
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

สมัยสำมัญ   สมัยท่ี   ๓  ครั้งท่ี  ๑  ประจ ำปี  ๒๕๕๙ 

วันท่ี   ๑๕  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   ๑๐    คน 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายประครอง  พูลเจริญ ประธานสภา อบต. ประครอง  พูลเจริญ  

๒ นายสมบูรณ์  สมศักด์ิ รองประธานสภา อบต. สมบูรณ์  สมศักด์ิ  

๓ นายพงษ์ศักดิ์  อารย์ี เลขานุการสภา อบต. พงษ์ศักด์ิ  อารย์ี  

๔ นายเอกภพ  รัศมี ส.อบต. หมู่ที่  ๑ เอกภพ  รัศมี  

๕ นายอินถา  พรมยศ ส.อบต. หมู่ที่  ๒ อินถา  พรมยศ  

๖ นางกรรณิการ์   แก่นพล ส.อบต. หมู่ที่  ๒ กรรณิการ์   แก่นพล  

๗ นายประเสริฐ   สะสม ส.อบต. หมู่ที่  ๓ ประเสริฐ   สะสม  

๘ นายบุญส่ง    วงศค์ ายอด ส.อบต. หมู่ที่  ๔ บุญส่ง    วงศค์ ายอด  

๙ นายดุษฎี   วงสถาวร ส.อบต. หมู่ที่  ๔ ดุษฎี  วงสถาวร  

๑๐ นางบัวถา  ชุมภูรัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  ๕ บัวถา  ชุมภูรัตน์  

ผู้เข้ำร่วมประชุม  ๑๐  คน 

ล ำดับที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ

๑ นายไพศาล  พุทธิมา นายก  อบต.รอบเวียง ไพศาล  พุทธิมา  

๒ นายส าราญ  ราชกุลนา รองนายก  อบต.รอบเวียง ส าราญ  ราชกุลนา  

๓ นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก  อบต.รอบเวียง วันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์  

๔ นายชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์ เลขานุการคณะผู้บรหิาร ชูศักด์ิ  อะทะสุวรรณ์  

๕ นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  บต.รอบเวียง น่ิมนวล  ปัญโญนันท์  

๖ นางสาวสายพิน  คุณมาก บุคลากร สายพิน  คุณมาก  

๗ นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  

๘ นางวันเพ็ญ  ยะฝั้น ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ  ยะฝั้น  

๙ นางนฤมล  วงศษ์า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล  วงศษ์า  

๑๐ นายโพธิ์ทัย  ราชสมบัติ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุการ โพธิ์ทัย  ราชสมบัติ  

 

 

 



      -๒- 

ประธำนสภำเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 

ระเบียบวำระที่  ๑   เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครัง้ที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประธำนสภำ อบต. 

ระเบียบวำระที่  ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง  ในที่ประชุมให้ 

ประธำนสภำ อบต. ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามระเบียบข้อบังคับ  ข้อ  

๒๗ (๒)  การรับรองรายงานการประชุม หากสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขในข้อ

ใดก็สามารถยกมอืท าการขอแก้ไขได้ 

-  ในที่ประชุมไมม่ีสมาชกิท่านใด มีความสระสงค์ขอแก้ไขในรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง  จึงขอมติในการรับรองรายงาน

การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑  ครัง้ที่  ๑  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

วันที่   ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยการยกมอื 

-  ในที่ประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุม จ านวน  ๑๐ เสยีง 

ระเบียบวำระที่   ๓   เรื่องเพื่อพจิำรณำ 

 ๓.๑  เรื่อง  พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  

เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ( ขั้นรับหลักกำร ) 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  ในการพิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ใน 

ประธำนสภำ อบต. ขั้นรับหลักการ ก่อนจะมีการขอมติ จากในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลรอบเวียงจะขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงหรือผู้มี

ความเกี่ยวข้องได้รับมอบหมาย น าเรียนร่างข้อบัญญัติต่อสภาองค์การบริหาร

สว่นต าบลรอบเวียง 

นำยไพศำล  พุทธมิำ -  เรียนประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงและสมาชิกสภา 

นำยก อบต.รอบเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงทุกท่าน  บัดนีถ้ึงเวลาที่ทางคณะผู้บริหารจะ

ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลรอบเวียง ไดท้ราบถึงสถานะการกคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย

การด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี ้

 

       / นำยไพศำล  พุทธิมำ... 



   -๓- 

นำยไพศำล  พุทธมิำ -  สถำนะกำรคลัง 

นำยก อบต.รอบเวียง  1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ณ  วันที่  ถ  สงิหาคม  2559  องค์การ

บรหิารส่วนต าบลรอบเวียง  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน   49,754,871.18  บาท 

1.1.2 เงินสะสม        จ านวน    28,537,516.28 บาท 

1.1.3 ทุนส ารองสะสม        จ านวน    14,350,662.01  บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ เบิกจ่าย   

จ านวน  0  โครงการ  รวม  0  บาท 

1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 

โครงการ รวม 0.00 บาท 

    1.2 เงินกู้คงค้ำง  จ ำนวน  0  บำท 

๒. กำรบรหิำรงบประมำณในปงีบประมำณ  พ.ศ.  2559  ณ   

วันที่   4  สิงหำคม  2559    

(1) รายรับจรงิ  จ านวน  17,292,794.38  บาท  ประกอบดว้ย  

-หมวดภาษีอากร  จ านวน  707,136.50  บาท 

      -หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 

 จ านวน  105,706.80  บาท 

      -หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ   จ านวน 1,089,658.40  บาท 

      -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  

  จ านวน  0.00  บาท 

      -หมวดรายได้เบ็ดเตร็ด  จ านวน  49,352.00  บาท 

      -หมวดรายได้จากทุน    จ านวน  0.00  บาท 

      -หมวดภาษีจัดสรร       จ านวน  11,808,651.68  บาท 

      -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  3,532,289.00  บาท 

     (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   

      จ านวน  4,181,491.15  บาท 

     (3) รายจ่ายจริง  จ านวน  11,862,298.45  บาท  ประกอบดว้ย 

      งบกลาง   จ านวน            485,396.50  บาท 

      งบบุคลากร จ านวน         5,481,495.00  บาท 

      งบด าเนินการ จ านวน         2,948,949.95  บาท 

      งบลงทุน จ านวน         2,315,957.00  บาท 

 



      -๔- 

      งบรายจ่ายอื่น จ านวน                         0  บาท 

      งบเงินอุดหนุน จ านวน            630,500.00  บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   

จ านวน  3,595,073.50  บาท 

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  46,000.00  บาท 

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  0  บาท 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  -        ค ำแถลงกำรณ์งบประมำณ 

นำยก อบต.รอบเวียง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 

รำยได้จัดเก็บ     ปี 2558   ปี 2559            ปี 2560 

หมวดภาษีอากร     670,781.07 475,500.00  693,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 97,351.40 206,200.00  100,300.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   1,318,453.91 1,646,100.00  1,316,100.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ .00  0.00   0.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    110,617.00 140,200.00  67,190.00 

หมวดรายได้จากทุน    0.00  0.00   0.00 

  รวมรายไดจ้ัดเก็บ  2,197,203.38 2,450,000.00  2,176,890.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร    14,720,186.86 13,350,000.00  14,723,110.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลแล้วจัดสรรให้ อปท.  14,720,186.86 13,350,000.00  14,723,110.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    5,144,617.05 4,300,000.00  8,400,000.00  

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.  5,144,617.05 4,300,000.00  8,400,000.00 

   รวม          22,062,007.29 20,100.000.00 25,300,000.00 

ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

รำยจ่ำย   รำยจ่ำยจริงปี 2558 รำยจ่ำยจริงปี 2559 รำยจ่ำยจริงปี 2560 

จ่ายจากงบประมาณ 

งบกลาง   514,172.80  953,933.00  5,088,858.00 

งบบุคลากร   5,729,650.00  7,086,960.00  8,492,160.00 

งบด าเนินงาน   3,695,862.81  8,354,207.00  8,152,682.00 

งบลงทุน   2,744,961.00  3,089,400.00  2,926,300.00 



      -๕- 

งบรายจ่ายอื่นๆ   11,000.00  20,000.00  15,000.00 

งบเงินอุดหนุน   501,242.86  595,500.00  625,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ   13,196,889.47  20,100,000.00 25,300,000.00 

บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 

    ด้ำน          ยอดรวม 

  ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 

   -แผนการบรหิารงานทั่วไป          10,969,800.00 

   -แผนงานการรักษาความสงบภายใน             110,000.00 

  ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

   -แผนงานการศึกษา            2,983,482.00 

   -แผนงานสาธารณสุข               389,000.00 

   -แผนงานสังคมสงเคราะห์                80,000.00 

   -แผนงานเคหะและชุมชน           4,255,960.00 

   -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             495,000.00 

   -แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ           927,900.00 

  ด้ำนกำรเนนิงำนอ่ืน      

   -แผนงานงบกลาง                      5,088,858.00 

      งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น         25,300,000.00 

 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  -  เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงขอให้อนุญาตให้ 

นำยก อบต.รอบเวียง  รองส าราญ  ราชกุลนา  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงช้ีแจงตอ่ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  อนุญาตให้รองส าราญ  ราชกุลนา  รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบ 

ประธำนสภำ อบต.  เวียง  ให้ช้ีแจง 

นำยส ำรำญ  รำชกุลนำ -  เรียนประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงและสมาชิกสภา 

รองนำยก อบต.รอบเวียง องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงน าเรียนถึง 

 

 

 

 



      -๖- 

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง 

อ าเภอเมอืง  จังหวัดเชียงราย 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 25,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี

จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งำนบริหำรทั่วไป รวม 8,519,800 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 4,426,800 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) รวม 1,620,720 บำท 

   
เงินเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดอืนของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

และรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลไดแ้ก่  

(1)นายก อบต. จ านวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็น

เงิน 244,800 บาท 

(2)รองนายก อบต. จ านวน 2 อัตราๆ ละ 11,220 บาท จ านวน 12 เดอืน 

เป็นเงิน 269,280 บาท 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที ่73 

ล าดับที่ 11) 

   

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล และ

รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ได้แก่ 

(1)นายก อบต. จ านวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 

21,000 บาท 

(2)รองนายก อบต. จ านวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็น

เงิน 21,120 บาท 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 11) 

   



                                                      -๑๐- 

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล และ

รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ได้แก่ 

(1)นายก อบต. จ านวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 

21,000 บาท 

(2)รองนายก อบต. จ านวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็น

เงิน 21,120 บาท 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 11) 

   

   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบล 
จ านวน 86,400 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบล จ านวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 

86,400 บาท  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 11) 

   

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 936,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนให้แก่สมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ดังน้ี 

(1)ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 1 อตัราๆ ละ 11,220 บาท 

จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 134,640 บาท 

(2)รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 1 อัตราๆ ละ 9,180 บาท 

จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 110,160 บาท 

(3)เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท 

จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 86,400 บาท 

(4)สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 7 อัตราๆ ละ 7,200 บาท 

จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 604,800 บาท 

 

 

   



                                                      -๑๑- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 11) 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 2,806,080 บำท 

   
เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 1,916,640 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดอืนและเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจ าปีส าหรับพนักงาน

สว่นต าบล ต าแหน่ง ปลัด อบต. 1 อัตรา,หัวหน้าส านักปลัด 1 อัตรา,นิติกร 

1 อัตรา,นักทรัพยากรบุคล 1 อัตรา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา, 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 11) 

   

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 138,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชพีช่ัวคราว ,เงินเพ่ิมคุณวุฒิ ,เงินเพ่ิมส าหรับ

ต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.) ,ค่าตอบแทนรายเดอืน

ส าหรับต าแหน่ง ปลัด อบต.ระดับกลาง และเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน

สว่นต าบล ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 11) 

   

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของ ปลัด อบต. 1 อัตรา ,หัวหน้าส านัก

ปลัดอบต. 1 อัตรา ฯลฯ และพนักงานสว่นต าบลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบ

ก าหนด 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 11) 

 

 

   



                                                    -๑๒- 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 553,440 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา,ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทกึขอ้มูล 1 อัตรา,

ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา,ต าแหน่ง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 11) 

   

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชพีช่ัวคราวและเงินเพ่ิมอื่นๆ ส าหรับ

พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา,ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทกึขอ้มูล 1 อัตรา,ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 11) 

   

  
งบด ำเนนิงำน รวม 3,845,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 970,000 บำท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 700,000 บาท 

   

  (1)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล

ประจ าปี) แก่พนักงานสว่นต าบล , พนักงานจ้างตามภารกจิ, พนักงานจ้าง

ทั่วไป ฯลฯ ขององค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง  

(2)เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการคัดเลอืกพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

และลูกจ้างของ อปท. ฯลฯ 

(3)เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้าง , 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง/ตรวจรับพัสดุ ฯลฯ 

(4)เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูคุ้มงานก่อสร้าง ,ค่าพาหนะ , ค่าตอบแทน

ส าหรับข้าราชการอื่นที่ อบต.รอบเวียง ได้ร้องขอมาปฏิบัติราชการเป็นคร้ัง

คราว  

 

   



                                                      -๑๒-              

(5)เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.  

