผาบม

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

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9 บ้าน
ผางาม  

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

รวมเงินอุดหนุน 300,000 300,000 300,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 300,000 300,000 300,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 409,994 539,824.6 672,000 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 389,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 509,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 509,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการผาตัด-ทําหมัน เพื่อลดจํานวนสุนัข
และแมว

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพนหมอกควัน 0 0 0 100 % 120,000

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัว
เรือน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การ
บริหารสวนตําบลผางาม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 55,000

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการอบรมให้ความรู้โรคหนอนพยาธิ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 315,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 465,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 974,400
รวมแผนงานสาธารณสุข 409,994 539,824.6 672,000 974,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 293,880

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 166,632

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 460,512
รวมงบบุคลากร 0 0 0 460,512

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  10:50 หน้า : 34/66



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

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี ผู้ติดเชื้อ 
และผู้ด้อยโอกาสในเขตตําบลผางาม

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 480,512
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 480,512

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 874,130 839,235 1,220,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

10,374 20,160 9,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 40,419 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 125,760 185,880 358,200 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 33,000 58,500 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,076,264 1,118,694 1,687,700 0
รวมงบบุคลากร 1,076,264 1,118,694 1,687,700 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

204,400 253,300 545,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,200 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 223,600 253,300 555,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 290,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา
ตาง ๆ

0 184,105.56 132,000 -100 % 0

คาตอบแทนงานจ้างออกแบบ ควบคุมงาน
กอสร้างและวิศวกรรับรองแบบ ฯลฯ  

0 0 20,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  18,009 15,572 1,500 -100 % 0

คาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ประปาหมูบ้าน 
ในเขตองค์การบริหารสวน ตําบลผางาม

0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ประปาหมูบ้าน ในเขตองค์การบริหารสวน
ตําบลผางาม 

0 23,200 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา  30,300 29,500 1,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,800.01 7,500 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 359,109.01 259,877.56 254,500 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,906 27,129 30,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 49,160 36,250 50,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 21,845 78,775 50,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 41,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,488 35,050 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 95,399 177,204 211,000 0
รวมงบดําเนินงาน 678,108.01 690,381.56 1,020,500 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 2,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 1,092,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 22,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 2,300 0 0 % 0

จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว 0 3,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 28,300 1,099,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ 
ซอย 13 บ้านรองห้า หมูที่ 1 

140,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ 
ซอย 2/1 บ้านสันง้อนไถ หมูที่ 4 

287,590 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ 
ซอย 4 บ้านดงมะตื๋นใหม หมูที่ 15 

208,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ 
บ้านดงมะตื๋น หมูที่ 7 

284,900 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ 
บ้านทุงยั้งใหม หมูที่ 13 

208,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ 
บ้านเนินสยาม หมูที่ 10 

208,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ 
บ้านป่าบงใต้ หมูที่ 12 

251,900 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ 
บ้านรองเจริญ หมูที่ 11 

208,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ 
สายห้วยโป่ง บ้านผางาม หมูที่ 9 

248,900 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ 
สายห้วยโป่งไคร้ บ้านรองคือ หมูที่ 6 

275,900 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบเปิด ซอย 18 บ้านหัวฝาย   
หมูที่ 3 

279,900 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบเปิด บ้านป่าบง หมูที่ 5 

248,155.76 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบเปิด บ้านหนองบัว หมูที่ 8 

284,400 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างลานตากพืชผลทางการ
เกษตร บ้านทุงยั้ง หมูที่ 2 

297,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําห้วยตุ้ม บ้าน
รองคือ หมูที่ 6 

198,800 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายก๊อ
ดต้นก๊อ  บ้านดงมะตื๋นใหม หมูที่ 15 

75,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายก๊อ
ตป่าเมี้ยง บ้านหัวฝาย  หมูที่ 3  

34,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายซอย 
3 บ้านเนินสยาม หมู 10 

198,800 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายเลียบ
แมต๊าก บ้านรองเจริญ  หมูที่ 11

98,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายสาย
ห้วยโป่งใน บ้านดงมะตื๋น หมูที่ 7

84,200 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายห้วย
โป่งปู๊ด บ้านทุงยั้งใหม หมูที่ 13

198,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน 
บ้านป่าบงเหนือ หมู 14 

298,200 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านรองห้า หมูที่ 1 

87,900 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,705,045.76 0 0 0
รวมงบลงทุน 4,705,045.76 28,300 1,099,000 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 6,459,417.77 1,837,375.56 3,807,200 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ ขยายถนนสายกลางบ้าน บ้านทุง
ยั้งใหม หมู 13                                   
 

0 226,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 1 บ้านป่า
บงใต้ หมูที่ 12

0 195,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้าน
รองเจริญ หมูที่ 11

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านสัน
ง้อนไถ หมูที่ 4

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้าน
รองคือ หมู 6

0 255,900 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้าน
เนินสยาม หมูที่ 10

0 0 299,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยอางเก็บน้ํา
ห้วยฮ้อม บ้านหัวฝาย หมู 3              

0 242,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ถนนเลียบ
คลอง บ้านเนินสยาม หมูที่ 10 

0 238,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดงมะตื๋น
ใหม หมู 15                                  

0 242,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายการเกษตร
ทางเข้าสะพาน
ลําน้ําต๊าก บ้านป่าบงเหนือ หมูที่ 14

0 0 304,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบอคํา 
ซอย 8 บ้านผางาม หมูที่ 9

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอย 13 บ้าน
หนองบัวผาบม หมูที่ 8

0 0 210,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ทางไปอางเก็บ
น้ําห้วยยาง ซอย 13 บ้านรองห้า หมูที่ 1

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านเนินสยาม 
หมู 10                                       

0 248,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านสันง้อนไถ 
หมู 4                                         

0 255,900 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายการเกษตร
ห้วยป่ากล้วย บ้านป่าบง หมูที่ 5

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอย 5 บ้านดง
มะตื๋นใหม หมูที่ 15

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นสบรอง หมูที่ 2 

0 299,500 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้าน บ้าน
ทุงยั้ง หมูที่ 2

0 0 690,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. (แบบ
มีฝาปิด) ซอย 8 บ้านรองคือ หมูที่ 6

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบมี
ฝาปิด ชวงหน้า
บ้านนายแหลง ธรรมขันธ์ ถึง ห้วยปู่ลาว 
บ้านดงมะตื๋น หมูที่ 7

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.(แบบมี
ฝาปิด) ซอย 14 
บ้านป่าบงใต้ หมูที่ 12

0 0 294,600 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมระบบประปา บ้าน
ผางาม หมู 9                                

0 262,200 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมระบบประปา บ้าน
หนองบัว หมู 8                             

0 241,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร ซอย 9 
ผาหินแตก หมู 10

414,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายจอลุง
ธิ (โดยการลงหินคลุก) บ้านดงมะตื๋นใหม 
หมูที่ 15

0 288,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายห้วย
โป่ง บ้านดงมะตื๋นใหม หมูที่ 15

0 179,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 414,000 3,173,500 4,197,600 0
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รวมงบลงทุน 414,000 3,173,500 4,197,600 0
รวมงานไฟฟ้าและประปา 414,000 3,173,500 4,197,600 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,873,417.77 5,010,875.56 8,004,800 0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวตามรอยพอ ใช้ชีวิตอยาง
พอเพียง 

21,370 0 20,000 -100 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  9,960 9,485 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุมสตรี ผู้ติดเชื้อ 
และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตําบลผางาม  

0 14,610 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี,ผู้สูงอายุ 
, ผู้พิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ตําบลผางาม  

14,250 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี,ผู้สูงอายุ 
, ผู้พิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ตําบลผางาม

0 19,350 20,000 -100 % 0
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

30,000 18,290 20,000 -100 % 0

โครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาท
สตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว 

11,760 0 0 0 % 0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

12,650 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 99,990 61,735 60,000 0
รวมงบดําเนินงาน 99,990 61,735 60,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมการประกวดริ้วขบวน
ศิลปวัฒนธรรมอําเภอเวียงชัย เพื่อรวม
ประชาสัมพันธ์การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้ง
ที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” 

50,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมในงานวันสําคัญของ
ชาติ และกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น

50,000 50,000 50,000 -100 % 0
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับอําเภอ  

0 0 25,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 100,000 50,000 75,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 50,000 75,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 199,990 111,735 135,000 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวตามรอยพอ ใช้ชีวิตอยาง
พอเพียง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 40,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมในงานวันสําคัญของ
ชาติและกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น อําเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 50,000

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

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 199,990 111,735 135,000 90,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,000 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 30,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

30,000 0 0 0

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุ 0 0 30,000 0 % 30,000
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โครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจําปี 
2562

29,400 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจําปี 
2563 

0 29,910 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผา
งามเกมส์

0 0 27,000 -25.93 % 20,000

โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผา
งามเกมส์ ครั้งที่ 12  ประจําปี 2562 

20,000 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผา
งามเกมส์ ครั้งที่ 13  ประจําปีงบประมาณ 
2563 

0 19,685 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 49,400 49,595 57,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 49,400 49,595 57,000 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 49,400 49,595 57,000 50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,900 4,800 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการที่อานหนังสือท้องถิ่นรักการอาน 
ประจําปี 2562 

9,979 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนชวงปิดภาคเรียน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนชวงปิดภาคเรียน ประจําปี 
2562 

12,300 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นตําบลผางาม

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นตําบลผางาม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตําบลผางาม 
ประจําปี 2562 

30,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตําบลผางาม 
ประจําปี 2563 

0 11,960 0 0 % 0
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โครงการสืบสานประเพณีแปดเป็ง 0 0 12,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีแปดเป็ง 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสืบสานประเพณีแปดเป็ง ประจําปี 
2562  

30,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสูเด็กและ
เยาวชนตําบลผางาม ประจําปี 2562  

26,620 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 111,799 16,760 62,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 111,799 16,760 62,000 70,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมล้านนาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอยตุง

0 0 0 100 % 8,000

อุดหนุนโรงเรียนดงมะตื๋น ตามโครงการคาย
ทักษะวิชาการภาษาจีน ประจําปี 2562 

20,000 0 0 0 % 0
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อุดหนุนโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 
ตามโครงการแหลงเรียนรู้เสริมอาชีพ สง
เสริมศักยภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
แนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุงยั้งหัวฝายวิทยา 
ตามโครงการเกษตรตามรอยพอสูวิถีชีวิตที่
พอเพียง 