(6)เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลอืกต้ัง  

(7)เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัล  

ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 15) 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและล่วงเวลาราชการ

ให้กับพนักงานสว่นต าบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ

หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือสั่งการ 

หรือตามที่ระเบียบก าหนด 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 15) 

   

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 160,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานสว่นต าบล และผู้มีสิทธิเบิกจา่ย

ตามระเบียบก าหนด  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 15) 

   

   
เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จ านวน 80,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าชว่ยเหลอืการศึกษาบุตรส าหรับพนักงานสว่นต าบล , ผู้

บรหิารฯ และผู้มีสิทธิเบิกจา่ยตามระเบียบก าหนด  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 15) 

 

 

   



                                                      -๑๓- 

   
ค่ำใช้สอย รวม 1,680,000 บำท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซึ่งบรกิาร จ านวน 730,000 บาท 

   

  (1)เพ่ือจ่ายเป็นค่าถา่ยเอกสาร 

(2)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ,เข้าเลม่ข้อบัญญัติ 

, เย็บ/เข้าเลม่เอกสารประกอบการนิเทศงาน เอกสารอื่นๆที่จ าเป็น 

ฯลฯ  

(3)เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก 

(4)เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 

(5)เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิารป้องกันและก าจัดปลวก 

(6)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) เช่น ค่าเช่า

สังหารมิทรัพย์ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร และค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ 

ฯลฯ  

(7)เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ขา่วทางวิทยุกระจายเสยีงโทรทัศน์ โรง

มหรสพและสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ฯลฯ  

(8)เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  

(9)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน 

(10)เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิคดีตามค าพิพากษา 

(11)เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาอัดและลา้ง

ฟิล์มถา่ยรูป ,จ้างเหมาท าความสะอาด ,จ้างเหมาดูแลสถานที่

ท่องเที่ยวบริเวณหาดเชยีงราย ,จ้างเหมาคนสวน ,จ้างเหมาคน

รักษาความปลอดภัย รวมถึงค่าจ้างแรงงาน บคุคล หรือจ้างเหมา

บรกิาร เพ่ือชว่ยเหลอืการปฏิบัตงิานที่จ าเป็นหรืองานเฉพาะดา้น

ของ อบต. หรืองานบริการอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับการบริหารงาน ของ 

อบต.รอบเวียง  

(12)เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังไฟฟ้า ดังน้ี 

12.1ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้

บรกิารไฟฟ้า รวมถึงค่าตดิต้ังหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์

ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสทิธิ์ของการไฟฟ้า 

12.2ค่าจ้างเหมาเดนิสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม 

ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า 

การขยายไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 

 

   



                                                       -๑๕- 

(13)เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังประปา ดังน้ี 

13.1ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ าประปา รวมถึงค่าตดิต้ังมาตรวัด

น้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสทิธิ์ของการประปา 

13.2ค่าจ้างเหมาเดนิท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเตมิ 

รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม

ระบบประปาและอุปกรณ์ 

(14)เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังโทรศัพท์ ดังนี้ 

14.1ค่าใช้จา่ยต่างๆในการติดต้ังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตูส้าขา ค่า

เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน 

(15)เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณตา่ง ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 74 ล าดับที่ 16) 

   
  

    

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

   

  1.เพ่ือจ่ายเป็น 

1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน 

หรือเย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วม

ต้อนรับบุคคลหรอืคณะบุคคล ซึ่งเป็นค่าใช้จา่ยจ าเป็นต้องจ่าย เช่น 

ค่าอาหาร คา่เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ยที่

เกี่ยวเน่ืองในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบรกิารดว้ย และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่

จ าเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ  

1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ

อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือตาม

ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมาหาดไทย หรือการประชุม

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรอืเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของผู้บรหิารท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าใช้จา่ยจ าเป็นต้องจ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่า

เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบรกิารอื่นๆ ฯลฯ ทั้งนี้

ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม 

 

   



                                                     -๑๖- 

2. เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับพิธเีปิดอาคารต่างๆ  

3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในรัฐพิธ ีเช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิกิจกรรมวัน

แม่ชาต ิฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 16) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

    
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 500,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง ,ค่าพาหนะ ,ค่าเช่าที่พัก ,

ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ,ค่าผ่านทางดว่นพิเศษ ,

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ,ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ

ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บรหิาร ,

สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล ,พนักงานส่วนต าบล , 

ลูกจ้างประจ า ,พนักงานจ้าง, ผู้มีสิทธิและไดรั้บค าสั่งให้เดนิทางไป

ราชการ ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 16) 

   

    
ค่าใช้จา่ยในการเลอืกต้ัง จ านวน 150,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับการเลอืกต้ังของอบต. ตามที่

คณะกรรมการการเลอืกต้ังก าหนด (กรณคีรบวาระ, ยุบสภา ,กรณี

เลอืกต้ังแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลอืกต้ังส่ังให้มีการ

เลอืกต้ังใหม่ และกรณีอื่นๆ)รวมทั้งค่าใช้จา่ยในการประสานสัมพันธ์ 

การรณรงค์หรือการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ

หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามที่มหีนังสือสั่งการ รวมถึง

ค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

68 ล าดับที่ 2) 

   



                                             -๑๗- 

    
โครงการ 5 ส. จ านวน 120,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานตามโครงการ 5 ส. เช่น ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย

โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 72 

ล าดับที่ 8) 

   

    
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสทิธิภาพบุคลากร จ านวน 80,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานตามโครงการฝึกอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพบุคลากร เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า

เบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ ค่าป้ายโครงการ ค่าที่

พักและค่าสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกีย่วข้อง (รายละเอียดตาม

โครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 72 

ล าดับที่ 7) 

   

   
ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์สิน ในกรณีการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ ของวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง (กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าส่ิงของและค่าแรงงานให้

จ่ายจากค่าใช้สอย สว่นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิเองให้ปฏิบัตดิังนี้ 

(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จา่ยจากค่าใช้สอย 

(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก

ค่าวัสดุ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 17) 

 

 

   



                                              -๑๘- 

   
ค่ำวัสด ุ รวม 785,000 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 300,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุส านักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น 

หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ

กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ

กระดานด า ตรายาง ขาต้ัง(กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร 

เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน

,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงาน

หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี,ม่านรับแสง(ต่อ

ผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง 

กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ  

2.วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ

ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค์ สมุด ซองเอกสาร ตลับผง

หมึก น้ าหมึกปร้ินท์ เทป พีวีซ ีแบบใส น้ ายาลบกระดาษไข กระดาษไข 

ไมบ้รรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟม้สมุดบัญชี สมุด

ประวัตขิ้าราชการ แบบพมิพ์ ผ้าส าลี ธงชาต ิสิ่งพิมพ์ที่ไดจ้ากการซือ้

หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ าด่ืมส าหรับ

บรกิารประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 13) 

 

 

 

 

 

 

   



                                               -๑๙- 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น 

ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 

เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ 

ฯลฯ 

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น ฟิวส ์เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 

หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทราน

ซิตเตอร์และช้ินสว่นวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์

คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เส

อากาศส าหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์

ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน

สภาพดังเดมิที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น 

ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที ่13) 

   

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 80,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น 

หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลวิ กรอบรูป มีด ถงั ถาด แก้วน้ า จานรอง 

ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา

น้ ามัน เตารดี เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง 

กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระตกิน้ าร้อน กระติก

น้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ  

   



                                              -๒๐- 

2.วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไม่คงสภาพเดมิ เช่น ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไมก้วาด 

เข่ง มุ้ง ผ้าปทูี่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจดืที่ซือ้จาก

เอกชน ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 13) 

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท 

ดังน้ี 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น ไข

ควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือ่น คีมล็อค ล็อคเกียร์ 

ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ 

สัญญาณฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ 

เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ 

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์

ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน

สภาพดังเดมิที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น 

เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 

สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี จานจ่าย ลอ้ ถังน้ ามัน ไฟ

หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน

รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 13) 

   



                                              -๒๑- 

   
วัสดุเชือ้เพลงิและหลอ่ลื่น จ านวน 150,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุเชือ้เพลงิและหลอ่ลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลอืง

ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ย่อมสิน้เปลอืงหมด แปร

สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น 

แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชือ้เพลงิ น้ ามันดเีซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซนิ น้ ามัน

เตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 13) 

   

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ซึ่งแยกเป็น 2 

ประเภท ดังน้ี 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น ชุด

เครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง 

(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บ

เชือ้เพลงิ เครื่องน่ึง เครื่องมอืวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  

2.วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น ส าลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล ์

ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาตา่งๆ เลอืด สายยาง ลูกยาง 

หลอดแก้ว ลวดเช่ือมเงิน ถุงมอื กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพ่ือ

การทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 13) 

 

 

 

 

   



                                              -๒๒- 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุการเกษตร ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น 

เคียว สปริงเกลอร ์(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 

คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน

(ส าเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ  

2.วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 

อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชือ้พันธุ์สัตว์ วัสดุ

เพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า

พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 13) 

   

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท 

ดังน้ี 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น ขา

ต้ังกลอ้ง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ

เทป เลนสซ์ูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ี

การ์ด ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสยีงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดโีอเทป,แผ่น

ซีดี) รูปสหีรือขาวด าที่ไดจ้ากการลา้ง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 

 

 

   



                                              -๒๓- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 13) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้1.

วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตต่ามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น 

แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น อุปกรณ์บันทึกขอ้มูล(Diskette ,Floppy Disk 

,Removable Disk ,Compact Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) เทป

บันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 

หัวพมิพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ (ส่ิงของที่โดย

สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่มสิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไมค่งสภาพเดิม) 

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์

ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน

สภาพดังเดมิที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น 

หน่วยประมวลผล ฮารด์ดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผง

แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board) เมนบอร์ด(Main Board) เมมโมร่ี

ซิป(Memor Chip) เช่น RAM คัตซทีฟดีเตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์

(Mouse) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย

สัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan 

Card,Anti virus Card ,Sound Card) เป็นต้นเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล

แบบตา่งๆ เช่น แบบดสิเกตต์(Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์(Hard Disk) แบบ

ซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น ฯลฯ 

 

 

 

   



                                             -๒๔- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 13) 

   
วัสดุเครื่องดับเพลงิ จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลงิ ประเภทวัสดุส้ินเปลอืงได้แก่ สิ่งของ

ที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่มสิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น ถังดับเพลงิ 

ลูกบอลดับเพลงิ ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 13) 

   

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย

สภาพมีลักษณะคงทนแตต่ามปกติมอีายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ 

หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น มิเตอรน้์ า-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน

สวะ หัวเช่ือมแก๊ส หัววาลว์เปิด-ปิด ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 13) 

   

   
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 410,000 บำท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน อบต.รอบเวียง ,ลานจอดรถ

สวนสาธารณะหาดเชยีงราย ,สนามกีฬาสวนสาธารณะหาดเชยีงราย ,

อาคารต่างๆ ,ค่าไฟฟ้าสาธารณะ(หน่วยเกินสทิธิ์) และค่าไฟฟ้าในที่

สาธารณะ ฯลฯ ซึ่งอยูใ่นความรับผิดชอบ ของ อบต.รอบเวียง (รวมถึง

ค่าใช้จา่ยที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น) 

 

 

 

   



                                             -๒๕- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 14) 

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาค่าน้ าบาดาล ที่ใช้ในกิจการต่างๆ ทั้งใน

ส านักงาน และในที่สาธารณะ ซึ่งอยูใ่นความรับผิดชอบ ของ อบต.รอบ

เวียง (รวมถึงค่าใช้จา่ยที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็น

ต้น) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 14) 

   

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 40,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบรกิารโทรศัพท์พืน้ฐาน ,ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จา่ยเพ่ือให้ไดใ้ช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จา่ยที่เกิดขึน้

เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขโทรศัพท์ ค่า

บ ารุงรักษาสาย ฯลฯ ซึ่งอยูใ่นความรับผิดชอบ ของ อบต.รอบเวียง 

(รวมถึงค่าใช้จา่ยที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 14) 

   

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ,ค่าธนาณัติ ,ค่าดวงตราไปรษณีย์ ,ค่าเช่าตู้

ไปรษณีย์ ,ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(์GFMIS) ฯลฯ ซึ่งใช้ในกิจการของ อบต.รอบ

เวียง (รวมถึงค่าใช้จา่ยที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็น

ต้น) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 14) 

   



                                             -๒๖- 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ

(โทรสาร) ,ค่าเทเลกซ์ ,ค่าวิทยุติดตามตัว ,ค่าวทิยุส่ือสาร ,ค่าสื่อสาร

ผ่านดาวเทียม ,ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ต

การ์ดและค่าส่ือสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวคี่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม 

เป็นต้น ,ค่าใช้จา่ยที่เกิดขึน้เกี่ยวกับการใช้บริการ ,ค่าเช่าพ้ืนที่เวปไซด์ 

ฯลฯ (รวมถึงค่าใช้จา่ยที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็น

ต้น) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 14) 

   

  
งบลงทุน รวม 163,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ์ รวม 163,000 บำท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   

    

จัดซือ้โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม จ านวน 

20 ตัว 

จ านวน 34,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดจัดซือ้โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า ขาเหล็กชุบ

โครมเมี่ยม ขนาดยาว 150 cm ลกึ 45 Cm สูง 75 cm จ านวน 20 ตัวๆ

ละ 1,700 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 12) 

   

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

   

    
จัดซือ้ระบบเครื่องขยายเสยีงพร้อมอุปกรณ์และการติดต้ัง จ านวน 1 ชุด จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ระบบเครื่องขยายเสยีงพร้อมอุปกรณ์และการ

ติดต้ัง จ านวน 1 ชุด ส าหรับการประชุมและการสัมมนา  

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ประกอบดว้ย  

 

 

   



                                               -๒๗- 

1.ชุดไมโครโฟนประธาน (Chairman Unit) ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม 

(Delegate Unit) เครื่องขยายเสยีง , ล าโพงชนิด 1 ทาง 

2. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศประเทศไทย 

คุณลักษณะทางเทคนิค ดังน้ี 

(1)ชุดไมโครโฟนประธาน (Chairman Unit) จ านวน 1 ชุด 

-มีล าโพงติดต้ังในชุดเดยีวกันกับไมโครโฟน 

-ไมโครโฟนและไฟแสดงการท างานติดต้ังอยูท่ี่ก้านไมโครโฟน  

-มีสวิทช ์ปิด-เปิด แบบกดปุ่ม 

-มีสวิทช ์ปิดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม  

-เป็นผลิตภัณฑ์เดยีวกับชุดควบคุมเครื่องขยายเสยีง 

(2)ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate Unit ) จ านวน 10 ชุด 

-มีล าโพงติดต้ังในชุดเดยีวกันกับไมโครโฟน 

-ไมโครโฟนและไฟแสดงการท างานติดต้ังอยูท่ี่ก้านไมโครโฟน  

-มีสวิทช ์ปิด-เปิด แบบกดปุ่ม 

-มีสวิทช ์ปิดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม 

-เป็นผลิตภัณฑ์เดยีวกับชุดควบคุมเครื่องขยายเสยีง 

(3)ชุดเคร่ืองควบคุมและจ่ายไฟชุดไมค์ประชุม 

-มีสวิตช์เปิด –ปิดและสัญญาณไฟแสดงการท างานของระบบ 

-มีสายพร้อมปลั๊กยาวไมน้่อยกว่า 12เมตร ส าหรับตอ่ไปยังชุดประชุม 

-มีวอลลุ่มควบคุมการต่อใช้งานจากไมโครโฟนภายนอกได ้1 ตัว 

-มีวอลลุ่มควบคุมการต่อใช้งานจากสัญญาณเทป ซีดีและอื่นๆ 1ช่อง 

(4)เครื่องขยายเสยีง จ านวน 1 เครื่อง 

-เป็นเคร่ืองขยายเสยีงสเตอริโอขนาดไมน้อยกว่า 150 วัตต์ rmsที่ 8 

โอห์ม ต่อข้าง 

-มีช่องตอ่ไมโครโฟนขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

-มีช่องตอ่สัญญาณขาเข้าแบบ Line in ไมน้่อยกว่า 1 เสตอริโอ 

-มีค่าความผิดเพ้ียนทางฮารโ์มนิครวมไม่มากว่า 0.02 %  

-สามารถตอบสนองความถี่ 20 Hz – 20 kHz หรือมากกว่า 

   

  -สมารถรองรับการขยายเสยีง ได้ต้ังแต่ 2 โอหม์ – 16 โอห์ม 

-มีปุ่มปรับความถี่สูงต่ า (Bass Treble) ในตัว 

-มีปุ่มปรับระดับความดังของไมโครโฟนขาเข้าและมีปุ่มปรับระดับความ

ดังของการกระจายเสยีง ขาออก 

 

 

   



                                              -๒๘- 

(5)ล าโพงชนิด 2 ทิศทาง จ านวน 4 ตัว 

-เป็นล าโพงชนิด 2 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 170 วัตต์ RMS ที่ 8 โอห์ม 

-มีความถี่ตอบสนองไมน้่อยกว่า 50 Hz – 20 kHz 

-ล าโพงเสยีงต่ ามีขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิว้ และเสยีงสูงขนาดไมน้่อยกว่า 

1 น้ิว 

-มีระดับความดังเสยีงสูงสุด (max SPL) ไมน้่อยกว่า 128 dB 

-องศาการกระจายเสยีงไม่น้องกว่า 120x90 (แนวนอนxนอนต้ัง) 

-มีค่าความไวในการับสัญญาณ ไมน้่อยกว่า 96 dB muj 1 วัตต์ 1 เมตร 

(ราคาตามท้องตลาด) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป

(00111)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 12) 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   

    

จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 

เครื่อง 

จ านวน    29,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 

2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) จ านวน 1เครื่อง ราคา 29,000 บาท  

คุณลักษณะพืน้ฐานดังน้ี 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)หรือ 

8 แกนเสมอืน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่

น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง

หน่ึง หรือดกีว่า ดังน้ี 

1)เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด

ไมน้่อยกว่า 1 GB หรือ 

2)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยูภ่ายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

 

 

   



                                              -๒๙- 

3)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยูบ่นแผงวงจรหลัก แบบ 

Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีว่า มีขนาดไม่น้อย

กว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดกีว่า ขนาดความจุ

ไมน้่อยกว่า 2 TB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดกีว่า จ านวน 1 หน่วย  

- มีช่องเช่ือมตอ่ระบบเครอืข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดกีว่า มี Contrast Ratio ไมน้่อยกว่า 600:1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 

วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

73 ล าดับที่ 12) 

   
  

    

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ ่เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึง

ค่าซ่อมแซมบ ารุงปกติหรือค่าซอ่มกลาง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

74 ล าดับที่ 17) 

 

 

 

 

   



                                               -๓๐-                   

  
งบรำยจ่ำยอ่ืน รวม 15,000 บำท 

   
รำยจ่ำยอ่ืน รวม 15,000 บำท 

   
รายจ่ายอื่น จ านวน 15,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบ

ต่างๆ จากบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษา หรือกลุม่องค์กร

ต่างๆ ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนนิงาน

ของ อบต. ,การประเมินผลการบรหิารจัดการของ อบต. และการ

ประเมินผลอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ (ซึ่งมใิช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง

ครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง)  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 19) 

   

  
งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บำท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลต าบลสัน

ทราย) ตามโครงการปรับปรุงศูนย์ขอ้มูลจัดซือ้จัดจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ (ตามหนังสืออ าเภอเมอืงเชียงราย ที่ 

ชร 0023.6/1803 ลงวันที ่22 มีนาคม 2559)  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 72 

ล าดับที่ 10) 

   

   
เงินอุดหนุนสว่นราชการ จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการด าเนินการ

และสนับสนุนการด าเนนิงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กร 

จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ตามหนังสืออ าเภอเมอืง

เชียงราย ที่ ชร 0118.2/ว1868 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559) 

 

 

 

   



                                             -๓๑- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) 

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 51 ล าดับ

ที่ 18) 

 
งำนบริหำรงำนคลัง รวม 2,450,000 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 1,887,000 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,887,000 บำท 

   
เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 1,526,160 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดอืนและเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจ าปีส าหรับพนักงาน

สว่นต าบล ดังน้ี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 1 อัตรา ,ต าแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา, ต าแหน่งนักวิชาการคลัง 1 อัตรา, 

ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา, ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 

อัตรา ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 

(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

73 ล าดับที่ 11) 

   

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของ ผู้อ านวยการกองคลัง และพนักงาน

สว่นต าบลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบก าหนด 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 

(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

73 ล าดับที่ 11) 

   

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 281,760 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างตามภารกจิ ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา , ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

1 อัตรา ฯลฯ 

 

 

   



                                               -๓๒- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 

(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

73 ล าดับที่ 11) 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 37,080 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชพีช่ัวคราวและเงินเพ่ิมอื่นๆ ส าหรับ

พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา , ผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 

(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

73 ล าดับที่ 11) 

   

  
งบด ำเนนิงำน รวม 495,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 120,000 บำท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและล่วงเวลาราชการ

ให้กับพนักงานสว่นต าบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ

หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือสั่งการ 

หรือตามที่ระเบียบก าหนด 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 15) 

   

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 75,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานสว่นต าบล และผู้มีสิทธิเบิกจา่ย

ตามระเบียบก าหนด  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 15) 

   



                                             -๓๓- 

   
เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าชว่ยเหลอืการศึกษาบุตรส าหรับพนักงานสว่นต าบล 

และผู้มีสิทธิเบิกจา่ยตามระเบียบก าหนด  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 15) 

   

   
ค่ำใช้สอย รวม 240,000 บำท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซึ่งบรกิาร จ านวน 120,000 บาท 

   

  (1)เพ่ือจ่ายเป็นค่าถา่ยเอกสาร 

(2)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ,เย็บ/เข้าเลม่เอกสาร

ประกอบการนิเทศงาน เอกสารอื่นๆที่จ าเป็น ฯลฯ  

(3)เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก 

(4)เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 

(5)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ,ค่าเช่า

สังหารมิทรัพย์ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร และค่าเชา่ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ 

เพ่ือใช้ในกิจการต่างๆของ อบต.รอบเวียง 

(6)เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ขา่วทางวิทยุกระจายเสยีงโทรทัศน์ โรง

มหรสพและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  

(7)เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  

(8)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน 

(9)เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิคดีตามค าพิพากษา 

(10)เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาอัดและลา้งฟิล์ม

ถ่ายรูป ,จ้างเหมาท าความสะอาด ,จ้างเหมาดแูลสถานที่ท่องเที่ยว

บรเิวณหาดเชยีงราย ,จ้างเหมาคนสวน ,จ้างเหมาคนรักษาความ

ปลอดภัย รวมถึงค่าจ้างแรงงาน บุคคล หรือจา้งเหมาบริการ เพ่ือ

ช่วยเหลอืการปฏิบัตงิานที่จ าเป็นหรืองานเฉพาะดา้นของ อบต. หรืองาน

บรกิารอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับการบริหารงาน ของ อบต.รอบเวียง  

ฯลฯ 

 

 

 

   



                                              -๓๔- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 16) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

    
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 90,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, 

ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน,ค่าผ่านทางดว่นพิเศษ ,

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน , ค่าลงทะเบยีนต่างๆ และค่าใช้จา่ย

อื่นๆในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสว่น

ต าบล, พนักงานจ้าง , ผู้มีสิทธิและไดรั้บค าสั่งให้เดนิทางไปราชการ ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 16) 

   

    

โครงการให้ความรูแ้ก่พนักงานในการปฏิบัตงิานดา้นการคลังในระบบ E-

Laas 

จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานตามโครงการให้ความรูแ้ก่

พนักงานในการปฏิบัตงิานด้านการคลังในระบบ E-Laas เช่น ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย

โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็นเกี่ยวข้องส าหรับการจัดท า

โครงการ (รายละเอียดตามโครงการฯ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

70 ล าดับที่ 2) 

   

    
โครงการให้ความรูด้า้นภาษีส าหรับประชาชน จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานตามโครงการให้ความรูด้า้นภาษี

ส าหรับประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าปา้ยโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น

เกี่ยวข้องส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการฯ) 

 

   



                                              -๓๕- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 

60 ล าดับที่ 3) 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์สิน ในกรณีการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ ของวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง (กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าส่ิงของและค่าแรงงานให้

จ่ายจากค่าใช้สอย สว่นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิเองให้ปฏิบัตดิังนี้ 

(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จา่ยจากค่าใช้สอย 

(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก

ค่าวัสดุ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 17) 

   

   
ค่ำวัสด ุ รวม 120,000 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุส านักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานไดด้ังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น 

หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ

กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ

กระดานด า ตรายาง ขาต้ัง(กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร 

เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน

,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงาน

หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี,ม่านรับแสง(ต่อ

ผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง 

กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ 

 

 

   



                                              -๓๖-  

2.วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ

ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค์ สมุด ซองเอกสาร ตลับผง

หมึก น้ าหมึกปร้ินท์ เทป พีวีซ ีแบบใส น้ ายาลบกระดาษไข กระดาษไข 

ไมบ้รรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟม้สมุดบัญชี สมุด

ประวัตขิ้าราชการ แบบพมิพ์ ผ้าส าลี ธงชาต ิสิ่งพิมพ์ที่ไดจ้ากการซือ้

หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ าด่ืมส าหรับ

บรกิารประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

73 ล าดับที่ 13) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้1.

วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตต่ามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น 

แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล ฯลฯ  

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น อุปกรณ์บันทึกขอ้มูล(Diskette ,Floppy Disk 

,Removable Disk ,Compact Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) เทป

บันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 

หัวพมิพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ (ส่ิงของที่โดย

สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่มสิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไมค่งสภาพเดิม) 

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์

ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน

สภาพดังเดมิที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น 

หน่วยประมวลผล ฮารด์ดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผง

แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board) เมนบอร์ด(Main Board) เมมโมร่ี 

   



                                              -๓๗- 

ซิป(Memor Chip) เช่น RAM คัตซทีฟดีเตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์

(Mouse) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย

สัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนกิส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan 

Card,Anti virus Card ,Sound Card) เป็นต้นเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล

แบบตา่งๆ เช่น แบบดสิเกตต์(Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์(Hard Disk) แบบ

ซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

73 ล าดับที่ 13) 

   
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 15,000 บำท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 15,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ,ค่าธนาณัติ ,ค่าดวงตราไปรษณีย์ ,ค่าเช่าตู้

ไปรษณีย์ ,ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ ซึ่งใช้ในกิจการของ อบต.รอบ

เวียง (รวมถึงค่าใช้จา่ยที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็น

ต้น) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

73 ล าดับที่ 14) 

   

  
งบลงทุน รวม 68,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ์ รวม 68,000 บำท 

   
ครุภณัฑ์ส านักงาน 

   

    
จัดซือ้ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานทึบ จ านวน 2 ตู้ จ านวน 8,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานทึบ ขนาดกว้างไม่

น้อยกว่า 91.6 cm ลกึไม่น้อยกว่า 45.80 cm เมตร สูงไมน้่อยกว่า 183 

cm จ านวน 2 ตู้ ราคาตูล้ะ 4,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

73 ล าดับที่ 12)  

   



                                               -๓๘- 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   

    

จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 

เครื่อง 

จ านวน 29,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 

2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) จ านวน 1เครื่อง ราคา 29,000 บาท  

คุณลักษณะพืน้ฐานดังน้ี 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)หรือ 

8 แกนเสมอืน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่

น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง

หน่ึง หรือดกีว่า ดังน้ี 

1)เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด

ไมน้่อยกว่า 1 GB หรือ 

2)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยูภ่ายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

3)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยูบ่นแผงวงจรหลัก แบบ 

Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีว่า มีขนาดไม่น้อย

กว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดกีว่า ขนาดความจุ

ไมน้่อยกว่า 2 TB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดกีว่า จ านวน 1 หน่วย  

- มีช่องเช่ือมตอ่ระบบเครอืข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดกีว่า มี Contrast Ratio ไมน้่อยกว่า 600:1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว จ านวน 1 หน่วย  

 

 

   



                                               -๓๙- 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 

วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

73 ล าดับที่ 12) 

   
  

    