20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุงยั้งหัวฝายวิทยา 
ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลป
วัฒนธรรมและนาฏศิลป์ท้องถิ่น 

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าบง ตามโครงการสง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสําหรับนักเรียน 

20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าบง ตามโครงการสง
เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

0 20,000 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านรองห้า  ตามโครงการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

0 15,000 15,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านรองห้า  ตามโครงการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักเรียน 

20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบม ตาม
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสูศตวรรษที่ 21 

20,000 0 0 0 % 0
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อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอย
ตุง

0 0 8,000 -100 % 0

อุดหนุนให้แกโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น อ.1 – ป.6  ใน
เขตองค์การบริหารสวนตําบลผางาม 
จํานวน 5 แหง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน เพื่อ
จายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน   
โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบม 

427,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนให้แกโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น อ.1 – ป.6  ใน
เขตองค์การบริหารสวนตําบลผางาม 
จํานวน 5 แหง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน เพื่อ
จายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน  
โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 

369,800 0 0 0 % 0

อุดหนุนให้แกโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น อ.1 – ป.6  ใน
เขตองค์การบริหารสวนตําบลผางาม 
จํานวน 5 แหง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน เพื่อ
จายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน  
โรงเรียนบ้านทุงยั้งหัวฝายวิทยา 

603,000 0 0 0 % 0
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อุดหนุนให้แกโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น อ.1 – ป.6  ใน
เขตองค์การบริหารสวนตําบลผางาม 
จํานวน 5 แหง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน เพื่อ
จายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน  
โรงเรียนบ้านป่าบง 

305,980 0 0 0 % 0

อุดหนุนให้แกโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น อ.1 – ป.6  ใน
เขตองค์การบริหารสวนตําบลผางาม 
จํานวน 5 แหง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน เพื่อ
จายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน   
โรงเรียนบ้านรองห้า 

103,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,928,780 55,000 43,000 28,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,928,780 55,000 43,000 28,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2,040,579 71,760 105,000 98,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 15,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 15,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,119,979 121,355 162,000 163,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 640,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 660

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 803,340
รวมงบบุคลากร 0 0 0 803,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 251,267

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 329,067
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 45,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  10:50 หน้า : 56/66



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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 85,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 170,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 584,067
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 39,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 39,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 39,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 39,000 1,387,407
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 946,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 48,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 265,212

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 45,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,305,052
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,305,052
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 300,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ประปาหมูบ้าน ในเขตองค์การบริหารสวน
ตําบลผางาม

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 400,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องสํารวจแบบประมวลผลรวม (Total 
Station)

0 0 0 100 % 367,900

เทปวัดระยะไฟเบอร์ 0 0 7,000 -100 % 0

ไม้สต๊าฟ แบบชัก 0 0 7,000 -100 % 0
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ล้อวัดระยะทาง 0 0 14,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 46,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1 

0 0 5,400 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 84,900 367,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต
.ผางาม

0 0 24,000 -100 % 0

โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารสวนตําบลผางาม

0 0 1,029,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร องค์การ
บริหารสวนตําบลผางาม

0 373,500 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสบรอง ซอย 1 บ้านทุงยั้ง หมู 2

0 0 0 100 % 300,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 10-11 บ้านหัวฝาย หมู 3

0 0 0 100 % 293,100
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 12 บ้านป่าบงใต้ หมู 12

0 0 0 100 % 309,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 14 บ้านทุงยั้งใหม หมูที่ 13

0 0 0 100 % 312,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงมะตื๋น หมูที่ 7

0 0 0 100 % 293,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเนินสยาม หมู 10

0 0 0 100 % 297,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าบง หมู 5

0 0 0 100 % 251,100

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันง้อนไถ หมู 4

0 0 0 100 % 297,300

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายการเกษตรรอบห้วยบง บ้านป่าบงเหนือ 
หมูที่ 14

0 0 0 100 % 306,100

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรองกลางดง บ้านรองห้า หมูที่ 1

0 0 0 100 % 301,200

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบวัดหนองบัว บ้านหนองบัวผาบม  
หมูที่ 8

0 0 0 100 % 301,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองสงน้ํา บ้านดงมะตื๋นใหม  
หมู 15

0 0 0 100 % 306,800
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยโป่งใคร้ บ้านรองคือ หมูที่ 6

0 0 0 100 % 299,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยโป่งเชื่อมตอจุดเดิม บ้านผางาม หมู
ที่ 9

0 0 0 100 % 300,400

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําแบบมีฝา
ตะแกรงเหล็ก องค์การบริหารสวนตําบลผา
งาม

0 0 0 100 % 289,300

โครงการกอสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตําบลผา
งาม

0 0 0 100 % 861,800

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้าน
รองเจริญ หมูที่ 11

0 0 0 100 % 310,100

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค์
ประจําหมูบ้าน บ้านรองห้า หมู 1             
 

0 306,500 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างฝารางระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ซอย 4,7, 9 และ ซอย 10 บ้านทุงยั้งใหม 
หมูที่ 13

0 0 300,100 -100 % 0

โครงการทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชนิด 2 ชอง บ้านป่าบงเหนือ หมูที่ 14 

0 326,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  10:50 หน้า : 62/66



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

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 1

0 0 62,700 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 2

0 0 52,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 1

0 0 90,200 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 2

0 0 84,200 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,006,000 1,642,700 5,682,100
รวมงบลงทุน 0 1,006,000 1,727,600 6,050,000

รวมงานก่อสร้าง 0 1,006,000 1,727,600 7,755,052
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,006,000 1,766,600 9,142,459
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

18,360 10,650 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 18,360 10,650 15,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 6,375 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 6,375 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 18,360 17,025 25,000 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 18,360 17,025 25,000 10,000
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ “รักน้ํา” รักป่า รักแผนดิน 0 14,450 15,000 0 % 15,000

โครงการสงเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.)

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 14,450 35,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 14,450 35,000 50,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกลําห้วยบ้าน บ้านหัวฝาย 
หมูที่ 3

0 0 299,400 -100 % 0
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โครงการขุดลอกลําเหมือง รองเสือเต้น บ้าน
ผางาม หมู 9 

220,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกห้วยปู่อินทร์ พร้อมกอสร้าง
อาคารบังคับน้ํา  บ้านหัวฝาย หมูที่ 3

0 480,600 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 220,000 480,600 299,400 0
รวมงบลงทุน 220,000 480,600 299,400 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 220,000 495,050 334,400 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 238,360 512,075 359,400 60,000

รวมทุกแผนงาน 45,417,066.23 46,513,611.64 55,000,000 55,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลผางาม

อําเภอเวียงชัย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,147,841 บาท
งบกลาง รวม 21,147,841 บาท

งบกลาง รวม 21,147,841 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 109,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดเชียงรายให้กับผู้
ประกันตนหรือพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ผางาม
     - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานจ้าง
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
     - พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้ให้แกผู้สูงอายุ 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แกคนพิการหรือทุพพลภาพ
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส โดยผู้
ป่วยเอดสจะต้องเป็นผู้ที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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เงินสํารองจาย จํานวน 250,841 บาท

(1) การป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยังยั้ง
กอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม จํานวน 130,841 บาท
      - ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559

(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 จํานวน 20,000 บาท
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 
0833 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

(3) การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
จํานวน 100,000 บาท
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
2343 ลงวันที่ 22 เมษายน2563
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 510,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบให้กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
คํานวณจายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยกเว้น
ประเภทพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค และเงิน
อุดหนุน
     - พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้ยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     - กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/
ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
     - หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช) จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สปสช) 
     - ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 
2557
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,168,165 บาท

งบบุคลากร รวม 7,085,165 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,507,480 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 21,120 บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือน เป็นเงิน 253,440  บาท  และเงินคาตอบแทนราย
เดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ 
ละ 11,610  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (สํานักปลัด)
 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,900 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท และเงินคาตอบแทน
ประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  
2 อัตรา ๆ ละ 950 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 22,800 บาท 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,900 บาท/เดือน จํานวน 12 
เดือน เป็นเงิน 22,800  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ 
ละ 950  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  22,800 บาท 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (สํานักปลัด)
 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,560 บาท/เดือน  
จํานวน 12 เดือน  
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,793,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 11,610  บาท/เดือน  
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  139,320  บาท  เงินคาตอบแทน
รายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 114,000 บาท เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 27 อัตรา ๆ ละ 7,560  
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,449,440 บาท  เงิน
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 7,560 บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 90,720  บาท
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,577,685 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,766,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงที่ ก.อบต. 
กําหนด
     - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล       จํานวน 1 ตําแหนง
     - รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน 1 ตําแหนง
     - หัวหน้าสํานักปลัดอบต.                จํานวน 1 ตําแหนง
     - นักจัดการงานทั่วไป                    จํานวน 1 ตําแหนง
     - นักทรัพยากรบุคคล                     จํานวน 1 ตําแหนง
     - นิติกร                                     จํานวน 1 ตําแหนง
     - เจ้าพนักงานธุรการ                      จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนท้องถิ่น โดยจาย
เป็นคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ดังนี้  
     - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ
7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  84,000  บาท 
     - รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา เดือนละ  
3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
     - หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัด)
 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 532,085 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ 
ก.อบต. กําหนด
     - ผู้ชวยนักจัดการทั่วไป             จํานวน 1 ตําแหนง
     - พนักงานขับรถยนต                จํานวน 1 ตําแหนง
     - พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)      จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 27,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง 
และเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
     - พนักงานขับรถยนต                 จํานวน 1 ตําแหนง
     - พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)       จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัด)
 

งบดําเนินงาน รวม 3,043,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,456,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,160,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง 
จํานวน 710,000  บาท  
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)

(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประธาน
กรรมการและกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการ
หรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ชวยเหลือในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เป็นต้น ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
จํานวน 450,000  บาท  
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  ตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการที่กําหนด (สํานักปลัด)
 

คาเชาบ้าน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล ตาม
สิทธิที่จะได้รับ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 
4 พ.ศ. 2562 (สํานักปลัด)
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงาน
สวนตําบล ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ 
2563 (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 810,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ  ได้แก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก
คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้าง
ทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว
คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็น
สิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปัก
เสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด
และอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
(สํานักปลัด)
 

วันที่พิมพ : 3/9/2564  10:57:00 หน้า : 12/118



คาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินขององคการบริหารสวนตําบลผางาม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินขององคการบริหาร
สวนตําบลผางาม เชน คาธรรมเนียมรังวัด คาหลักเขตที่ดิน 
คาป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ คาพาหนะและ
คาจ้างคนงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(สํานักปลัด)
  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยง
รับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในพิธี
เปิดอาคารตาง ๆ คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้
จายในการประชุมราชการ ฯลฯ 
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัด อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น วัสดุอุปกรณตางๆ รวมทั้งคาป้ายประชาสัมพันธ 
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2557
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 9 
หน้า 129) (สํานักปลัด)
 

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง
หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก
คาจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะ
รับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวน
ตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไป
ราชการ ของคณะผู้บริหาร เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล 
และ อปพร.ฯลฯ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 (สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายอื่น
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจาย ของคณะผู้บริหาร เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล 
และ อปพร.ฯลฯ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)
 

โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมแก
บุคลากร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ
งานและมาตรฐานคุณธรรมแกบุคลากร เชน การตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม คาใช้จาย ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ 
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 18 หน้า 130)  
(สํานักปลัด)
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โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับ คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการในภารกิจที่เกี่ยวกับ
การจัดการเลือกตั้ง ให้รวมถึงคายานพาหนะและขนสง หรือ
คาน้ํามันเชื่อเพลิงสําหรับยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจในการเลือกตั้ง  คาใช้จายในการจัดประชุมอบรม
บุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศ
หรือคําสั่งของ กกต. คาจัดพิมพบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก
ตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง คาจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและ
คูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท โต๊ะเก้าอี้ สําหรับจัดหนวยเลือก
ตั้งและที่เลือกตั้ง  คาจ้างสถานที่และจ้างเหมาทําความ
สะอาดที่เลือกตั้ง คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ที่ใชสําหรับจัดทํา
ป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง คาวัสดุตาง ๆ ที่จําเป็น สําหรับ
การปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการเลือกตั้ง และหนวยเลือก
ตั้ง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่อง เครื่องดื่ม
ที่ไมมีแอลกอฮอล   คาเชาอุปกรณและเครื่องใช้สํานักงาน
และที่เลือกตั้ง  คาจ้างเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการจัด
การเลือกตั้ง  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน 
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดมือ 
ฯลฯ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/
ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไข ครั้งที่ 7/2564
ลําดับที่ 1 หน้า 45) (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จาย 
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย โครงการ คาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
ลําดับที่ 1 หน้า 15) (สํานักปลัด)
  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น  ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ 
แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
หรือแผนป้ายตาง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานรับแสง
(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้ง
ในสํานักงาน ผ้าใบเต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจํา
บ้านแผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปริ้นท เทป พีวีซี แบบใส
นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป 
ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข
แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ 
ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ใน
การบรรจุหีบหอ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม
กรวยดอกไม้ ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งแยกเป็น
3 ประเภท ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง
ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า 
หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ
รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ 
เบรกเกอร สายอากาศหรือ เสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับ
โทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล 
กลองรับสัญญาณ ฯลฯ    
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
     - ได้แก เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป 
มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา โองนํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํ้ามัน 
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง 
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน
กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา
ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก ผงซักฟอก สบู นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด 
เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่
ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา วัสดุประกอบอาหาร 
อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
 

วันที่พิมพ : 3/9/2564  10:57:00 หน้า : 20/118



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ซึ่งแยกเป็น 
3 ประเภท ดังนี้  
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย 
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช  ล็อคพวงมาลัย 
ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก ยางรถยนต นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา 
ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก  
ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า หัวเทียน แบตเตอรี่ 
จานจาย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน
กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย 
สายไฮดรอลิค ฯลฯ
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้  
(1) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ
น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ซึ่งแยกเป็น 
2 ประเภท ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถายรูป
ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก พูกันสี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด
ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,
แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง  อัดขยาย 
ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ  
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tapหัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรกระดาษตอเนื่อง
สายเคเบิล ฯลฯ (สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม)
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
     - ได้แก หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ  ซีดีรอมไดรฟ  
แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board)
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน
RAM คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)
พรินเตอรสวิตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ 
เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk)
แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น
เราเตอร (Router) ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 382,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 
หรือ อาคารสถานที่ ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลผางาม
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย 
ฯลฯ 
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย   คาธนาณัติ   คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบเล็กทรอนิกส
(GFMIS) ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โทรภาพ 
(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึง
อินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี
คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายรวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส 
(1 ครั้งตอปี) ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
 

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
(ระบบ CLOUD, HOSTING)
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อําเภอเวียงชัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 40,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลดอนศิลา 
เพื่อดําเนินการโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) ในพื้นที่อําเภอเวียงชัย ประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     - หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1791  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 17 หน้า 
130) (สํานักงานปลัด)
  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 380,480 บาท
งบบุคลากร รวม 369,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 369,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงที่ ก.อบต. 
กําหนด
     - นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจายอื่น

การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
โดยจายเป็นคาจ้างเหมาบริการจัดจ้างสถาบัน
อุดมศึกษาดําเนินการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีตอการให้บริการขององคการ
บริหารสวนตําบลผางาม เก็บรวมรวมข้อมูล บันทึก
ข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะหข้อมูล สรุปผลการ
วิเคราะหและจัดทํารูปเลมรายงานผลสํารวจ สง
มอบรายงานผลการสํารวจฉบับสมบูรณ  
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
     - พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,280,050 บาท
งบบุคลากร รวม 2,554,222 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,554,222 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,037,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงที่ ก.อบต. 
กําหนด
     - ผู้อํานวยการกองคลัง              จํานวน 1 ตําแหนง
     - นักวิชาการเงินและบัญชี          จํานวน 1 ตําแหนง
     - นักวิชาการจัดเก็บรายได้          จํานวน 1 ตําแหนง
     - นักวิชาการพัสดุ                     จํานวน 1 ตําแหนง
     - เจ้าพนักงานพัสดุ                    จํานวน 1 ตําแหนง
     - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จํานวน 1 ตําแหนง 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองคลัง)
 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 426,502 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.อบต. กําหนด
     - ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง
     - ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ              จํานวน 1 ตําแหนง
     - ลูกมือชางแผนที่ภาษีฯ                 จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองคลัง)
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
และเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการที่กําหนด 
     - ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง
     - ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ              จํานวน 1 ตําแหนง
     - ลูกมือชางแผนที่ภาษีฯ                 จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 725,828 บาท
ค่าตอบแทน รวม 493,828 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 308,028 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองคลัง)
 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง (กองคลัง)
   

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล ตาม
สิทธิที่จะได้รับ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 
4 พ.ศ. 2562 (กองคลัง)
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 62,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ 
2563 (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 113,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ  ได้แก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก
คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้าง
ทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว
คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็น
สิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปัก
เสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด
และอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยง
รับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในพิธี
เปิดอาคารตาง ๆ คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้
จายในการประชุมราชการ ฯลฯ 
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใช้ในการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินและการจัดทําฐานข้อมูล ในการจัดเก็บรายได้ 
เชน การจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมาย
กําหนด และการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
     - พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2540
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3 
/ว 0107  ลงวันที่  8  มกราคม  2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 5 หน้า 128)
(กองคลัง) 
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง
หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก
คาจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะ
รับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวน
ตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 (กองคลัง)
 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายอื่น
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจายของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 (กองคลัง)
 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น  ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ 
แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
หรือแผนป้ายตาง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานรับแสง
(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้ง
ในสํานักงาน ผ้าใบเต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจํา
บ้านแผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปริ้นท เทป พีวีซี แบบใส
นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป 
ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข
แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ 
ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ใน
การบรรจุหีบหอ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม
กรวยดอกไม้ ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งแยกเป็น
3 ประเภท ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง
ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า 
หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ
รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ 
เบรกเกอร สายอากาศหรือ เสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับ
โทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล 
กลองรับสัญญาณ ฯลฯ    
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
     - ได้แก เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป 
มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา โองนํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํ้ามัน 
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง 
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน
กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา
ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก ผงซักฟอก สบู นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด 
เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่
ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา วัสดุประกอบอาหาร 
อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tapหัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรกระดาษตอเนื่อง
สายเคเบิล ฯลฯ (สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม)
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
     - ได้แก หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ  ซีดีรอมไดรฟ  
แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board)
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน
RAM คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)
พรินเตอรสวิตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ 
เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk)
แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น
เราเตอร (Router) ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 39,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาไปรษณีย คาธนาณัติ 
คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)หรือคาบริการไปรษณียอื่นที่ใช้
ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลผางาม
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง)
 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โทรภาพ 
(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึง
อินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี
คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายรวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส 
(1 ครั้งตอปี) ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 409,320 บาท
งบบุคลากร รวม 409,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 409,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 409,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงที่ ก.อบต. 
กําหนด
     - นักวิชาการตรวจสอบภายใน   จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 757,469 บาท

งบบุคลากร รวม 700,469 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 700,469 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 271,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงที่ ก.อบต. 
กําหนด
     - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 369,269 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ 
ก.อบต. กําหนด
     - ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกัน          จํานวน 1 ตําแหนง
     - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 ตําแหนง
     - พนักงานดับเพลิง                      จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัด)
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง 
และเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
     - ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกัน          จํานวน 1 ตําแหนง
     - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 ตําแหนง
     - พนักงานดับเพลิง                      จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 57,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ในการปฏิบัติหน้าที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในชวงเทศกาลสงกรานต
และเทศกาลปีใหม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
รณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานตและเทศกาลในปีใหม 
เชน วัสดุอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งคาป้ายประชาสัมพันธ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 9 หน้า 117)
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จาย ในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการจัดทําโครงการฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565  ลําดับที่ 1 หน้า 131)
(สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการณรงคป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จาย ในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากรคาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่  2 พฤศจิกายน 2558
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565  ลําดับที่ 10 หน้า 117)
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 12,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้
(1) วัสดุคงทน 
ได้แก วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา
สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชน สายฉีด, ถัง, ไม้ตบไฟ)
ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,530,067 บาท

งบบุคลากร รวม 1,181,827 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,181,827 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 985,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงที่ ก.อบต. 
กําหนด
     - ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ   จํานวน 1 ตําแหนง
     - นักวิชาการศึกษา                    จํานวน 1 ตําแหนง
     - เจ้าพนักงานพัสดุ                    จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษาฯ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ดังนี้  
     - ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ ในอัตราเดือนละ 
3,500 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558(กองการศึกษาฯ)
 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 130,507 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ 
ก.อบต. กําหนด
     - ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษาฯ)
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง 
และเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
     - ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ       จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 1,268,240 บาท
ค่าตอบแทน รวม 473,240 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 346,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก พนักงานสวนตําบล ครู และพนักงานจ้าง 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  ตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการที่กําหนด (กองการศึกษาฯ)
 

คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล ตาม
สิทธิที่จะได้รับ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 
4 พ.ศ. 2562 (กองการศึกษาฯ)
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 13,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงาน
สวนตําบล ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ 
2563 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 755,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ  ได้แก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก
คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้าง
ทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว
คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็น
สิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปัก
เสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด
และอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
คาจ้างเหมารถรับ-สงนักเรียน คาจ้างเหมาตัดหญ้า
พนยา ตัดแตงกิ่งไม้ ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 (กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง
หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก
คาจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะ
รับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวน
ตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานสวนตําบล ครู และพนักงานจ้าง
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 (กองการศึกษาฯ)
  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายอื่น
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจายของพนักงานสวนตําบล ครู และพนักงานจ้าง
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 (กองการศึกษาฯ)
 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น  ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ 
แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
หรือแผนป้ายตาง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานรับแสง
(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้ง
ในสํานักงาน ผ้าใบเต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจํา
บ้านแผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปริ้นท เทป พีวีซี แบบใส
นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป 
ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข
แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ 
ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ใน
การบรรจุหีบหอ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม
กรวยดอกไม้ ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tapหัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรกระดาษตอเนื่อง
สายเคเบิล ฯลฯ (สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม)
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
     - ได้แก หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ  ซีดีรอมไดรฟ  
แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board)
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน
RAM คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)
พรินเตอรสวิตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ 
เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk)
แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น
เราเตอร (Router) ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564(กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเกษตรตามรอยพอสูวิถีชีวิตที่พอเพียง จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุงยั้งหัวฝายวิทยา 
ตามโครงการเกษตรตามรอยพอสูวิถีชีวิตที่พอเพียง 
    - ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 21 หน้า 121)
(กองการศึกษาฯ)
 

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสูโลกยุค 4.0 จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบม
ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสูโลกยุค 4.0
     - ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 14 หน้า 120) 
(กองการศึกษาฯ)
 

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสูศตวรรษที่ 21 จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 
ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสูศตวรรษที่ 21 
     - ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 แก้ไข ครั้งที่ 4/2563
ลําดับที่ 1 หน้า 2) (กองการศึกษาฯ)
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โครงการแหลงเรียนรู้เสริมอาชีพสงเสริมศักยภาพโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 
ตามโครงการแหลงเรียนรู้เสริมอาชีพสงเสริมศักยภาพ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง
     - ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่ม
เติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 18 หน้า120)
(กองการศึกษาฯ)
  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,916,237 บาท
งบบุคลากร รวม 1,783,289 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,783,289 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,295,532 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนของครู 
- ครู คศ. 1                                 จํานวน  1  อัตรา
- ครู คศ. 2                                 จํานวน  3  อัตรา
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
     - หนังสือกทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (กองการศึกษาฯ)
 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง 
     - คาเงินวิทยฐานะชํานาญการของครู คศ.2 จํานวน 
3 อัตราในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558(กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 361,757 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ 
ก.อบต. กําหนด
     - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)    จํานวน 2 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 2,074,948 บาท
ค่าใช้สอย รวม 834,390 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็ก เชน การตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน 
คาอาหาร วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565  ลําดับที่ 2 
หน้า 128) (กองการศึกษา)
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โครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณคาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหาร วางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ 
ฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565  ลําดับที่ 6
หน้า 118)  (กองการศึกษา)
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โครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนชวงปิดภาคเรียน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนชวงปิดภาคเรียน 
เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ 
ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร 
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน
คาอาหาร วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562–2566 ลําดับที่ 2 หน้า 118)
(กองการศึกษาฯ)
 

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 744,390 บาท
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เพื่อเป็นคาใช้จาย ดังนี้
     1) คาอาหารกลางวัน เป็นเงิน 514,500 บาท
สําหรับนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 2-5 ปี) 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลผางาม ทั้ง 2 แหง 
อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน 
     2) คาจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน  170,000 บาท
สําหรับนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 2-5 ปี)
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลผางาม ทั้ง 2 แหง 
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี
- อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
     3) คาหนังสือเรียน  เป็นเงิน 10,600 บาท 
สําหรับนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลผางาม ทั้ง 2 แหง 
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
- อัตราคนละ 200 บาท/ปี
     4) คาอุปกรณการเรียน เป็นเงิน 10,600 บาท 
สําหรับนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลผางาม ทั้ง 2 แหง 
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
- อัตราคนละ 200 บาท/ปี
     5) คาเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 15,900 บาท
สําหรับนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลผางาม ทั้ง 2 แหง 
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
- อัตราคนละ 300 บาท/ปี
     6) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 22,790 บาท
สําหรับนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลผางาม ทั้ง 2 แหง 
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
- อัตราคนละ 430 บาท/ปี
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     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ. 2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 3 หน้า 14) (กองการศึกษาฯ)
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สื่อการเรียนรู้สําหรับครูปฐมวัย" จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง "สื่อการเรียนรู้สําหรับครูปฐมวัย
เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรมคาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ 
ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร 
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาอาหาร วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ 
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565  ลําดับที่ 3
หน้า 128)  (กองการศึกษา)
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โครงการอุ้ยสอนหลาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินครงการอุ้ยสอนหลาน
เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรมคาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ 
ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร 
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาอาหาร วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ 
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565  ลําดับที่ 7
หน้า 127)  (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 1,180,558 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งแยกเป็น
3 ประเภท ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง
ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า 
หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ
รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ 
เบรกเกอร สายอากาศหรือ เสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับ
โทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล 
กลองรับสัญญาณ ฯลฯ    
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
     - ได้แก เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองการศึกษาฯ)
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,160,558 บาท
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1) เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 30,000 บาท
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป 
มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา โองนํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํ้ามัน 
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง 
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน
กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา
ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก ผงซักฟอก สบู นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด 
เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่
ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา วัสดุประกอบอาหาร 
อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ

2) อาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 1,130,558 บาท
     - สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
ผางาม เป็นเงิน 191,620 บาท
     โดยจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  
เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน
260 วัน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
ผางาม จํานวน 2 แหง 
     - อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. เป็นเงิน
938,938 บาท
     โดยจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  
เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ในอัตราคนละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 4 แหง 
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- โรงเรียนบ้านป่าบง
- โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
- โรงเรียนบ้านทุงยั้งหัวฝายวิทยา
- โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบม
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)
 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย แบง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     -ได้แก ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว
กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) 
เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดนํ้าฝน ถังเก็บ
เชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่อง
วัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก สําลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ
แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน
นํ้ายาตาง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว 
ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ 
สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) 
ฯลฯ 
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ซึ่งแยกเป็น 
2 ประเภท ดังนี้
(1) วัสดุคงทน 
     ได้แก เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน 
จานพรวน ผานไถ กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว 
เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) 
กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ
(2) ข.วัสดุสิ้นเปลือง
     ได้แก ปุย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  อาหาร
สัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวนํ้า นํ้าเชื้อพันธุ
สัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลผางาม 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โทรภาพ 
(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึง
อินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี
คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายรวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส 
(1 ครั้งตอปี) ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)
 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,058,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,058,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนให้แกโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น 
อ.1 – ป.6

จํานวน 2,058,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 
21 บาท จํานวน 200 วัน ให้แกโรงเรียนในสังกัดสํานัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลผางาม จํานวน 4 แหง  ดังนี้
     - โรงเรียนบ้านป่าบง
     - โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
     - โรงเรียนบ้านทุงยั้งหัวฝายวิทยา
     - โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบม 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่ 12 หน้า 119)
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 974,400 บาท

งบบุคลากร รวม 509,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 509,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 389,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงที่ ก.อบต. 
กําหนด
     - นักวิชาการสาธารณสุข         จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัด)
 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ 
ก.อบต. กําหนด
     - พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)   จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัด)
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง 
และเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
     - พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)   จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

(1) เพื่อเป็นคาใช้จายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในระยะยาว และอัตราคาตอบแทนอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นตามหลักการที่กําหนด
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2563
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เชน  การตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาของสมนาคุณในการดูงาน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7/2564 ลําดับที่ 3 หน้า 11)  (สํานักปลัด)
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โครงการผาตัด-ทําหมัน เพื่อลดจํานวนสุนัขและแมว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการผาตัด – ทําหมัน
เพื่อลดจํานวนสุนัขและแมว หรือคาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3/2564 ลําดับที่ 1 หน้า 3) (สํานักปลัด)
   

โครงการพนหมอกควัน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพนหมอกควัน เชน 
น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง ทรายอะเบท น้ํามันเชื้อ
เพลิง ป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัด
ทําโครงการ ฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับ
ที่ 4 หน้า 122) (สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคการคัด
แยกขยะในครัวเรือน  เชน  การตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาของสมนาคุณในการดูงาน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560
     - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
ขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561     
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.3/ว 
1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับ
ที่ 1 หน้า 114)  (สํานักปลัด)
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โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลผางาม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการระบบการแพทย
ฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลผางาม 
เพื่อดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลผางาม
     - ประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินท้องถิ่น
พ.ศ. 2553
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0891.3/658 ลงวันที่ 
25 มกราคม 2553
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/
ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.5/ว 3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0819.2/ว 2103 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565  
ลําดับที่ 1 หน้า 131) (สํานักปลัด)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อดําเนินการจัดสวัสดิภาพสัตวการสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว และการดําเนินงานการขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง 
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่  10 เมษายน 2561
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5
/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5
/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤจิกายน 2562
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3
/19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 2 หน้า 122)
(สํานักปลัด) 
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โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมหมอหมูบ้าน
ในพระราชประสงค เชน  การตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาของสมนาคุณในการดูงาน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7/2564 ลําดับที่ 1 หน้า 10)  (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมให้ความรู้โรคหนอนพยาธิ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้
โรคหนอนพยาธิ เชน  การตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาของสมนาคุณในการดูงาน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7/2564 ลําดับที่ 2 หน้า 10)  (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย แบง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     -ได้แก ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว
กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) 
เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดนํ้าฝน ถังเก็บ
เชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่อง
วัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก สําลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ
แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน
นํ้ายาตาง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว 
ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ 
สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) 
ฯลฯ 
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 480,512 บาท

งบบุคลากร รวม 460,512 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 460,512 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 293,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงที่ ก.อบต. 
กําหนด
     - นักพัฒนาชุมชน                 จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัด)
 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 166,632 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ 
ก.อบต. กําหนด
     - ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาสในเขต
ตําบลผางาม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุมสตรี ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาสในเขตตําบลผางาม  
เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ
ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 2
หน้า 124) (สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวตามรอยพอ ใช้ชีวิตอยางพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการครอบครัว
ตามรอยพอใช้ชีวิตอยางพอเพียง เชน การตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ
ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 1 
หน้า 124) (สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เชน การตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ
ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 
3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 5 
หน้า 124) (สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมในงานวันสําคัญของชาติและกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย เพื่อดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรมในงานวันสําคัญของชาติและกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565  ลําดับที่ 12 หน้า 127)
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขัน
กีฬาผู้สูงอายุ
เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จาย ในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมคาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คายานพาหนะ 
คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัด
ทําโครงการฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 – 2566 ลําดับที่ 10
หน้า 127) (กองการศึกษาฯ)
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โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กผางามเกมส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขัน
กีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กผางามเกมส 
เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จาย ในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมคาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คายานพาหนะ 
คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัด
ทําโครงการฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 – 2566 ลําดับที่ 2 
หน้า 126) (กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 98,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราช
พิธี หรือวันสําคัญตางของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตาง ๆ
ตามนโยบายหรือคําสั่งของอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล หรือ
ตามภารกิจอํานาจหน้าที่
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (กองการศึกษาฯ)
 

วันที่พิมพ : 3/9/2564  10:57:01 หน้า : 83/118



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตําบลผางาม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตําบลผางาม 
เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จาย ในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คาอาหาร วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการจัดทําโครงการฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 9 หน้า 127)
(กองการศึกษาฯ)
 

วันที่พิมพ : 3/9/2564  10:57:01 หน้า : 84/118



โครงการสืบสานประเพณีแปดเป็ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
แปดเป็ง 
เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จาย ในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คาอาหาร วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการจัดทําโครงการฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 4 หน้า 126)
(กองการศึกษาฯ)
 

งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าบง
ตามโครงการสงเสริมวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    - ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 17 หน้า 120)
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง จํานวน 8,000 บาท

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอยตุง
    - ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 1 หน้า 13) (กองการศึกษา)
  

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามครงการสงเสริมการทองเที่ยว
เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จาย ในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ 
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 5 หน้า 113)
(สํานักปลัด)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,387,407 บาท

งบบุคลากร รวม 803,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 803,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 640,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงที่ ก.อบต. 
กําหนด
     - ผู้อํานวยการกองชาง            จํานวน 1 ตําแหนง
     - เจ้าพนักงานธุรการ               จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองชาง)
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองชาง)
 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน   ดังนี้  
   (1) ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานงานชาง)  
ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.อบต. กําหนด
     - พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)      จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองชาง)
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง 
และเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
     - พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)       จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองชาง)
 

งบดําเนินงาน รวม 584,067 บาท
ค่าตอบแทน รวม 329,067 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 251,267 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองชาง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล ตาม
สิทธิที่จะได้รับ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2562 (กองชาง)
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงาน
สวนตําบล ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ 
2563 (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 45,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ 
เป็นเงิน 40,000 บาท
ได้แก คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือคาซักฟอกคากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล 
คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน)
คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน 
โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา 
คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบ
แผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัย
โรค คาทําหมันสัตวคาจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติด
ตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย
ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการ
ไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า

(2) คาตอบแทนงานจ้างออกแบบ ควบคุมงานกอสร้าง
และวิศวกรรับรองแบบ ฯลฯ เป็นเงิน 5,000 บาท
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง
หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก
คาจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะ
รับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวน
ตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 (กองชาง)
 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายอื่น
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจายของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น  ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ 
แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
หรือแผนป้ายตาง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานรับแสง
(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้ง
ในสํานักงาน ผ้าใบเต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจํา
บ้านแผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปริ้นท เทป พีวีซี แบบใส
นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป 
ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข
แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ 
ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ใน
การบรรจุหีบหอ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม
กรวยดอกไม้ ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งแยกเป็น
3 ประเภท ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง
ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า 
หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ
รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ 
เบรกเกอร สายอากาศหรือ เสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับ
โทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล 
กลองรับสัญญาณ ฯลฯ    
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
     - ได้แก เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุกอสร้าง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) วัสดุคงทน 
     - ได้แก ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่อง
วัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม
อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก 
เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง 
     - ได้แก  เชน นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต 
ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรืซีเมนตบล็อก
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
     - ได้แก ทอนํ้าและอุปกรณประปา ทอตางๆ
ทอบาดาล ฯล
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ซึ่งแยกเป็น 
3 ประเภท ดังนี้  
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย 
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช  ล็อคพวงมาลัย 
ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก ยางรถยนต นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา 
ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก  
ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า หัวเทียน แบตเตอรี่ 
จานจาย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน
กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย 
สายไฮดรอลิค ฯลฯ
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง)
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้  
(1) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ
น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้
(1) วัสดุคงทน  
     - ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง  
     - ได้แก อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tapหัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรกระดาษตอเนื่อง
สายเคเบิล ฯลฯ (สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม)
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
     - ได้แก หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ  ซีดีรอมไดรฟ  
แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board)
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน
RAM คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)
พรินเตอรสวิตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ 
เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk)
แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น
เราเตอร (Router) ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 7,755,052 บาท
งบบุคลากร รวม 1,305,052 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,305,052 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 946,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหนงที่ ก.อบต. 
กําหนด
     - วิศวกรโยธา                      จํานวน 1 ตําแหนง
     - นายชางโยธาอาวุโส            จํานวน 1 ตําแหนง
     - นายชางโยธา                    จํานวน 1 ตําแหนง
     - นายชางสํารวจ                  จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองชาง)
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองชาง)
 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 265,212 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ 
ก.อบต. กําหนด
     - ผู้ชวยนายชางโยธา          จํานวน 1 ตําแหนง
     - ผู้ชวยนายชางเขียนแบบ  จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง 
และเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
     - ผู้ชวยนายชางโยธา          จํานวน 1 ตําแหนง
     - ผู้ชวยนายชางเขียนแบบ  จํานวน 1 ตําแหนง
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองชาง)
  

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานกอสร้าง ฯลฯ  
     - ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลผางาม ลงวันที่ 
16 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
     - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
     - หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบ้าน ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลผางาม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา
หมูบ้านในเขตองคการบริหารสวนตําบลผางาม ฯลฯ 
     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวน ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
     - มาตรฐานตัวชี้วัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด
(กองชาง)
 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
 

งบลงทุน รวม 6,050,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 367,900 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

กล้องสํารวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) จํานวน 367,900 บาท

1) คุณลักษณะทั่วไป
เป็นกล้องวัดมุมและวัดระยะอยูในเครื่องเดียวกัน และใช้แกนรวม
กัน (TOTAL STATION) ใช้วัดมุม คาพิกัดระยะทางได้ทันทีใน
สนาม ประกอบด้วยอุปกรณครบชุด 
2) คุณสมบัติทางเทคนิค
     2.1 ระบบกล้องเล็งที่หมาย (TELESCOPE SYSTEM)
2.1.1 ภาครับและภาคสงของเครื่องวัดระยะอิเล็คทรอนิคจะต้อง
ถูกประกอบอยูในกล้องเล็ง สําหรับวัดมุม ซึ่งมีแกนรวมกัน และ
สามารถหมุนได้รอบตัว
2.1.2 เส้นผาศูนยกลางเลนสปากกล้อง
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เล็ง (OBJECTIVE APERTURE) มีขนาด 45 มิลลิเมตร มีกําลัง
ขยายไมน้อยกวา 30 เทา ให้ภาพหัวตั้ง
2.1.3 ให้มุมมองภาพกว้าง (FIELD OF VIEW) 1 องศา 30 ลิปดา
2.1.4 มีระยะชัดใกล้สุด 1.30 เมตร
2.1.5 มีระบบแสงสวางภายในสามารถปรับแสงสวางได้ 5 ระดับ
2.1.6 มีลําแสงเลเซอรชนิดมองเห็นเพื่อเล็งที่หมายและ
สามารถ เปิดและปิดลําแสง ขณะทําการรังวัดระยะแบบไมต้องใช้
ปริซึมได้
2.1.7 มีลําแสงไกดไลท (Guide Light) ชวยใน การวาง
ตําแหนง (SETTING OUT)
     2.2 ระบบการวัดมุม
2.2.1 การวัดมุมใช้ระบบ ABSOLUTE  READING 
2.2.2 คามุมราบและมุมดิ่งน้อยที่สุด ที่สามารถอาน
ได้ (MINIMUM READING) 0.5 ฟิลิปดา
2.2.3 ความละเอียดถูกต้อง (ACCURACY) หรือคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของการวัดมุมราบ และมุมดิ่ง 1  ฟิลิปดา
2.2.4 ความไวของหลอดระดับแบบอิเลคทรอนิค 6 ลิปดาและ
ระดับฟองกลมที่ฐานกล้อง 10 ลิปดา ตอ 2 มิลลิเมตร
2.2.5 มีกล้องสองหัวหมุดติดกับตัวกล้อง (PLUMMET) กําลัง
ขยาย 3 เทาและมีระยะโฟกัสภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร 
2.2.6  COMPENSATOR เป็นแบบ DUAL-
AXIS LIQUID TILT SENSOR เพื่อปรับคาความคลาดเคลื่อนของ
องศาราบและองศาดิ่งโดยอัตโนมัติ โดยมีชวงการทํางาน +/-6
 ลิปดา
     2.3 ระบบการวัดระยะ (DISTANCE MEASUREMENT)
2.3.1 ในสภาวะอากาศปกติ ซึ่งมีทัศนวิสัยประมาณ 20
 กิโลเมตร เมื่อวัดระยะโดยใช้
- มินิปริซึม วัดระยะทางได้ตั้งแต 1.3 ถึง 500 เมตร 
- ปริซึมชนิดดวงเดียว วัดระยะทางได้ 5,000 เมตร 
- ไมใช้ปริซึม วัดระยะทางได้ตั้งแต 0.3 ถึง 800 เมตร
2.3.2 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STANDARD DEVIATION) ของ
การวัดระยะโดยใช้ปริซึม +/-(1.5 mm +2 ppm ) m.s.e. และ
การวัดระยะโดยไมใช้ปริซึม +/-(2 mm +2 ppm ) m.s.e.
2.3.3 แสดงคาผลการรังวัดได้ถึง 12
 หลัก (Measurement display = 12digit) และสามารถเลือกวัด
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ระยะได้แบบละเอียดและแบบหยาบ
2.3.4 สามารถแสดงคาการวัดระยะทางได้ทั้งระบบเมตริก และ
ระบบอังกฤษ
2.3.5 สามารถปรับแก้คาคงที่ของปริซึม (PRISM
CONSTANT  CORRECTION) ได้ตั้งแต -99 mm ถึง +99 mm
2.3.6 สามารถปรับแก้คาหักเหของคลื่นในชั้น
บรรยากาศ (ASMOSPHERIC CORRECTION) โดยการป้อนคา
อุณหภูมิและความกดอากาศได้ตั้งแต -499 ppm ถึง +499 ppm
2.3.7 สามารถใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิปกติถึง 60 องศา
เซลเซียส
2.3.8 มีเสียงแสดงสัญญาณคลื่นแสงสะท้อนกลับ
2.3.9 เวลาในการวัดแบบละเอียด 1 มิลลิเมตรใช้เวลาไมเกิน 0.9
 วินาที
     2.4 ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล การถายทอด
ข้อมูล และแบตเตอรี่
2.4.1 มีหน้าจอควบคุมการปฏิบัติงานและชองแสดงคาทั้ง 2 ด้าน
2.4.2 มีหนวยความจําภายในตัวกล้องสําหรับบันทึกข้อมูลการ
รังวัดในสนามได้ 1 GB
2.4.3 มีพอรตสําหรับการถายเทข้อมูลตามมาตรฐาน
แบบ RS-232C 
2.4.4 มีพอรตสําหรับ USB Flash Memory สําหรับถายโอน
ข้อมูล 
2.4.5 จอภาพเป็นแบบ TFT QVGA color LCD ขนาด 3.5 นิ้ว
2.4.6 ตัวกล้องสามารถป้องกันความชื้นและ
น้ํา (WATER PROTECTION) ในระดับ IP65
2.4.7 มีปุ่มควบคุมการใช้งานไมน้อยกวา 29 ปุ่มสามารถใสคาตัว
เลขและตัวอักษรได้โดยตรง
2.4.8 แบตเตอรี่ขนาดมาตรฐานสามารถทํางานได้ไมน้อยกวา 20
 ชั่วโมง
2.4.9 มีปุ่มล็อกจานองศาราบและดิ่งแบบโลหะ
     2.5 ความสามารถพื้นฐาน
2.5.1 ใช้ระบบปฏิบัติการ Window Embedded Compact 7
 หรือดีกวา
2.5.2 มีฟังกชันการปรับแก้วงรอบภายในตัว
กล้อง (Traverse Adjustment)
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2.5.3 สามารถวัดความสูงของตําแหนงที่ไมสามารถวางปริซึม
ได้ (Remote Elevation Measurement)
2.5.4 สามารถวัดระยะระหวางจุดที่มีสิ่งกีดขวางแนวเล็ง
ได้ (Missing Line Measurement)
2.5.5 สามารถกําหนดทิศทางอ้างอิง โดยการป้อนใสคาพิกัดของ
จุดอ้างอิง
2.5.6 มีฟังกชันการทํางานเพื่อค้นหาจุดหรือกําหนดจุดในสนาม
ได้ (Setting Out)
2.5.7 มีฟังกชันรังวัดเพื่อหาคาพิกัดของจุดตั้งกล้อง (Resection)
2.5.8 ฟังกชันคํานวณหาจุดตัดระหวางเส้น2 เส้น (Intersection)
2.5.9 สามารถคํานวณพื้นที่ (Area Calculation) ได้
3) อุปกรณประกอบกล้องสํารวจแบบประมวลผล
- กล้องพร้อมอุปกรณบรรจุอยูในกลองตามมาตรฐานผู้
ผลิต จํานวน 1 ชุด
- แบตเตอรี่ Li-ion แบบประจุไฟใหมได้ จํานวน 2 ชุด
- เครื่องชารตไฟชนิดชารตเร็ว แบบ DISCHARGE จํานวน 1 ชุด
- ปริซึมชนิด 1 ดวง พร้อมเป้าเล็ง แทนตั้งมีชองมองดิ่งและระดับ
ฟองกลม จํานวน  2 ชุด
ประกอบกับตัวแทนตั้งปริซึม
- ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียมเลื่อนสูงต่ําได้ จํานวน 3 ชุด 
- USB Flash Memory จํานวน 1 อัน 
- ปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงแบบมีตัวเลขกํากับยาวไม
น้อยกวา 2 เมตร จํานวน 1 ชุด
- คูมือการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย จํานวน 1 ชุด
(กองชาง) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,682,100 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสบรอง ซอย 1 บ้าน
ทุงยั้ง หมู 2

จํานวน 300,500 บาท
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เพื่อดําเนินการโครงการกอสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสบรอง ซอย 1 บ้านทุงยั้ง หมู 2
     ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 496.00 ตารางเมตร
ชนิดไมมีไหลทาง รายละเอียดปรากฎตามแบบ อบต.ผางาม
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้ายและป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
     จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการที่ดิน 
นายอ้าย อินต๊ะวงค จุดเริ่มต้น ละติจูด 19.904757 ลองจิจูด 
100.073139 จุดสิ้นสุด ละติจูด 19.904538 ลองจิจูด 
100.071993
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่
7/2564 ลําดับที่ 31 หน้า 32) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10-11 บ้านหัวฝาย 
หมู 3

จํานวน 293,100 บาท

เพื่อดําเนินโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10-11 
บ้านหัวฝาย หมู 3
     ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
และขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 463.50 ตารางเมตร 
ชนิดไมมีไหลทาง รายละเอียดปรากฎตามแบบ อบต.ผางาม 
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้ายและป้าย
โครงการ 1 ป้าย  จํานวน 2 จุด
     จุดที่ 1 ซอย 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ 116 นายสวย 
แก้วใจ จุดเริ่มต้น ละติจูด 19.924478 ลองจิจูด 100.073948 
จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 211 นายแก้วมา ทาจุมปู ละติจูด 
19.924587 ลองจิจูด 100.073495
     จุดที่ 2 ซอย 11 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 89.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น
ผานศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 5 ทอน
จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ 162 นายกังวาล อินต๊ะวงค 
ละติจูด 19.924459 ลองจิจูด 100.074043 จุดสิ้นสุด
โครงการบ้านเลขที่ 19 นายอ้าย ธรรมสอน ละติจูด 19.924456 
ลองจิจูด 100.074817 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไข
ครั้งที่ 7/2564 ลําดับที่ 47 หน้า 39) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บ้านป่าบงใต้ หมู 
12

จํานวน 309,400 บาท

เพื่อดําเนินโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 
บ้านป่าบงใต้ หมู 12 
     ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 504.00 ตารางเมตร ชนิดมี
ไหลทาง รายละเอียดปรากฎตามแบบ อบต.ผางาม กําหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย 
     จุดเริ่มต้นโครงการที่ดิน นางอารีย เมืองปาน ละติจูด 
19.852520 ลองจิจูด 100.038176 จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดิน 
นางจันทรดี พุทธจันทร ละติจูด 19.852088 ลองจิจูด
100.036791
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่
7/2564 ลําดับที่ 56 หน้า 42) (กองชาง)
 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 บ้านทุงยั้งใหม 
หมูที่ 13

จํานวน 312,800 บาท

เพื่อดําเนินโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 14 บ้านทุงยั้งใหม หมูที่ 13
     ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 500.00 ตารางเมตร ชนิด
ไมมีไหลทาง รายละเอียดปรากฎตามแบบ อบต.ผางาม 
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้ายและป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
     จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ดิน นายกี สะสม ละติจูด 19.903555 
ลองจิจูด 100.079482 จุดสิ้นสุดโครงการที่ดิน นายชาญชัย 
รามจักร ละติจูด 19.902534 ลองจิจูด 100.079334
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่
7/2564 ลําดับที่ 28 หน้า 31) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะตื๋น หมูที่ 7 จํานวน 293,000 บาท

เพื่อดําเนินโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงมะตื๋น หมูที่ 7
     ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 154.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 462.00 ตารางเมตร 
ชนิดไมมีไหลทางรายละเอียดปรากฎตามแบบ อบต.ผางาม 
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้ายและป้าย
โครงการ 1 ป้าย จํานวน 2 จุด
     จุดที่ 1 ซอยบ้านนางหล้า เชื้อเมืองพาน ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น
โครงการบ้านเลขที่ 169 นายทรัพยสมบูรณ แสงคํามา 
ละติจูด 19.917880 ลองจิจูด  100.039472 จุดสิ้นสุด
โครงการ บ้านเลขที่ 130 นางหล้า เชื้อเมืองพาน ละติจูด 
19.917733 ลองจิจูด 100.039176 
     จุดที่ 2 ซอยหัวบ้าน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการที่ดิน 
นางจันตา แสนใส ละติจูด 19.921542 ลองจิจูด 100.034922
จุดสิ้นสุดโครงการที่ดิน นางสายทอง บัวสุวรรณ ละติจูด 
19.922553 ลองจิจูด 100.034864 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 
7/2564 ลําดับที่ 36 หน้า 35) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินสยาม หมู 10 จํานวน 297,400 บาท

เพื่อดําเนินโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเนินสยาม หมู 10
     ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 118.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 472.00 ตารางเมตร 
ชนิดไมมีไหลทาง รายละเอียดปรากฎตามแบบ อบต.ผางาม 
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้ายและป้าย
โครงการ 1 ป้าย  จํานวน 2 จุด
     จุดที่ 1 ซอย 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผาน
ศูนยกลางขนาด 0.30 เมตร จํานวน 8 ทอน จุดเริ่มต้นโครงการ 
บ้านเลขที่ 169 นางถาวร จันทรสุวรรณ ละติจูด 19.916661 
ลองจิจูด  100.058964 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 188 
นายอินถา ธรรมสอน ละติจูด 19.916704
 ลองจิจูด 100.058382 
     จุดที่ 2 ซอย 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการที่ดิน 
นายศรีมา คําเขื่อน จุดเริ่มต้น ละติจูด 19.912288 ลองจิจูด 
100.052137  จุดสิ้นสุด ละติจูด 19.912853
 ลองจิจูด 100.052183 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 
7/2564 ลําดับที่ 39 หน้า 36) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง หมู 5 จํานวน 251,100 บาท

เพื่อดําเนินโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าบง หมู 5 
     ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 43.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 368.50 ตารางเมตร
ชนิดไมมีไหลทาง รายละเอียดปรากฎตามแบบ อบต.ผางาม 
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 
1 ป้าย จํานวน 3 จุด
     จุดที่ 1 ซอยเข้าบ้าน นายมงคล เถินบุรินทร ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น
โครงการ บ้านเลขที่ 34 นายเลิศ เขื่อนทา ละติจูด 19.854266 
ลองจิจูด 100.040567 จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ 71 
นายมงคล เถินบุรินทร ละติจูด 19.854337
 ลองจิจูด 100.040304 
     จุดที่ 2 ซอยเข้าบ้าน นายพรชัย มณียศ ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการที่ดิน 
นายชัยวุฒิ ฟองแก้ว ละติจูด 19.854831 ลองจิจูด 100.038324 
จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดิน นายพรชัย มณียศ ละติจูด 19.854900 
ลองจิจูด 100.037923
     จุดที่ 3 ซอยข้างบ้าน นางปัน คําตื้อ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
โครงการบ้านเลขที่ 44 นายบุตร คําตื้อ จุดเริ่มต้น ละติจูด 
19.855163 ลองจิจูด100.038375 จุดสิ้นสุด ละติจูด 19.855222
ลองจิจูด 100.038088
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 
7/2564 ลําดับที่ 34 หน้า 34) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันง้อนไถ หมู 4 จํานวน 297,300 บาท

เพื่อดําเนินโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันง้อนไถ หมู 4
     ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 119.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 476.00 ตารางเมตร
ชนิดไมมีไหลทาง รายละเอียดปรากฎตามแบบ อบต.ผางาม 
กําหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้ายและป้าย
โครงการ 1 ป้าย  จํานวน 2 จุด
     จุดที่ 1 ซอย 4/9 ศาลพอบ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ 
บ้านเลขที่ 315 นายประดิษฐ รัตนกุล ละติจูด 19.856569 
ลองจิจูด 100.015129 จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดิน นายวทันญู 
ดอนเลย ละติจูด 19.856463 ลองจิจูด 100.015256 
     จุดที่ 2 ซอย 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผานศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 5 ทอน จุดเริ่มต้นโครงการ 
บ้านเลขที่ 263 นางสาลินี โยกันวี  ละติจูด 19.857018 
ลองจิจูด100.012823จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ 266 
นายรังสิพล ยารังสี ละติจูด 19.857602 ลองจิจูด 100.013087
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 
7/2564 ลําดับที่ 33 หน้า 33) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายการเกษตรรอบห้วยบง 
บ้านป่าบงเหนือ หมูที่ 14

จํานวน 306,100 บาท

เพื่อดําเนินการโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายการเกษตรรอบห้วยบง บ้านป่าบงเหนือ หมูที่ 14
     ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ยาวรวม 161.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ชนิดไมมีไหลทาง รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต.ผางามกําหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย 
จํานวน 2 จุด
     จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ 158 
นายดวงเนตร คําตื้อ จุดเริ่มต้น ละติจูด 19.862259 ลองจิจูด
100.044157 จุดสิ้นสุดละติจูด 19.862224 ลองจิจูด 
100.044182
     จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดิน นายคงเดช
รักบ้าน จุดเริ่มต้น ละติจูด 19.862234 ลองจิจูด 100.044235 
จุดสิ้นสุดละติจูด 19.862480 ลองจิจูด 100.045222
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 
7/2564 ลําดับที่ 29 หน้า 31) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองกลางดง บ้านรอง
ห้า หมูที่ 1

จํานวน 301,200 บาท

เพื่อดําเนินการโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรองกลางดง บ้านรองห้า หมูที่ 1
     ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 496.00 ตารางเมตร ชนิด
ไมมีไหลทาง รายละเอียดปรากฎตามแบบ อบต.ผางาม 
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้ายและป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
     จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ดิน นายทราย ยาวิโล ละติจูด 
19.887760 ลองจิจูด 100.069335 จุดสิ้นสุดโครงการที่ดิน
นางน้อย จันลือ ละติจูด 19.887829 ลองจิจูด 100.067855 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 
7/2564 ลําดับที่ 30 หน้า 32) (กองชาง)
 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบวัดหนองบัว บ้าน
หนองบัวผาบม  หมูที่ 8

จํานวน 301,900 บาท

เพื่อดําเนินการโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบวัดหนองบัว บ้านหนองบัวผาบม หมูที่ 8
     ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 140.00 เมตรหนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 490.00 ตารางเมตร 
ชนิดมีไหลทาง รายละเอียดปรากฎตามแบบ 
อบต.ผางามกําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 
1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย 
     จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 107 นายข้อน ตอมใจ 
ละติจูด 19.847038ลองจิจูด 100.020600 จุดสิ้นสุดโครงการ 
ที่ดินนายประหยัด พุทธจันทร ละติจูด 19.846923 ลองจิจูด 
100.021381 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่
7/2564 ลําดับที่ 37 หน้า 35) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสงน้ํา บ้าน
ดงมะตื๋นใหม  หมู 15

จํานวน 306,800 บาท

เพื่อดําเนินการโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองสงน้ํา บ้านดงมะตื๋นใหม หมู 15
     ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 496.00 ตารางเมตร ชนิด
ไมมีไหลทาง รายละเอียดปรากฎตามแบบอบต.ผางาม 
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้ายและป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
     จุดเริ่มต้นโครงการที่ดินนางขันคํา ใจวัง ละติจูด 
19.912906 ลองจิจูด 100.046107 จุดสิ้นสุดโครงการที่ดิน 
นายเสาร คําจ้อย ละติจูด 19.912029 ลองจิจูด 100.046364
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่
7/2564 ลําดับที่ 58 หน้า 43) (กองชาง)
 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโป่งใคร้ บ้านรอง
คือ หมูที่ 6

จํานวน 299,900 บาท

เพื่อดําเนินโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยโป่งใคร้ บ้านรองคือ หมูที่ 6
     ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 496.00 ตารางเมตร 
ชนิดไมมีไหลทาง รายละเอียดปรากฎตามแบบ 
อบต.ผางามกําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 
1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย 
     จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการที่ดิน นายขวัญชัย 
ไชยวุฒิ ละติจูด 19.836404 ลองจิจูด 100.059164 จุดสิ้นสุด 
ละติจูด 19.836910 ลองจิจูด 100.060021 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 
7/2564 ลําดับที่ 35 หน้า 34) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโป่งเชื่อมตอจุด
เดิม บ้านผางาม หมูที่ 9

จํานวน 300,400 บาท

เพื่อดําเนินการโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยโป่งเชื่อมตอจุดเดิม บ้านผางาม หมูที่ 9
     ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 496.00 ตารางเมตร ชนิด
ไมมีไหลทาง รายละเอียดปรากฎตามแบบ อบต.ผางาม 
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้ายและป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
     จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ดิน นายเจ๋อ แซล้อ ละติจูด
19.887481 ลองจิจูด 100.036988 จุดสิ้นสุดโครงการที่ดิน 
นายประเสริฐ เป็งน้อย ละติจูด 19.886685 ลองจิจูด
100.037000
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 
7/2564 ลําดับที่ 38 หน้า 36) (กองชาง)
  

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําแบบมีฝาตะแกรงเหล็ก องคการ
บริหารสวนตําบลผางาม

จํานวน 289,300 บาท

เพื่อดําเนินโครงการกอสร้างรางระบายน้ําแบบมีฝา
ตะแกรงเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลผางาม
     ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30-0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาวรวม 77.30 เมตร พร้อมวางทอคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นผานศูนยกลางขนาด 0.40 เมตร จํานวน 42 ทอน
และบอซึม 1 บอ รายละเอียดปรากฎตามแบบที่อบต.
ผางามกําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้าย
และป้ายโครงการ 1 ป้าย 
     จุดที่ตั้งโครงการ องคการบริหารสวนตําบลผางาม 
ละติจูด 19.868965 ลองจิจูด 100.053087 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่
7/2564 ลําดับที่ 55 หน้า 42) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างอาคารศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ ตําบลผางาม

จํานวน 861,800 บาท

เพื่อดําเนินโครงการกอสร้างอาคารศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตําบลผางาม
     ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร 
รายละเอียดปรากฎตามแบบ อบต.ผางาม กําหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 
1 ป้าย 
     จุดที่ตั้งโครงการ องคการบริหารสวนตําบลผางาม 
ละติจูด 19.869127 ลองจิจูด 100.053538 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 
7/2564 ลําดับที่ 59 หน้า 43) (กองชาง)
 

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค บ้านรองเจริญ หมูที่ 11 จํานวน 310,100 บาท

เพื่อดําเนินการโครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค 
บ้านรองเจริญ หมูที่ 11
      ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร 
รายละเอียดปรากฎตามแบบ อบต.ผางามกําหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย 
     จุดที่ตั้งโครงการที่ดินสาธารณะประโยชนประจําหมูบ้าน
ละติจูด 19.883210 ลองจิจูด 100.077644 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 
7/2564 ลําดับที่ 1 หน้า 8) (กองชาง)
   

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้
(ชดเชยปรับคา k) 
     - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ มท 
0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ซึ่งแยกเป็น 
2 ประเภท ดังนี้
(1) วัสดุคงทน 
     ได้แก เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน 
จานพรวน ผานไถ กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว 
เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) 
กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ
(2) ข.วัสดุสิ้นเปลือง
     ได้แก ปุย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  อาหาร
สัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวนํ้า นํ้าเชื้อพันธุ
สัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ ฯลฯ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด) 
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ “รักน้ํา” รักป่า รักแผนดิน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ “รักน้ํา” 
รักป่า รักแผนดิน เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้
จาย ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรมคาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชา อุปกรณตางๆ 
ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร 
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน 
คาอาหาร วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565  ลําดับที่ 3 หน้า 115)
(สํานักปลัด)   
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โครงการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชน การ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชา อุปกรณตางๆ ในการ
ฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
ลําดับที่ 2 หน้า 115) (สํานักปลัด)
 

วันที่พิมพ : 3/9/2564  10:57:01 หน้า : 117/118



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.)
เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ 
ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร 
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 1 หน้า10) (สํานักปลัด)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

109,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,900,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสํารองจาย 250,841

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

510,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น (สปสช)

250,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

109,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,900,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสํารองจาย 250,841

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

510,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น (สปสช)

250,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,793,480

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,582,520 271,200 2,280,852 389,400 293,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 958,587 369,269 492,264 108,000 166,632

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

75,600 60,000 24,000 12,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,468,028 346,640 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

8,000 10,000 5,000

คาเชาบ้าน 336,000 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,793,480

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,586,920 10,404,772

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

48,660 132,660

เงินประจําตําแหนง 42,000 420,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 373,212 2,467,964

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

57,600 229,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

551,267 2,485,935

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

23,000

คาเชาบ้าน 48,000 492,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

137,800 13,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 200,000 700,000

คาธรรมเนียมในการ
รังวัดที่ดินขององค์การ
บริหารสวนตําบลผางาม

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

23,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

10,000

คาใช้จายในการจัด อบ
ต.เคลื่อนที่

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

29,800 181,200

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 45,000 945,000

คาธรรมเนียมในการ
รังวัดที่ดินขององค์การ
บริหารสวนตําบลผางาม

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

33,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

10,000

คาใช้จายในการจัด อบ
ต.เคลื่อนที่

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

40,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

60,000 20,000

โครงการพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานคุณธรรม
แกบุคลากร

20,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

400,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,000 15,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ใน
ชวงเทศกาลสงกรานต์
และเทศกาลปีใหม

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

15,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  10:57:43 หน้า : 7/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 60,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

20,000 100,000

โครงการพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานคุณธรรม
แกบุคลากร

20,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

400,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 175,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ใน
ชวงเทศกาลสงกรานต์
และเทศกาลปีใหม

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

10,000

โครงการพัฒนาและสง
เสริมศักยภาพของครู
และผู้ดูแลเด็ก

30,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัยของ
เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนชวงปิดภาค
เรียน

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

744,390

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "สื่อการ
เรียนรู้สําหรับครู
ปฐมวัย"

10,000

โครงการอุ้ยสอนหลาน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

10,000

โครงการพัฒนาและสง
เสริมศักยภาพของครู
และผู้ดูแลเด็ก

30,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัยของ
เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนชวงปิดภาค
เรียน

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

744,390

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "สื่อการ
เรียนรู้สําหรับครู
ปฐมวัย"

10,000

โครงการอุ้ยสอนหลาน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

20,000

โครงการผาตัด-ทําหมัน 
เพื่อลดจํานวนสุนัขและ
แมว

30,000

โครงการพนหมอกควัน 120,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะในครัวเรือน

30,000

โครงการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน องค์การ
บริหารสวนตําบลผางาม

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

55,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

20,000

โครงการผาตัด-ทําหมัน 
เพื่อลดจํานวนสุนัขและ
แมว

30,000

โครงการพนหมอกควัน 120,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะในครัวเรือน

30,000

โครงการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน องค์การ
บริหารสวนตําบลผางาม

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

55,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้โรคหนอนพยาธิ

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี ผู้ติด
เชื้อ และผู้ด้อยโอกาส
ในเขตตําบลผางาม

20,000

โครงการครอบครัวตาม
รอยพอ ใช้ชีวิตอยางพอ
เพียง

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

20,000

โครงการแขงขันกีฬาผู้
สูงอายุ

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผา
งามเกมส์

20,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยว

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้โรคหนอนพยาธิ

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี ผู้ติด
เชื้อ และผู้ด้อยโอกาส
ในเขตตําบลผางาม

20,000

โครงการครอบครัวตาม
รอยพอ ใช้ชีวิตอยางพอ
เพียง

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

20,000

โครงการแขงขันกีฬาผู้
สูงอายุ

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผา
งามเกมส์

20,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยว

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตําบลผางาม

30,000

โครงการสืบสานประ
เพณีแปดเป็ง

30,000

คาใช้จายในการตรวจ
สอบคุณภาพน้ําประปา
หมูบ้าน ในเขตองค์การ
บริหารสวนตําบลผางาม

โครงการ “รักน้ํา” รัก
ป่า รักแผนดิน

โครงการสงเสริมและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.-สถ.)

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 120,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตําบลผางาม

30,000

โครงการสืบสานประ
เพณีแปดเป็ง

30,000

คาใช้จายในการตรวจ
สอบคุณภาพน้ําประปา
หมูบ้าน ในเขตองค์การ
บริหารสวนตําบลผางาม

50,000 50,000

โครงการ “รักน้ํา” รัก
ป่า รักแผนดิน

15,000 15,000

โครงการสงเสริมและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

15,000 15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.-สถ.)

20,000 20,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 30,000 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 1,160,558

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 12,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 30,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุกอสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 320,000 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 35,000

คาบริการไปรษณีย์ 27,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

34,000 20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,210,558

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 65,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 12,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุการเกษตร 10,000 15,000

วัสดุกอสร้าง 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 360,000

คาบริการโทรศัพท์ 35,000

คาบริการไปรษณีย์ 27,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

54,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) ในพื้นที่
อําเภอเวียงชัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

40,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเกษตรตามรอย
พอสูวิถีชีวิตที่พอเพียง

20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตสูโลกยุค 4.0

20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตสูศตวรรษที่ 21

20,000

โครงการแหลงเรียนรู้
เสริมอาชีพสงเสริม
ศักยภาพโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
แนววิถีเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

อุดหนุนให้แกโรงเรียน
สังกัดคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น อ
.1 – ป.6

2,058,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) ในพื้นที่
อําเภอเวียงชัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

40,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเกษตรตามรอย
พอสูวิถีชีวิตที่พอเพียง

20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตสูโลกยุค 4.0

20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตสูศตวรรษที่ 21

20,000

โครงการแหลงเรียนรู้
เสริมอาชีพสงเสริม
ศักยภาพโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
แนววิถีเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

อุดหนุนให้แกโรงเรียน
สังกัดคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น อ
.1 – ป.6

2,058,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดกิจกรรมใน
งานวันสําคัญของชาติ
และกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น อําเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย

50,000

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมล้านนาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตุง

8,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

การสํารวจความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

11,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องสํารวจแบบ
ประมวลผลรวม (Total 
Station)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  10:57:43 หน้า : 21/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดกิจกรรมใน
งานวันสําคัญของชาติ
และกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น อําเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย

50,000

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมล้านนาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตุง

8,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

การสํารวจความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

11,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องสํารวจแบบ
ประมวลผลรวม (Total 
Station)

367,900 367,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสบรอง ซอย 1 บ้าน
ทุงยั้ง หมู 2

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 10-11 บ้านหัวฝาย 
หมู 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 12 บ้านป่าบงใต้ 
หมู 12

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 14 บ้านทุงยั้งใหม 
หมูที่ 13

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงมะตื๋น หมูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเนินสยาม หมู 10

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าบง หมู 5
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสบรอง ซอย 1 บ้าน
ทุงยั้ง หมู 2

300,500 300,500

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 10-11 บ้านหัวฝาย 
หมู 3

293,100 293,100

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 12 บ้านป่าบงใต้ 
หมู 12

309,400 309,400

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 14 บ้านทุงยั้งใหม 
หมูที่ 13

312,800 312,800

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงมะตื๋น หมูที่ 7

293,000 293,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเนินสยาม หมู 10

297,400 297,400

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าบง หมู 5

251,100 251,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันง้อนไถ หมู 4

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
การเกษตรรอบห้วยบง 
บ้านป่าบงเหนือ หมูที่ 
14

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รองกลางดง บ้านรองห้า 
หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบวัดหนองบัว บ้าน
หนองบัวผาบม  หมูที่ 8

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลองสงน้ํา บ้าน
ดงมะตื๋นใหม  หมู 15

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยโป่งใคร้ บ้านรอง
คือ หมูที่ 6
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันง้อนไถ หมู 4

297,300 297,300

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
การเกษตรรอบห้วยบง 
บ้านป่าบงเหนือ หมูที่ 
14

306,100 306,100

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รองกลางดง บ้านรองห้า 
หมูที่ 1

301,200 301,200

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบวัดหนองบัว บ้าน
หนองบัวผาบม  หมูที่ 8

301,900 301,900

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลองสงน้ํา บ้าน
ดงมะตื๋นใหม  หมู 15

306,800 306,800

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยโป่งใคร้ บ้านรอง
คือ หมูที่ 6

299,900 299,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยโป่งเชื่อมตอจุดเดิม 
บ้านผางาม หมูที่ 9

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําแบบมีฝา
ตะแกรงเหล็ก องค์การ
บริหารสวนตําบลผางาม

โครงการกอสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผู้สูง
อายุ ตําบลผางาม

โครงการกอสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านรอง
เจริญ หมูที่ 11

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

รวม 21,147,841 14,238,015 757,469 8,446,304 974,400 480,512 90,000 163,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยโป่งเชื่อมตอจุดเดิม 
บ้านผางาม หมูที่ 9

300,400 300,400

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําแบบมีฝา
ตะแกรงเหล็ก องค์การ
บริหารสวนตําบลผางาม

289,300 289,300

โครงการกอสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผู้สูง
อายุ ตําบลผางาม

861,800 861,800

โครงการกอสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านรอง
เจริญ หมูที่ 11

310,100 310,100

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

50,000 50,000

รวม 9,142,459 60,000 55,500,000
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