    
จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 16,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) จ านวน 1เครื่อง ราคา 16,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2 core ) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดกีว่า 

จ านวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีว่า มีขนาดไม่น้อย

กว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive ) ชนิด SATA หรือ ดกีว่า ขนาด

ความจุไมน้่อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 100 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดกีว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเช่ือมตอ่ระบบเครอืข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดกีว่า มี Contrast Ratio ไมน้่อยกว่า 600 : 1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 

วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

73 ล าดับที่ 12) 

   



                                             -๔๐- 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 15,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ ่เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึง

ค่าซ่อมแซมบ ารุงปกติหรือค่าซอ่มกลาง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 17) 

   

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรอืนและระงับอัคคีภัย รวม 110,000 บำท 

  
งบด ำเนนิงำน รวม 110,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 110,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

    
โครงการงดเผาเพ่ือลดหมอกควัน จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการงดเผาเพ่ือลด

หมอกควัน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวทิยากร ค่าอาหาร คา่อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และ

ค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียด

ตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่5 หน้าที่ 

67ล าดับที่ 1) 

   

    
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในองค์กร  จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการป้องกันและระงับ

อัคคีภัยในองค์กร เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ 

ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 

(รายละเอียดตามโครงการ) 

 

   



                                             -๔๑- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 

76 ล าดับที่ 5) 

    
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยส าหรับประชาชน จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการป้องกันและระงับ

อัคคีภัยส าหรับประชาชน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ 

ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 

(รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 

76 ล าดับที่ 4) 

   

    
โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการป้องกันและลด

อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการ 

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานสว่นต าบล/ พนักงานจ้าง ฯลฯ 

และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 

(รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 

76 ล าดับที่ 6) 

 

 

 

 

 

   



                                               -๔๒- 

    
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการฝึกอบรมการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร 

ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย

โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท า

โครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 

76ล าดับที่ 1) 

   

    
โครงการฝึกอบรมและซักซอ้มแผนเตรียมการรับมือการเกิดแผ่นดนิไหว จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการฝึกอบรมและซอ้ม

แผนเตรียมการรับมือการเกิดแผ่นดินไหว เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่า

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการ

จัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 

76 ล าดับที่ 2) 

   

    
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัยอุทกภัย และลดอุบัตภิัยทางน้ า จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการฝึกอบรมและ

ป้องกันวาตภัยอุทกภัย และลดอุบัตภิัยทางน้ า เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่า

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการ

จัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 

76ล าดับที่ 3) 

   



                                               -๔๓- 

    
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนริภัย 100% จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการณรงค์และส่งเสริม

การสวมหมวกนริภัย 100% เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ 

ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 

(รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 

77 ล าดับที่ 7) 

   

        นำยไพศำล  พุทธมิำ             -  ขออนุญาตให้รองวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร ์รองนายกองค์การบรหิาร 

นำยก อบต.รอบเวียง            สว่นต าบลรอบเวียงให้ชีแ้จงตอ่จากนี้ 
 

นำยประครอง  พูลเจริญ          -  อนุญาตให้รองวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร ์ รองนายกองคก์ารบริหาร 

ประธำนสภำ อบต.                 สว่นต าบลรอบเวียงชีแ้จงได้ 
 

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์      -  เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงและ 

รองนำยก อบต.                    สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงใน 

 

 

แผนงำนกำรศึกษำ 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศกึษำ รวม 2,395,482 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 1,030,800 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,030,800 บำท 

   
เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 852,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดอืนและเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจ าปีส าหรับ

พนักงานสว่นต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 1 อัตรา, 

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ,ต าแหน่งครู คศ.1 1 อัตรา ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ จ านวน 608,160 บาท 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 243,840 บาท 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา(00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2560- 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 ล าดับที่ 11) 

   



                                               -๔๔- 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลที่ควรได้รับ

ตามที่ระเบียบก าหนด 

***ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 ล าดับที่ 11) 

   

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 112,800 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา(00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 ล าดับที่ 11) 

   

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชพีช่ัวคราวและเงินเพ่ิมอื่นๆ ส าหรับ

พนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา(00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 ล าดับที่ 11) 

   

  
งบด ำเนนิงำน รวม 906,682 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 75,000 บำท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและล่วงเวลาราชการ

ให้กับพนักงานสว่นต าบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ ที่ได้รับอนุมัติให้

ปฏิบัตหิน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือ

สั่งการ หรือตามที่ระเบียบก าหนด 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา(00211) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74ล าดับที่ 15) 

 

   



                                                -๔๕- 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 25,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานสว่นต าบล และผู้มีสิทธิ

เบิกจา่ยตามระเบียบก าหนด ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา(00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74ล าดับที่ 15) 

   

   
เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าชว่ยเหลอืการศึกษาบุตรส าหรับพนักงานสว่นต าบล 

และผู้มีสิทธิเบิกจา่ยตามระเบียบก าหนด ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ จ านวน 15,000 บาท 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 25,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74ล าดับที่ 15) 

   

   
ค่ำใช้สอย รวม 300,000 บำท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซึ่งบรกิาร จ านวน 200,000 บาท 

   

  (1)เพ่ือจ่ายเป็นค่าถา่ยเอกสาร 

(2)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,เย็บ/เข้าเลม่เอกสาร

ประกอบการนิเทศงาน เอกสารอื่นๆที่จ าเป็น ฯลฯ  

(3)เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก 

(4)เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 

(5)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) เช่น ค่าเช่า

สังหารมิทรัพย์ และค่าเชา่ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ  

(6)เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา

โฆษณาและเผยแพร่ขา่วทางวิทยุกระจายเสยีงโทรทัศน์ โรงมหรสพ

และสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ฯลฯ ของ อบต.รอบเวียง 

(7)เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  

(8)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน 

(9)เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิคดีตามค าพิพากษา 

 

 

 

   



                                               -๔๖- 

(10)เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาอัดและลา้ง

ฟิล์มถา่ยรูป ,จ้างเหมาท าความสะอาด ,จ้างเหมาดูแลสถานที่

ท่องเที่ยวบริเวณหาดเชยีงราย ,จ้างเหมาคนสวน ,จ้างเหมาคนรักษา

ความปลอดภัย รวมถึงค่าจ้างแรงงาน บุคคล หรือจ้างเหมาบริการ 

เพ่ือชว่ยเหลอืการปฏิบัตงิานที่จ าเป็นหรืองานเฉพาะดา้นของอบต. 

หรืองานบริการอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับการบริหารงานของอบต.รอบเวียง  

(11)เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังไฟฟ้าดังนี้ 

11.1ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้

บรกิารไฟฟ้า รวมถึงค่าตดิต้ังหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ซึ่งเป็นกรรมสทิธิ์ของการไฟฟ้า 

11.2คา่จ้างเหมาเดนิสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม 

ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า 

การขยายไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 

(12)เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังประปาดังน้ี 

12.1ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ าประปา รวมถึงค่าติดต้ังมาตรวัดน้ าและ

อุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสทิธิ์ของการประปา 

12.2ค่าจ้างเหมาเดนิท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเตมิ 

รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ

ประปาและอุปกรณ์ 

(13)เพ่ือจ่ายเป็นค่าตดิต้ังโทรศัพท์ ดังนี้ 

13.1ค่าใช้จา่ยต่างๆในการติดต้ังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตูส้าขา ค่า

เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน 

(14)เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณตา่ง 

ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 ล าดับที่ 16) 

 

 

 

 

 



                                               -๔๗- 

   
  

    

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

    
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, 

ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน,ค่าผ่านทางดว่นพิเศษ ,

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน , ค่าลงทะเบยีนต่างๆ และค่าใช้จา่ย

อื่นๆในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสว่น

ต าบล, พนักงานจ้าง ,ผู้มีสิทธิและไดรั้บค าสั่งให้เดนิทางไปราชการ 

ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 ล าดับที่ 16) 

   

   
ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์สิน ในกรณีการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของวัสดุ 

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าส่ิงของ

และค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย สว่นกรณีที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นผูด้ าเนนิการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ

ดังน้ี 

(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จา่ยจากค่าใช้สอย 

(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก

ค่าวัสดุ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 ล าดับที่ 17) 

 

 

 

 

 

   



                                              -๔๘- 

   
ค่ำวัสด ุ รวม 481,682 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 90,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุส านักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี

อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหาย

ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า 

เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่

เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรง

ลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง(กระดานด า) ที่ถูพืน้ ตะแกรงวาง

เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 

ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายช่ือ

ส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี,ม่าน

รับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระ

บรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ  

2.วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายา

ลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค์ สมุด ซองเอกสาร 

ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ินท์ เทป พีวีซ ีแบบใส น้ ายาลบกระดาษไข 

กระดาษไข ไมบ้รรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบ์อน แฟม้สมุด

บัญชี สมุดประวัตขิ้าราชการ แบบพมิพ์ ผ้าส าล ีธงชาต ิสิ่งพิมพ์ที่ได้

จากการซือ้หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ า

ดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 ล าดับที่ 13) 

 

 

 

 

 

 

   



                                              -๔๙- 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้ 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี

อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหาย

ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า 

เช่น ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 

เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ 

ฯลฯ 

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น ฟิวส ์เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด

ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด

วิทยุทรานซิตเตอร์และช้ินสว่นวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซสีเตอร์ มูฟ

วิ่งคอยสค์อนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 

สายอากาศหรือ เสอากาศส าหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับ

สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์

ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

กลับคืนสภาพดังเดมิที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อม

กลาง เช่น ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทาง

ไฟ ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73ล าดับที่ 13) 

   

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 35,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท 

ดังน้ี 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี

อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหาย

ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า 

เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลวิ กรอบรูป มดี ถัง ถาด แก้วน้ า 

จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน เตา 

   



                                                -๕๐- 

ไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารดี เคร่ืองบดอาหาร เครือ่งตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้ง

ขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระตกิน้ า

ร้อน กระตกิน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ  

2.วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไมก้วาด 

เข่ง มุ้ง ผ้าปทูี่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจดืที่ซือ้

จากเอกชน ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73ล าดับที่ 13) 

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 281,682 บาท 

   

  (1)ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้อาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 5 ต าบลรอบเวียง จ านวน 40 คนคนละ 

7.37 บาท จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 76,648 บาท  

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 43 ล าดับที ่4) 

(2)ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านป่ายางมน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้อาหารเสริม (นม)ให้แก่เดก็นักเรยีนโรงเรียนบ้าน

ป่ายางมน หมู่ที่ 5 ต าบลรอบเวียง จ านวน 107 คนคนละ 7.37 บาท 

จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 205,034 บาท  

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 43ล าดับที่ 2) 

 

 

 

 

   



                                               -๕๑- 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ซึ่งแยกเป็น 2 

ประเภท ดังน้ี 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี

อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหาย

ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า 

เช่น ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง 

(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บ

เชือ้เพลงิ เครื่องน่ึง เครื่องมอืวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  

2.วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น ส าลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล ์

ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาตา่งๆ เลอืด สายยาง ลูก

ยาง หลอดแก้ว ลวดเช่ือมเงิน ถุงมอื กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์

เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73ล าดับที่ 13) 

   

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุการเกษตร ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี

อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหาย

ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า 

เช่น เคียว สปริงเกลอร ์(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ

กระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบน

โธส อวน(ส าเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ  

2.วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 

อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ 

วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือ

ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 

   



                                               -๕๒- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73ล าดับที่ 13) 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท 

ดังน้ี 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี

อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหาย

ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า 

เช่น ขาต้ังกลอ้ง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ 

เครื่องกรอเทป เลนสซ์ูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม 

เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสยีงหรือภาพ(ภาพยนตร์,

วีดโีอเทป,แผ่นซีดี) รูปสหีรือขาวด าที่ไดจ้ากการลา้ง อัดขยาย 

ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73ล าดับที่ 13) 

   

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้1.

วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตต่ามปกติมี

อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหาย

ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า 

เช่น แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล ฯลฯ  

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น อุปกรณ์บันทึกขอ้มูล(Diskette ,Floppy Disk 

,Removable Disk ,Compact Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) 

เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 

   



                                             -๕๓- 

หัวพมิพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ (ส่ิงของที่

โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่มสิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ) 

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์

ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

กลับคืนสภาพดังเดมิที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อม

กลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮารด์ดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง

แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board) เมนบอร์ด(Main 

Board) เมมโมร่ีซปิ(Memor Chip) เช่น RAM คัตซทีฟดีเตอร์(Cut Sheet 

Feeder) เมาส(์Mouse) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) 

เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนกิส์ (Card) เช่น 

Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card ,Sound Card) เป็นต้นเครื่อง

อ่านและบันทึกข้อมูลแบบตา่งๆ เช่น แบบดสิเกตต์(Diskette) แบบ

ฮารด์ดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพติคอล

(Optical) เป็นต้น ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73ล าดับที่ 13) 
   

 

   
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 50,000 บำท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปา่ยางมน หมู่ที่ 5 

องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73ล าดับที่ 14) 

 

 

 

 

   



                                               -๕๔- 

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาค่าน้ าบาดาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ป่ายางมน หมู่ที่ 5 องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73ล าดับที่ 14) 

   

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบรกิารโทรศัพท์พืน้ฐาน ,ค่าบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่,ค่าโทรสาร และค่าใช้จา่ยที่เกิดขึน้เกี่ยวกับการใช้

บรกิาร(เช่นค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย) 

ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 5 องค์การบรหิาร

สว่นต าบลรอบเวียง 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73ล าดับที่ 14) 

   

   
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคมเช่น ค่าวิทยุติดตาม

ตัว ,ค่าวิทยุสื่อสาร ,ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ,ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับ

ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่นๆ เช่น 

ค่าเคเบิ้ลทีวคี่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ,ค่าใช้จา่ยที่

เกิดขึน้เกี่ยวกับการใช้บริการ ,ค่าเช่าพ้ืนที่เวปไซด์ ฯลฯ ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 5 องค์การบรหิารส่วนต าบล

รอบเวียง 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73ล าดับที่ 14) 

 

 

 

 

   



                                               -๕๕- 

  
งบลงทุน รวม 30,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ์ รวม 30,000 บำท 

   
ครุภัณฑ์อื่น 

   

    

จัดซือ้เครื่องเลน่สนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 

ประกอบดว้ย เครื่องเลน่ปีนป่ายไต่เชอืก จ านวน 1 ชิน้ และเครื่องเลน่

รถไฟสนามเด็กเลน่ จ านวน 1 ช้ิน (ตามราคาท้องตลาด) 

จ านวน 30,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครื่องเลน่สนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า

ยางมน ประกอบดว้ย  

1. เครื่องเลน่ปีนป่ายไต่เชอืก ขนาดกว้างไมน้่อยกว่า 1.3 เมตร ยาว

ไมน้่อยกว่า 0.80 เมตร สูงไมต่่ ากว่า 1.3 เมตร จ านวน 1 ชิน้  

2.เครื่องเลน่รถไฟสนามเด็กเลน่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.3 เมตร 

ยาวไมน้่อยกว่า 2 เมตร สูงไมต่่ ากว่า 1.3 เมตร จ านวน 1 ชิน้ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ. 2560 – 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3หน้าที่ 46ล าดับที่ 17)  

   

  
งบเงินอุดหนุน รวม 428,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 428,000 บำท 

   
เงินอุดหนุนสว่นราชการ จ านวน 428,000 บาท 

   

  (1)เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ายางมนเป็นค่าอาหาร

กลางวันส าหรับเด็กนักเรยีน จ านวน 107 คนๆละ 20 บาท จ านวน 

200 วัน  

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 43 ล าดับที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

   



                                              -๕๖- 

 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ รวม 588,000 บำท 

  
งบด ำเนนิงำน รวม 588,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 588,000 บำท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ    

    
โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จ านวน 15,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการกิจกรรมสภาเด็ก

และเยาวชน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่

จ าเป็น (ตามรายละเอียดของโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562ยุทธศาสตร์ที่ 3หน้าที่ 55ล าดับที่ 6) 

   

    
โครงการกินดอียู่ดปี้องกันโรค จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการกินดอียู่ดีป้องกัน

โรค เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 

ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น (ตาม

รายละเอียดของโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 54ล าดับที่ 12) 

   

    
โครงการคนเก่งปราบลูกน้ ายุงลาย จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการคนเก่งปราบลูกน้ า

ยุงลาย เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯล และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น(ตาม

รายละเอียดของโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 54ล าดับที่ 13) 

   



                                               -๕๗- 

    
โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข็มแข็ง จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการครอบครัว

คุณธรรมน าสังคมไทยเข็มแข็ง เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าป้าย

โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น (ตามรายละเอียดของ

โครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562ยุทธศาสตร์ที่ 3หน้าที่ 55ล าดับที่ 2) 

   

    
โครงการดนตรีพ้ืนบ้านแสนสนุก จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการดนตรีพืน้บ้านแสน

สนุก เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 

ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น (ตามรายละเอียด

ของโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 49ล าดับที่ 12) 

   

    
โครงการต้นข้าวจ๋ามาจากไหน จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการต้นข้าวจ๋ามาจาก

ไหน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 

ค่าป้ายโครงการ ฯลฯล และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น (ตาม

รายละเอียดของโครงการ) 

***ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562ยุทธศาสตร์ที่ 4หน้าที่ 62ล าดับที่ 3) 

 

 

 

 

 

   



                                               -๕๘- 

    
โครงการนาฏลา้นนา จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการนาฏลา้นนา เช่น 

ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น 

(ตามรายละเอียดของโครงการ)  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 50ล าดับที่ 17) 

   

    
โครงการน้ าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการน้ าสมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น (ตาม

รายละเอียดของโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562ยุทธศาสตร์ที่ 3หน้าที่ 55ล าดับที่ 3) 

   

    

โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ศพด.ป่า

ยางมน 

จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการเพ่ิมประสทิธิภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศพด.ป่ายางมน เช่น ค่าวัสดุ-

อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ ค่าป้ายโครงการ 

ค่าวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น (ตามรายละเอียดของ

โครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา(00212)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 45 ที่ 14) 

 

 

 

 

   



                                               -๕๙- 

    
โครงการย้ิมใส ไหว้สวย จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการย้ิมใส ไหว้สวย 

เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า

ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน 

ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น (ตามรายละเอยีดของโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562ยุทธศาสตร์ที่ 3หน้าที่ 47ล าดับที่ 4) 

   

    
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า

ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่

จ าเป็น (ตามรายละเอียดของโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 45 ที่ 15) 

   

    
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 40,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการวันเด็กแห่งชาต ิ

เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า

ป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น (รายละเอียดตาม

โครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 47ล าดับที่ 3) 

   

    
โครงการสง่เสริม อนุรักษ์และบ าเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานต าบลรอบเวียง จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินตามโครงการ ส่งเสริม อนุรักษ์และ

บ าเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานต าบลรอบเวียง เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 

ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯล และ

ค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น(ตามรายละเอียดของโครงการ) 

   



                                               -๖๐- 

***ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 50ล าดับที่ 14) 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบรหิารสถานศึกษา จ านวน 268,000 บาท 

   

  (1) ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก บ้านป่ายางมนหมู่ที ่5 ต าบลรอบเวียง จ านวน 40 คนๆละ 20 

บาท จ านวน 245 วัน เป็นเงิน 196,000 บาท  

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 43 ล าดับที่ 3) 

(2)ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านป่ายางมน หมู่ที ่5 ต าบลรอบเวียง จ านวน 40 คนๆละ 1,700 บาท 

เป็นเงิน 68,000 บาท  

(ก าหนดรายการเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง

เลน่พัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801 

ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยค านึงถึงสัดสว่นที่เหมาะสมกับบริบทของ

แตล่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3หน้าที ่46 ล าดับที่ 16) 

(3)ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 5 ต าบลรอบเวียง เป็นเงิน 4,000 

บาท 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560-2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3หน้าที ่45ล าดับที่ 13)  

 

   



                                              -๖๑- 

    
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในครอบครัว จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการเสริมสร้างสุขภาวะใน

ครอบครัว เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น (ตามรายละเอียดของ

โครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 60ล าดับที ่1) 

   

    

โครงการให้ความรูแ้ละทัศนศึกษาดูงานตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จ านวน 200,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการ ให้ความรู้และทัศน

ศึกษาดูงานตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุ-

อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ ค่าพาหนะ ค่าป้าย

โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น (ตามรายละเอียดของ

โครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4หน้าที่ 62ล าดับที ่4) 

   

แผนงำนสำธำรณสุข 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข รวม 389,000 บำท 

  
งบด ำเนนิงำน รวม 330,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 330,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

    
โครงการคัดแยกขยะ จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการคัดแยกขยะ เช่น ค่า

วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ คา่ป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็น

ส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการฯ) 

 

 

   



 

                                               -๖๒- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข (00221)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 5หน้าที่ 65 ล าดับที่ 2) 

    
โครงการจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 150,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการจัดการและก าจัด

ขยะมูลฝอย เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง

ส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการฯ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข(00221)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 65 ล าดับที่ 1) 

   

    
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตามโครงการชุมชนปลอดลูกน้ า

ยุงลาย เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง

ส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการฯ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข(00221)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 52 ล าดับที่ 3) 

   

    
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ ายุงลาย จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ า

ยุงลาย เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จา่ย

อื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการฯ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข (00221)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 52 ล าดับที่ 4) 

 

   



 

                                               -๖๓- 

    
โครงการป้องกันแก้ไขและก าจัดโรคระบาดโรคติดต่อ จ านวน 100,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการป้องกันแก้ไขและก าจัดโรคระบาด

โรคตดิต่อ เช่น ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน น้ ามันเชือ้เพลงิและหลอ่

ลื่นส าหรับผสมถ่านไฟฉาย และน้ ายาเคมีอื่นๆ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นที่

จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ(รายละเอียดตามโครงการฯ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข(00221)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 52 ล าดับที่ 2) 

   

    
โครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างพืน้ที่ปลอดโรคพษิสุนัขบ้า จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและ

สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพษิสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่า

ป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 

(รายละเอียดตามโครงการฯ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข(00221)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 53 ล าดับที่ 5) 

   

    
โครงการรอบรมป้องกันโรคอุบัตซิ้ า จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการรอบรมป้องกันโรค

อุบัตซิ้ า เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จา่ย

อื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการฯ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข(00221)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 53 ล าดับที่ 8) 

 

 

 

 

   



 

                                              -๖๔- 

    
โครงการรอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่ จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการรอบรมให้ความรู้

ป้องกันโรคอุบัตใิหม่ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ 

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และ

ค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตาม

โครงการฯ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข(00221)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 54 ล าดับที่ 9) 

   

    
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด จ านวน 30,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการสุขาภิบาลอาหาร

และตลาดๆ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จา่ย

อื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการฯ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข(00221)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 54 ล าดับที่ 11) 

   

  
งบลงทุน รวม 59,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ์ รวม 59,000 บำท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร 

   

    
จัดซือ้เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 59,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ

ดังน้ี 

1) ปรมิาณการฉดีพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลติรต่อชั่วโมง 

2) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลติร 

3) ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 

หมายเหตุ : ใช้ส าหรับการก าจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่า

เชือ้โรค หรือ การป้องกัน ก าจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะน าโรค เช่น ยุง แมลง 

เป็นต้น  

   



 

                                              -๖๕- 

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดอืนมีนาคม 

2558) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข (00221)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 53 ล าดับที่ 7) 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์ รวม 80,000 บำท 

  
งบด ำเนนิงำน รวม 80,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 80,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

    
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 

เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า

วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็น

ส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์(00231) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 56 

ล าดับที่ 11) 

   

    
โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการกิจกรรมใส่ใจวัย

สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม คา่

วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็น

ส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์(00231) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 56 

ล าดับที่ 9)  

   



 

                                               -๖๖- 

    
โครงการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการปรับปรุงส่ิงอ านวย

ความสะดวกแก่ผูพิ้การ เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 

และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 

(รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ (00231) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 58 

ล าดับที่ 21) 

   

โครงการเย่ียมบ้านผูพิ้การ จ านวน 5,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการเย่ียมบ้านผูพิ้การ เช่น ค่า

วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็น

ส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ (00231) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 58 

ล าดับที่ 23) 

   

โครงการเย่ียมบ้านผูสู้งอายุป่วยติดเตียง จ านวน 5,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการเย่ียมบ้านผูสู้งอายุป่วยติด

เตียง เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่

เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ (00231) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 56 ล าดับ

ที่ 13) 

 

 

 

 

   



 

                                                            -๖๗- 

โครงการสร้างรอยย้ิมฟ้ืนฟูจิตใจคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จ านวน 15,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการสร้างรอยยิม้ฟ้ืนฟูจิตใจคน

พิการและผู้ดูแลคนพิการ เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ (00231) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 57 ล าดับ

ที่ 20) 

   

โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิารสร้างรอยย้ิมให้ผู้สูงอายุ จ านวน 15,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิารสร้าง

รอยย้ิมให้ผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์(00231) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 56 ล าดับ

ที่ 12) 

   

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้เฒ่าใสใ่จสุขภาพ จ านวน 10,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้เฒ่าใสใ่จ

สุขภาพ เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม คา่ป้าย

โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 

(รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์(00231) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 57 ล าดับ

ที่ 14) 

 

   



 

                                                            -๖๘- 

นำยไพศำล  พุทธมิำ           -  เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงขอให้เลขานุการ 

นำยก อบต.รอบเวียง           นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงเป็นผู้ชีแ้จงตอ่ 
 

นำยประครอง   พูลเจริญ     -  อนุญาตให้เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงชีแ้จ้งต่อได้ 

ประธำนสภำ อบต. 
 

นำยชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์     -  เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงและสมาชิกสภา 

เลขำนุกำรนำยก อบต.        องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงใน   

แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,481,360 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 1,147,560 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,147,560 บำท 

   
เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 647,220 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดอืนและเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจ าปีส าหรับพนักงาน

สว่นต าบล ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง 1 อัตรา ต าแหน่งนายช่างโยธา 1 

อัตรา ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 11) 

   

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของ พนักงานส่วนต าบลที่ควรได้รับตามที่

ระเบียบก าหนด 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 11) 

 

 

 

   



 

                                                -๖๙- 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 402,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างตามภารกจิ ต าแหน่งผู้ช่วย

ช่างโยธา 1 อัตรา ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ต าแหน่งผู้ช่วย

นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 11) 

   

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 56,340 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชพีช่ัวคราวและเงินเพ่ิมอื่นๆ ส าหรับ

พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา 1 อัตรา ต าแหน่งผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 11) 

   

งบด ำเนนิงำน รวม 988,000 บำท 

ค่ำตอบแทน รวม 93,000 บำท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและล่วงเวลาราชการให้กับ

พนักงานสว่นต าบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา

ราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือสั่งการ หรือตามที่ระเบียบก าหนด 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 ล าดับที่ 

15) 

 

 

   



                                                             -๗๐- 

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 78,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานสว่นต าบล และผู้มีสิทธิเบิกจา่ยตาม

ระเบียบก าหนด 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 ล าดับที่ 

15) 

   

เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าชว่ยเหลอืการศึกษาบุตรส าหรับพนักงานสว่นต าบล และ

ผู้มีสิทธิเบิกจา่ยตามระเบียบก าหนด 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 15) 

   

ค่ำใช้สอย รวม 600,000 บำท 

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซึ่งบรกิาร จ านวน 350,000 บาท 

(1)เพ่ือจ่ายเป็นค่าถา่ยเอกสาร 

(2)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ,เย็บ/เข้าเลม่เอกสาร

ประกอบการนิเทศงาน เอกสารอื่นๆที่จ าเป็น ฯลฯ  

(3)เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก 

(4)เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 

(5)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  

(6)เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ขา่วทางวิทยุกระจายเสยีงโทรทัศน์ โรงมหรสพ

และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  

(7)เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่ารังวัดที่ดิน ฯลฯ  

(8)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน 

(9)เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิคดีตามค าพิพากษา 

 

 

 



                                                               -๗๑- 

(10)เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาอัดและลา้งฟิล์ม

ถ่ายรูป ,จ้างเหมาท าความสะอาด ,จ้างเหมาดแูลสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณ

หาดเชยีงราย ,จ้างเหมาคนสวน ,จ้างเหมาคนรักษาความปลอดภัย ,รวมถึง

ค่าจ้างแรงงาน บุคคล หรือจ้างเหมาบรกิาร เพ่ือชว่ยเหลอืการปฏิบัตงิานที่

จ าเป็นหรืองานเฉพาะดา้นของ อบต. หรืองานบรกิารอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับ

การบรหิารงาน ของ อบต.รอบเวียง  

(11)เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังไฟฟ้า ดังน้ี 

11.1ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการ

ไฟฟ้า รวมถึงค่าตดิต้ังหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็น

กรรมสทิธิ์ของการไฟฟ้า 

11.2ค่าจ้างเหมาเดนิสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม 

รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การ

บ ารุงรักษาหรือซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 

(12)เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังประปา ดังน้ี 

12.1ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ าประปา รวมถึงค่าตดิต้ังมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์

ประปา ซึ่งเป็นกรรมสทิธิ์ของการประปา 

12.2ค่าจ้างเหมาเดนิท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเตมิ รวมถึง 

การปรับปรุงระบบประปา การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ

อุปกรณ์ 

(13)เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังโทรศัพท์ ดังน้ี 

13.1ค่าใช้จา่ยต่างๆในการติดต้ังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตูส้าขา ค่า

เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน 

(14)เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่าง 

ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 16) 

 

 

 

 



                                                               -๗๒- 

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

    

ค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน และการ

วางผังชุมชน 

จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/

ชุมชน และการวางผังชุมชน การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้

การจัดท าผังเมืองรวม/ชุมชน งานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อม

และภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง และองค์ความรู้ด้าน

การวางผังเมืองและด้านช่าง และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ 

***ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน(00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

72 ล าดับที่ 9) 

   

    
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง ,ค่าพาหนะ ,ค่าเช่าที่พัก ,

ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ,ค่าผ่านทางดว่นพิเศษ ,

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ,ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จา่ย

อื่นๆในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสว่น

ต าบล ,พนักงานจ้าง ,ผู้มีสิทธิและไดรั้บค าสั่งให้เดนิทางไปราชการ 

ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน(00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

74 ล าดับที่ 16) 

   

   
ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม จ านวน 150,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์สิน ในกรณีการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของวัสดุ 

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าส่ิงของและ

ค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย สว่นกรณีที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นผูด้ าเนนิการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัตดิังนี้ 

 

   



                                               -๗๓- 

(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จา่ยจากค่าใช้สอย 

(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก

ค่าวัสดุ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

74 ล าดับที่ 17) 

   
ค่ำวัสด ุ รวม 295,000 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุส านักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี

อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น 

หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ

กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ

กระดานด า ตรายาง ขาต้ัง(กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร 

เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน

,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงาน

หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี,ม่านรับแสง(ต่อ

ผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง 

กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ  

2.วัสดุสิ้นเปลอืง ไดแ้ก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายา

ลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค์ สมุด ซองเอกสาร 

ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ินท์ เทป พีวีซ ีแบบใส น้ ายาลบกระดาษไข 

กระดาษไข ไมบ้รรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบ์อน แฟม้สมุด

บัญชี สมุดประวัตขิ้าราชการ แบบพมิพ์ ผ้าส าล ีธงชาต ิสิ่งพิมพ์ที่ได้

จากการซือ้หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ า

ดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  

 

 

   



                                                 -๗๔- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

73 ล าดับที่ 13) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 150,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท 

ดังน้ี  

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่

ตามปกติมอีายุการใช้งานไมยื่นนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด

ช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือ

ซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้ง

ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับ

ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้

ย่อมสิน้เปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น ฟิวส ์เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 

หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์

ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และช้ินสว่นวิทยุ ลูกถ้วย

สายอากาศ รีซสีเตอร์ มูฟวิ่งคอยสค์อนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออ

เรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสอากาศส าหรับวิทยุ,

เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์

ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

กลับคืนสภาพดังเดมิที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่า

ซ่อมกลาง เช่น ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง

บังคับทางไฟ ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 13) 

 

   



                                              -๗๕- 

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่สามารถ

ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไมคุ่้มค่า เช่น ไมต่้างๆ คอ้น 

คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสยีม เลือ่ย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัด

ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถสว้ม อ่างล้างมอื ราวพาดผ้า 

ฯลฯ 

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไม่

คงสภาพเดมิ เช่น น้ ามันทาไม ้ทินเนอร์ ส ีปูนซเีมนต์ ทราย อิฐหรืซเีมนต์

บล็อก กระเบื้อง สังกะส ีตะป ูเหล็กเสน้ แปรงทาส ีปูนขาว ฯลฯ 

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ

หรืออะไหลส่ าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพ

ดังเดมิที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ท่อน้ าและ

อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อบาดาล ฯลฯ  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 13) 

   

วัสดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 5,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท 

ดังน้ี 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่สามารถ

ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไมคุ่้มค่า เช่น ไขควง ประแจ 

แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ 

กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณฉุกเฉิน 

กรวยจราจร ฯลฯ 

 

 

 

   



                                               -๗๖- 

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไม่

คงสภาพเดมิ เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก นอ๊ตและสกรู สายไมล์ เพลา 

ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ 

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ

หรืออะไหลส่ าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพ

ดังเดมิที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะ

รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 

สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี จานจ่าย ลอ้ ถังน้ ามัน ไฟหน้า 

ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 13) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่สามารถ

ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไมคุ่้มค่า เช่น ขาต้ังกลอ้ง 

ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนสซ์ูม 

กระเป๋าใสก่ล้องถ่ายรูป ฯลฯ  

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไม่

คงสภาพเดมิ เช่น พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด 

ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสยีงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดโีอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี

หรือขาวด าที่ไดจ้ากการลา้ง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 13) 

   



                                               -๗๗- 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท 

ดังน้ี 1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่

ตามปกติมอีายุการใช้งานไมยื่นนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด

ช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือ

ซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทกึขอ้มูล ฯลฯ  

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้

ย่อมสิน้เปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น อุปกรณ์บันทึกขอ้มูล(Diskette 

,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Digital Video 

Disc ,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape,Cassette 

Tape,Cartridge Tape) หัวพมิพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สาย

เคเบิล ฯลฯ (ส่ิงของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

หรือไมค่งสภาพเดมิ) 

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์

ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

กลับคืนสภาพดังเดมิที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่า

ซ่อมกลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮารด์ดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ 

แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board) 

เมนบอร์ด(Main Board) เมมโมร่ีซปิ(Memor Chip) เช่น RAM คัตซี

ทฟดีเตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส(์Mouse) พรินเตอร์สวิต

ซิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 

แผ่นวงจรอิเล็กทรอนกิส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan Card,Anti 

virus Card ,Sound Card) เป็นต้นเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ

ต่างๆ เช่น แบบดสิเกตต์(Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์(Hard Disk) 

แบบซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หน้าที่ 73 ล าดับที่ 13) 

   



                                                -๗๘- 

งบลงทุน รวม 1,345,800 บำท 

ค่ำครุภัณฑ์ รวม 60,000 บำท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   

 
จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 29,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 

2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) จ านวน 1เครื่อง ราคา 29,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังน้ี 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 

แกนเสมอืน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย

กว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือดกีว่า ดังน้ี 

1. เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักใน

การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 

Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 

8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีว่า ขนาดความจุ

ไมน้่อยกว่า 2 TB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดกีว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเช่ือมตอ่ระบบเครอืข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดกีว่า มี Contrast Ratio ไมน้่อยกว่า 600 : 1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 

  

   



                                                         -๗๙- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 12)  

  
    

 
จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 16,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด

ไมน้่อยกว่า 18.5 น้ิว) จ านวน 1เครื่อง ราคา 16,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังน้ี 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2 core ) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดกีว่า จ านวน 

1 หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 

4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive ) ชนิด SATA หรือ ดกีว่า ขนาดความจุ

ไมน้่อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมน้่อยกว่า 100 

GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดกีว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเช่ือมตอ่ระบบเครอืข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดกีว่า มี Contrast Ratio ไมน้่อยกว่า 600 : 1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 12) 

   

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 15,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่า

ซ่อมแซมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
   



                                                          -๘๐- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 17) 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 1,285,800 บำท 

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
   

 

โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กลอ้มรอบที่สาธารณะอาคารศูนย์

บูรณาการของหมู่บ้าน บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 

จ านวน 379,900 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลอ้มรอบที่สาธารณะอาคารศูนย์บูรณาการของหมู่บ้าน บ้านป่ายางมน

ใหม่ หมู่ 5 ความยาวรวมทั้งหมด 210.00 เมตร สูง 1.60 เมตร 

(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.รอบเวียง ก าหนด) 

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย (พิกัดที่ N 19.911848 E099.878436) 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 41 

ล าดับที่ 13)  

   

โครงการก่อสร้างร้ัวฌาปนสถาน บ้านป่าบง หมู่ 3 จ านวน 98,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

ร้ัวฌาปนสถาน บ้านป่าบง หมู่ 3 ขนาดยาว 47.00 

เมตร สูง 2.10 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลน อบต.รอบเวียง ก าหนด) สถานที่

ก่อสร้าง บ้านป่าบง หมู่ที ่3 ต าบลรอบเวียง อ าเภอ

เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (พิกัดที่ N 19.922020 

E099.893566) 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 40 ล าดับที่ 6) 

   



                                                           -๘๑- 

โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 จ านวน 194,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรง

เก็บวัสดุอุปกรณ์ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 ขนาด

ความกว้าง 5.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.10 

เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน 

อบต.รอบเวียง ก าหนด) สถานที่ก่อสร้าง บรเิวณศูนย์

บูรณาการหมู่บ้าน บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที ่5 ต าบล

รอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (พิกัด

ที่ N 19.911989 E099.878561) 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 42 ล าดับที่ 14)  

   

โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพธิีฌาปนกิจ บ้านหนองด่าน  

หมู่ 1 

จ านวน 387,900 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

ศาลาประกอบพธิีฌาปนกิจ บ้านหนองด่าน หมู่ 1 

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.รอบเวียง 

ก าหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองดา่น หมู่ที ่1 

ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

(พิกัดที่ N 19.902442 E099.784455) 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 40 ล าดับที่ 1) 

 

 

 

 

 

   



                                                           -๘๒- 

โครงการก่อสร้างห้องน้ าลานกีฬา บ้านหนองด่าน หมู่ 1 จ านวน 176,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

ห้องน้ าลานกีฬา บ้านหนองดา่น หมู่ 1 ขนาดกว้าง 

2.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร สูง 2.60 เมตร จ านวน 3 

ห้อง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน 

อบต.รอบเวียง ก าหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนอง

ดา่น หมู่ที่ 1 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมอืงเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย (พิกัดที่ N19.903233 

E099.786339) 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 40 ล าดับที่ 3)  

   

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดนิ รวมถึงรายจ่าย

เพ่ือดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง ซึ่งท า

ให้ที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ของทรัพย์สนิที่อยู่

ในความรับผิดชอบของ อบต.รอบเวียง 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 ล าดับที่ 17) 
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                                                      -๘๓- 

วัสดุก่อสร้าง 

 

จ านวน 

 

50,000 

 

บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น ไม้

ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสยีม เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ 

เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถสว้ม อ่างล้างมอื ราว

พาดผ้า ฯลฯ 

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไม่

คงสภาพเดมิ เช่น น้ ามันทาไม ้ทินเนอร์ ส ีปูนซเีมนต์ ทราย อิฐหรืซเีมนต์

บล็อก กระเบื้อง สังกะส ีตะป ูเหล็กเสน้ แปรงทาส ีปูนขาว ฯลฯ 

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์

ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน

สภาพดังเดมิที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น 

ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อบาดาล ฯลฯ  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 13) 

   

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท 

ดังน้ี 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น ไข

ควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือ่น คีมล็อค ล็อคเกียร์ 

ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ 

สัญญาณฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 

 

 

 

   



                                               -๘๔- 

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไม่

คงสภาพเดมิ เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก นอ๊ตและสกรู สายไมล์ เพลา 

ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ 

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์

ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน

สภาพดังเดมิที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น 

เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 

สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี จานจ่าย ลอ้ ถังน้ ามัน ไฟ

หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน

รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 13) 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท 

ดังน้ี 

1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น ขา

ต้ังกลอ้ง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ

เทป เลนสซ์ูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไม่

คงสภาพเดมิ เช่น พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด 

ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดโีอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี

หรือขาวด าที่ไดจ้ากการลา้ง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 

 

 

 

 

   



                                                -๘๕- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 

ล าดับที่ 13) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้1.

วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตต่ามปกติมอีายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น แผ่น

หรือจานบันทึกขอ้มูล ฯลฯ  

2. วัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม

สิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไม่

คงสภาพเดมิ เช่น อุปกรณ์บันทึกขอ้มูล(Diskette ,Floppy Disk 

,Removable Disk ,Compact Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) เทป

บันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 

หัวพมิพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ (ส่ิงของที่โดย

สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่มสิ้นเปลอืงหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไมค่งสภาพเดิม) 

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์

ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน

สภาพดังเดมิที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น 

หน่วยประมวลผล ฮารด์ดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้น

อักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board) เมนบอร์ด(Main Board) เมมโมร่ีซปิ

(Memor Chip) เช่น RAM คัตซทีฟดีเตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์

(Mouse) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย

สัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนกิส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan 

Card,Anti virus Card ,Sound Card) เป็นต้นเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล

แบบตา่งๆ เช่น แบบดสิเกตต์(Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์(Hard Disk) แบบ

ซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น ฯลฯ 

 

 

   



                                              -๘๖- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

73 ล าดับที่ 13) 

  
งบลงทุน รวม 1,345,800 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ์ รวม 60,000 บำท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   

    
จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 29,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 

2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) จ านวน 1เครื่อง ราคา 29,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังน้ี 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 

8 แกนเสมอืน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย

กว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือดกีว่า ดังน้ี 

1. เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักใน

การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 

Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 

8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีว่า ขนาดความจุ

ไมน้่อยกว่า 2 TB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดกีว่า จ านวน 1 หน่วย 

 

   



                                               -๘๗- 

- มีช่องเช่ือมตอ่ระบบเครอืข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดกีว่า มี Contrast Ratio ไมน้่อยกว่า 600 : 1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

73 ล าดับที่ 12)  

   
  

    

    
จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 16,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด

ไมน้่อยกว่า 18.5 น้ิว) จ านวน 1เครื่อง ราคา 16,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังน้ี 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2 core ) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดกีว่า 

จ านวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีว่า มีขนาดไม่น้อย

กว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive ) ชนิด SATA หรือ ดกีว่า ขนาดความ

จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมน้่อยกว่า 

100 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดกีว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเช่ือมตอ่ระบบเครอืข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดกีว่า มี Contrast Ratio ไมน้่อยกว่า 600 : 1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 

 

 

 

 

   



                                               -๘๘- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

73 ล าดับที่ 12) 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 15,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ ่เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึง

ค่าซ่อมแซมบ ารุงปกติหรือค่าซอ่มกลาง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

74 ล าดับที่ 17) 

   

   
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 1,285,800 บำท 

   
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 

   

    

โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กลอ้มรอบที่สาธารณะอาคารศูนย์

บูรณาการของหมู่บ้าน บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 

จ านวน 379,900 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลอ้มรอบที่สาธารณะอาคารศูนย์บูรณาการของหมู่บ้าน บ้านป่ายางมน

ใหม่ หมู่ 5 ความยาวรวมทั้งหมด 210.00 เมตร สูง 1.60 เมตร 

(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.รอบเวียง ก าหนด) 

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย (พิกัดที่ N 19.911848 E099.878436) 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 41 

ล าดับที่ 13)  

 

 

  

   



                                                -๘๙- 

    
โครงการก่อสร้างร้ัวฌาปนสถาน บ้านป่าบง หมู่ 3 จ านวน 98,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างร้ัวฌาปนสถาน บ้าน

ป่าบง หมู ่3 ขนาดยาว 47.00 เมตร สูง 2.10 เมตร (รายละเอียดตาม

ปรมิาณงานและแบบแปลน อบต.รอบเวียง ก าหนด) สถานที่ก่อสร้าง 

บ้านป่าบง หมู่ที ่3 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

(พิกัดที่ N 19.922020 E099.893566) 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 40 

ล าดับที่ 6) 

   

    
โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 จ านวน 194,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ 

บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 ขนาดความกว้าง 5.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร 

สูง 3.10 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.รอบ

เวียง ก าหนด) สถานที่ก่อสร้าง บรเิวณศูนย์บูรณาการหมู่บ้าน บ้านป่า

ยางมนใหม่ หมู่ที่ 5 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัด

เชียงราย (พิกัดที่ N 19.911989 E099.878561) 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 

42 ล าดับที่ 14)  

   

    
โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพธิีฌาปนกิจ บ้านหนองด่าน หมู่ 1 จ านวน 387,900 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประกอบพธิี

ฌาปนกิจ บ้านหนองดา่น หมู่ 1 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 

(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.รอบเวียง ก าหนด) 

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองดา่น หมู่ที่ 1 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย (พิกัดที่ N 19.902442 E099.784455) 

 

 

 

 

   



                                              -๙๐- 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 40 

ล าดับที่ 1) 

    
โครงการก่อสร้างห้องน้ าลานกีฬา บ้านหนองด่าน หมู่ 1 จ านวน 176,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ าลานกีฬา บ้าน

หนองด่าน หมู่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร สูง 2.60 เมตร 

จ านวน 3 ห้อง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.รอบ

เวียง ก าหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองดา่น หมู่ที่ 1 ต าบลรอบเวียง 

อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย (พิกัดที่ N19.903233 

E099.786339) 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 

40 ล าดับที่ 3)  

   

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

   

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดนิ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อ

เติม หรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง ซึ่งท าให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

ของทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.รอบเวียง 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

74 ล าดับที่ 17) 

 

 

 

 

 

 

   



                                                -๙๑- 

 
งำนไฟฟ้ำถนน รวม 1,260,500 บำท 

  
งบลงทุน รวม 1,260,500 บำท 

   
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 1,260,500 บำท 

   
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

   

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ 3 จ านวน 432,700 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 7 หมู่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไมน้่อยกว่า 760.00 ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.รอบเวียง ก าหนด) 

สถานที่ก่อสร้าง จุดเร่ิมต้นโครงการเช่ือมตอ่กับถนน คสล.เดมิ(ซอย 7) 

sta 0+000 พิกัด N 19.916271 E099.889843 จุดส้ินสุดโครงการ

เช่ือมตอ่ถนน คสล.เดมิ(ซอย 15) sta 0+190 พิกัด N 19.914852 

E099.890386 บ้านป่าบง หมู่ที ่3 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย  

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 

37 ล าดับที่ 14)  

   

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ่อปลา(หนองแหย่ง) หมู่ 2 จ านวน 827,800 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก รอบบ่อปลา(หนองแหย่ง) หมู่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 

363.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล.ไมน้่อยกว่า 1,452.00 

ตารางเมตร พร้อมไหลท่างลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร (รายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.รอบเวียง ก าหนด) สถานที่ก่อสร้าง 

จุดเร่ิมต้นโครงการเช่ือมตอ่กับถนน คสล.เดมิ sta 0+000 พิกัด N 

19.92212 E099.88557 จุดส้ินสุดโครงการเช่ือมต่อถนน คสล.เดมิ sta 

0+363 พิกัด N 19.92315 E099.88339 บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 ต าบล

รอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 

37 ล าดับที่ 9)  

   



                                                -๙๒- 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน รวม 495,000 บำท 

  
งบด ำเนนิงำน รวม 475,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 475,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

    
ค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานด้านกลุ่มพลังมวลชน จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานด้านกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ตาม

หนังสือสั่งการต่างๆ หรือตามนโยบายรัฐบาล/ผู้บริหาร หรือการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพลังมวลชน  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม

และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 69 

ล าดับที่ 4) 

   

   

      0/12 
 

  
 

 
 

    

ค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานแผนปฏิบัตกิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้นแบบดา้นการป้องกันการทุจริต 

จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานแผนปฏิบัติการองค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นต้นแบบดา้นการป้องกันการทุจริต เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่า

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 

(รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม

และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 71 

ล าดับที่ 4) 

 

 

 

 

   

 



                                              -๙๓- 

    
ค่าใช้จา่ยศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ต.รอบเวียง จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการปฏิบัตงิานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ

เอาชนะยาเสพติดต าบลรอบเวียง (ศตส.ต.) เช่น ฝึกอบรม ,ค่าวัสดุ –

อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 

ค่าน้ ามันรถในการปฏิบัตงิานของคณะท างาน ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่

จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม

และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 77 

ล าดับที่ 11) 

   

    
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เช่น ค่า

วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 75 

ล าดับที่ 1) 

   

    
โครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่งต าบลรอบเวียง จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่งต าบลรอบเวียง 

เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย

โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท า

โครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 59 

ล าดับที่ 26)  

 

  

   



                                               -๙๔- 

    
โครงการปลูกต้นไมอ้นุรักษ์ธรรมชาตแิละรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาตแิละรักษา

สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่

เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม

และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 66 

ล าดับที่ 1) 

   

    
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวหาดเชยีงราย จ านวน 100,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการพัฒนาศักยภาพการ

ท่องเที่ยวหาดเชยีงราย เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช ค่าจัดพันธุ์พืช

ต่างๆ ค่าจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม

และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 63 

ล าดับที่ 1) 

   

    
โครงการสง่เสริมการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 15,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการสง่เสริมการจัดท าแผนชุมชนและ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

(แผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา) และกิจกรรมสนับสนุน

การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่าย

องค์กรชุมชน และการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพ่ือจัดเก็บ

ข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.

รอบเวียง ฯลฯ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ที่มา

ปฏิบัตงิาน ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท า

โครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

 

   



                                                -๙๕- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 68 

ล าดับที่ 1) 

    
โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การท าน้ าหมักอินทรย์ีชีวภาพ จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าน้ าหมัก

อินทรย์ีชีวภาพ เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่

เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม

และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 34 

ล าดับที่ 3) 

   

    
โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การแปรรูปอาหาร จ านวน 15,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การแปรรูปอาหาร เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าวทิยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่

เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม

และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 61 

ล าดับที่ 1) 

   

    
โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การเพ่ิมมูลค่าสินค้าดว้ยบรรจุภัณฑ์ จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

การเพ่ิมมูลค่าสนิค้าดว้ยบรรจุภัณฑ์ เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าวิทยากร 

ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และ

ค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียด

ตามโครงการ) 

 

 

   



                                                -๙๖- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม

และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 61 

ล าดับที่ 2) 

    
โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร เพ่ิมศักยภาพการท าอาหาร จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

เพ่ิมศักยภาพการท าอาหาร เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่

เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม

และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 35 

ล าดับที่ 3) 

   

    
โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร เพ่ิมศักยภาพงานคหกรรม จ านวน 25,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

เพ่ิมศักยภาพงานคหกรรม เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่

เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม

และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 61 

ล าดับที่ 3) 

   

    
โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร รู้เขา รู้เรา ไปพร้อมกับประชาคมอาเซียน จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รู้เขา รู้เรา ไป

พร้อมกับประชาคมอาเซียน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่

เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

 

 

 

   



                                               -๙๗- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 59 

ล าดับที่ 28) 

    
โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร เร่ืองอาหารอาเซียน จ านวน 15,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ืองอาหารอาเซียน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่

เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 

59 ล าดับที่ 29)  

   

    
โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ จ านวน 25,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตามโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่า

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ ค่าป้ายโครงการ ค่า

พาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพันธุ์สัตว์ ค่าพันธุ์พืช ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่

เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม

และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 62 

ล าดับที่ 1) 

   

    
โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร สง่เสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

สง่เสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และ

ค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียด

ตามโครงการ) 

 

   



                                              -๙๘- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 62 

ล าดับที่ 2) 

    
โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร สง่เสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

สง่เสริมอาชีพหัตถกรรมพืน้บ้าน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร 

ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และ

ค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียด

ตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 

35 ล าดับที่ 4) 

   

    

โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร สานสัมพันธ์ 3 วัย เสริมเกราะป้องกันให้

ครอบครัว 

จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

สานสัมพันธ์ 3 วัย เสริมเกราะป้องกันให้ครอบครัว เช่น ค่าวัสดุ –

อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย

โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท า

โครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 

2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 56 ล าดับที่ 8) 

 

 

 

 

 

 

   



                                               -๙๙- 

    

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ

บุคคลในครอบครัว 

จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับกฎหมายความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เช่น 

ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่า

ป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท า

โครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 

59 ล าดับที่ 27)  

   

    

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตติาม พ.ร.บ.ข้อมูลขา่วสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 

จ านวน 15,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการอบรมให้ความรู้ ตามโครงการอบรมให้

ความรูเ้กี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลขา่วสารของราชการพ.ศ.2540 เช่น ค่า

วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่า

ป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท า

โครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 72 

ล าดับที่ 6) 

   

    
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและประชาธิปไตยส าหรับประชาชน จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรูด้า้นกฎหมายและ

ประชาธิปไตยส าหรับประชาชน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และ

ค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียด

ตามโครงการ) 

 

 

 

   



                                               -๑๐๐- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)  

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 71 

ล าดับที่ 5) 

    
โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่สตรี  จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการอบรมให้ความรู้

บทบาทหน้าที่สตรี เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวทิยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่

เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 

59 ล าดับที่ 25)  

   

    
โครงการอบรมให้ความรูส้ตรียุคใหม่ใส่ใจประชาคมอาเซียน จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการอบรมให้ความรูส้ตรียุคใหม่ใส่ใจ

ประชาคมอาเซียน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวทิยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่

เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 59 

ล าดับที่ 30)  

   

   

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บำท 

   
เงินอุดหนุนสว่นราชการ จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงรายตามโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ตาม

หนังสืออ าเภอเมอืงเชียงราย ที่ชร 0118.2/ว1868 ลงวันที่ 24 มีนาคม 

2559) 

   



                                               -๑๐๑- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 77 

ล าดับที่ 8) 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร รวม 10,000 บำท 

  
งบด ำเนนิงำน รวม 10,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 10,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

    
ค่าใช้จา่ยในการจัดงาน จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดงานต่างๆ เกี่ยวกับวันส าคัญทางศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณที้องถิ่น และนันทนาการ การจัดนิทรรศการ การ

ประกวด การแข่งขัน ฯลฯ รวมถึงการด าเนนิกิจกรรมต่างๆที่ได้รับการ

ประสานจากส่วนราชการ หรือตามหนังสือสั่งการ  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน

บรหิารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 

ล าดับที่ 16) 

   

 
งำนกีฬำและนันทนำกำร รวม 142,000 บำท 

  
งบด ำเนนิงำน รวม 135,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 75,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

    
ค่าใช้จา่ยโครงการจัดแขง่ขันกีฬาประจ าต าบลรอบเวียงสัมพันธ์ จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการการจัดแขง่ขันกีฬาประจ าต าบลรอบ

เวียงสัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าปา้ยโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น 

(รายละเอียดตามโครงการ) 

 

   



                                               -๑๐๒- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน

กีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3หน้าที่ 44ล าดับที่ 7) 

    
ค่าใช้จา่ยในการจัดการแขง่ขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา จ านวน 25,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดการแขง่ขันกีฬาและส่งนักกฬีาเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาทุกระดับ การสง่นักกฬีาและบุคลากรของ อบต.รอบเวียง 

เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง

เชียงราย หรือการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ กีฬา

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภายในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หรือการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน หรือประชาชน ฯลฯ 

โดยเบิกค่าใช้จา่ย เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กฬีา/กรีฑา ค่าพาหนะเดนิทาง 

ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเชา่ที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน

กีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3หน้าที่ 44ล าดับที่ 8) 

   

   
ค่ำวัสด ุ รวม 60,000 บำท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 30,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย

สภาพมีลักษณะคงทนแตต่ามปกติมอีายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ 

หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น หว่งยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไมตี้

ปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมนิตัน ไมเ้ทนนิส ลูกเทนนิส 

เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาขา่ยกีฬา(เช่น 

ตาข่ายตะกร้อ) นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ าหนัก เสาตาข่าย

กีฬา(เช่น เสาตาข่ายวอลเลย์บอล) ห่วงบาสเกต็บอลเหล็ก ฯลฯ  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน

กีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73ล าดับที่ 13) 

   



                                               -๑๐๓- 

   
วัสดุดนตรี จ านวน 30,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุดนตรี ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย

สภาพมีลักษณะคงทนแตต่ามปกติมอีายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ 

หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง(เช่น กลอง

สองหน้าร าวง กลองยาว กลองแซมบ้า) ลูกซัด ปารากัส ขลุย่ ขิม ซอและ

ยางสนซอ จะเข้และอุปกรณ์(เชน่ ไมด้ดี สาย นมจะเข้) โทน โหม่ง ปี่มอญ 

อูคูเลเล ่ฯลฯ 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน

กีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73ล าดับที่ 13) 

   

  
งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บำท 

   
เงินอุดหนุนสว่นราชการ จ านวน 7,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย 

ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ

กีฬาจังหวัดเชียงราย ที่ กก.5103.5.02/10504 ลงวันที่ 28 เมษายน 

2559) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน

กีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 

2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 46ล าดับที่ 18) 

   

 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 290,000 บำท 

  
งบด ำเนนิงำน รวม 190,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 190,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับพิธทีางศาสนา รวมถึงการด าเนนิกิจกรรม

ต่างๆที่ได้รับการประสานจากสว่นราชการอื่น หรือตามหนังสือสั่งการ

ต่างๆ 

 

   



                                              -๑๐๔- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน

ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.

2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 ล าดับที่ 16) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

    
โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและเยาวชน จ านวน 30,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดโครงการค่ายจริยธรรมเด็กและเยาวชน 

เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น 

(รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน

ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.

2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 55ล าดับที่ 5) 

   

    
โครงการตานก๋วยสลาก จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานตามโครงการตานก๋วยสลากเช่น 

ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ 

ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน

ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.

2560- 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 48 ล าดับที่ 7) 

   

    
โครงการถ่ายทอดและสบืสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานตามโครงการถ่ายทอดและสบื

สานวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร คา่อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ย

อื่นๆที่จ าเป็น (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน

ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.

2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 50 ล าดับที่ 15) 

 

 

   



                                               -๑๐๕- 

    
โครงการท าบุญวันพระ จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานตามโครงการท าบุญวันพระเช่น 

ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ 

ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน

ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.

2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที ่49 ล าดับที่ 9) 

   

    
โครงการประเพณเีข้าพรรษา จ านวน 30,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการสง่เสริมประเพณี

เข้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 

ค่าป้ายโครงการ ฯลฯและค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเปน็ (รายละเอียดตาม

โครงการ) )  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน

ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.

2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 48ล าดับที่ 8) 

   

    
โครงการประเพณวีัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จ านวน 70,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดโครงการประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใย

ชุมชน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่า

ป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น (รายละเอียดตาม

โครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน

ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.

2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 49 ล าดับที่ 11) 

   

       
 

  
 

 
 

    
โครงการประเพณวีันออกพรรษา จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานตามโครงการสง่เสริมประเพณี

วันออกพรรษา เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น 

(รายละเอียดตามโครงการ) 

   

 



                                               -๑๐๖- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี

พ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 47ล าดับที่ 5) 

    
โครงการประเพณสีรงน้ าพระ จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดโครงการประเพณีสรงน้ าพระ เช่น ค่า

วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าป้าย

โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี

พ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 49ล าดับที่ 10) 

   

    
โครงการภูมิปัญญามีค่าพาพอเพียง จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานตามโครงการภูมิปัญญามีค่า

พาพอเพียง เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ย

อื่นๆที่จ าเป็น (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี

พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 50 ล าดับที่ 16) 

   

    
โครงการเยาวชนจิตอาสา จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดโครงการเยาวชนจิตอาสา เช่น ค่า

วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าป้าย

โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น (รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี 

พ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 56 ล าดับที่ 7) 

 

 

 

 

   



                                               -๑๐๗- 

    
โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าปา้ยโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น 

(รายละเอียดตามโครงการ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี

พ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 55ล าดับที่ 4) 

   

    
โครงการไหว้ครู จ านวน 5,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานตามโครงการไหว้ครู เช่น ค่า

วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าป้าย

โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น (รายละเอียดตามโครงการ)  

***ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี

พ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 50ล าดับที่13) 

   

  
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บำท 

   
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 100,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถิ่น ของสภาวัฒนธรรมต าบลรอบเวียง ในการจัดกิจกรรมตาม

โครงการประเพณลีอยกระทง  

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี

พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 48 ล าดับที่ 6 

 

 

 

 

 

   



                                               -๑๐๘- 

แผนงำนงบกลำง 

 
งบกลำง รวม 5,088,858 บำท 

  
งบกลำง รวม 5,088,858 บำท 

   
งบกลำง รวม 5,088,858 บำท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 80,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างองค์การ

บรหิารส่วนต าบลรอบเวียง 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง( 00411)(แผนพัฒนา

สามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 ล าดับที่ 

18) 

   

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 3,706,800 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้

ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในเขตองค์การบรหิารส่วน

ต าบลรอบเวียง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น

ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว ซึ่งมี

รายละเอียดดังน้ี 

1)ผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี จ านวน 315 รายๆละ 600 บาทตอ่เดอืน 

เป็นเงิน 2,268,000 บาท 

2)ผู้สูงอายุ อายุ 70-79 ปี จ านวน 123 รายๆละ 700 บาทตอ่เดอืน 

เป็นเงิน 1,033,200 บาท 

3)ผู้สูงอายุ อายุ 80-89 ป ีจ านวน 36 รายๆละ 800 บาทตอ่เดอืน 

เป็นเงิน 345,600 บาท 

4)ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึน้ไป จ านวน 5 รายๆละ 1,000 บาทตอ่เดอืน 

เป็นเงิน 60,000 บาท 

(ใช้ฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยค านวณจาก

อัตราเฉล่ียการเพ่ิมขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุที่ได้

บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายช่ือฯ) 

   



                                               -๑๐๙- 

(ตามหนังสือ ดว่นที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สงิหาคม 

2559 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ยสนับสนุนการสร้าง

หลักประกันรายได้แก่ผูสู้งอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ย

สนับสนุนสวัสดกิารทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง( 00411)(แผนพัฒนา

สามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 ล าดับที่ 

18) 

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 672,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับสนับสนุนสวัสดกิารทางสังคมให้แก่ผู้

พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) ในเขตองค์การบรหิารส่วน

ต าบลรอบเวียง ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดที่ได้แสดงความจ านง

โดยขอขึน้ทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นไว้แล้ว (ตามมตเิมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) จ านวน 

70 รายๆละ 800 บาทตอ่เดอืน จ านวน 12 เดอืน 

(ใช้ฐานข้อมูลจ านวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงิน

เบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยค านวณจาก

อัตราเฉล่ียการเพ่ิมขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจ านวนคนพิการที่ได้

บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายช่ือฯ) 

(ตามหนังสือ ดว่นที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สงิหาคม 

2559 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ยสนับสนุนการสร้าง

หลักประกันรายได้แก่ผูสู้งอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ย

สนับสนุนสวัสดกิารทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ) 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง( 00411) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

74 ล าดับที่ 18) 

 

 

 

   



                                               -๑๑๐- 

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 120,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ผู้ติดเชือ้เอดส์ (HIV) จ านวน 20 

คนๆ ละ 500 บาทจ านวน 12 เดอืน ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล

รอบเวียง 

***ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง( 00411)(แผนพัฒนา

สามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 60 ล าดับที่ 

4) 

   

   
ส ารองจ่าย จ านวน 155,558 บาท 

   

  เพ่ือตัง้จ่ายเป็นเงินใช้จา่ยกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนตามความเหมาะสมหรือ

การช่วยเหลอืบรรเทาสาธารณภัยให้กับราษฎรกรณีฉุกเฉินและเกิด

เหตุประสบภัยพิบัติสาธารณภัยเช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง 

และภัยอื่นๆ ฯลฯที่เกิดขึน้ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบของ อบต.รอบเวียง 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ จ านวน 133,980 บาท  

***ต้ังจา่ยเงินอุดหนุนทั่วไปฯ จ านวน 21,578 บาท 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง( 00411) 

(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 

74 ล าดับที่ 18) 

   

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 70,000 บาท 

   

  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พ้ืนที่ ของอบต.รอบเวียง 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง(00411) (แผนพัฒนา

สามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 52 ล าดับที่ 

1) 

   

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 169,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น

ร้อยละ 1 ของงบประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน ของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2500 

 

   



                                              -๑๑๑- 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง( 00411)(แผนพัฒนา

สามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 ล าดับที่ 

18) 

   
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 115,500 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ าต าแหน่ง พนักงานประสานงาน

ชนบท จ านวน 3 อัตรา ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2500 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง( 00411)(แผนพัฒนา

สามปี ประจ าปีพ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 74 ล าดับที่ 

18) 

   

   

นำยประครอง  พูลเจริญ -  ตามที่ท่านนายยกองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงได้มอบหมายให้ 

ประธำนสภำ อบต. คณะผู้บรหิารไดชี้แ้จงแถลงร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.

๒๕๖๐ ไปแลว้นัน้ ก่อนจะมกีารลงมติในขั้นรับหลักการ จะเปิดโอกาสให้สมาชกิ

สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงได้สอบถามหรือมีขอ้สงสัยในร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

นำยไพศำล  พุทธมิำ -  เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงและสมาชิกสภา 

นำยก อบต.รอบเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงทุกท่าน ตามที่ได้น าเรียนรายละเอียดร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วน้ัน  ในการจัดท า

ร่างข้อบัญญัติก็เป็นตามที่ได้ท าประชาคมตามหมู่บ้าน ชุมชนในด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเกิดจากความต้องการของประชาชนในชุมชน

น้ันๆ โดยมีการพิจารณาตามความจ าเป็นก่อนและหลัง มีบางโครงการต้องชะลอ

ก่อนตามขอบเขตงบประมาณขององค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง แจ้งตามระเบียบ 

ประธำนสภำ อบต.  กระทรวงมหาดไทย ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หน่ึง ให้ 

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติน้ันหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ

อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเร่ืองน้ัน

พอสมควรแลว้  

 

 



    -๑๑๒- 

นำยส ำรำญ  รำชกุลนำ -  เพ่ิมเตมิเร่ืองเงินงบกลาง ส ารองจ่ายในหน้า ๗๐ จ านวน ๑๕๕,๕๕๘ บาท  

รองนำยก อบต.รอบเวียง เป็นเงินส ารองจ่ายในกรณีเรง่ด่วนเป็นที่เรียบรอ้ย 

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์ -  สอบถามโครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตของบ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ ๕  

รองนำยก อบต.รอบเวียง โดยรอบอาคารศูนย์บูรณาการขอ้มูลข่าวสาร กรณีมีบ้านของประชาชนในพ้ืนที่ 

ปลูกติดอยู่ในบริเวณอาคารศูนย์เป็นการปิดกั้นทางเข้า-ออกของประชาชน

หรือไม ่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดูแลประชาชนไมใ่ห้ได้รับความเดอืน

ร้อน 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงในพืน้ที่ได้ช้ีแจง 

ประธำนสภำ อบต. 

นำยพงษ์ศักดิ์  อำรีย์  -  ช้ีแจงในการจัดท าโครงการ ได้มกีารจัดท าประตูเข้า-ออก มีความกว้าง ๓  

เลขำนุกำรสภำ อบต.  เมตร ในทิศตะวันออกของพืน้ที่และทางทิศตะวันตกของพืน้ที่สามารถจัดท าถนน 

เช่ือมทางสาธารณะได้ ไมม่ีการปิดก้ันหรือห้ามใช้ทางสัญจรแตอ่ย่างใด 

นำยดุษฎี  วงสถำวร  -  สอบถามในการจัดท าร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  

ส.อบต. หมู่ที่  ๔  ๒๕๖๐ ได้มกีารตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขจ านวนที่ถูกต้องไม่มคีวาม 

ผิดพลาดใช่หรือไม่ 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  -  ในการจัดท าร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ได้มกีาร 

นำยก อบต.รอบเวียง  ตรวจสอบเป็นอยา่งดโีดยเฉพาะตัวเลขจ านวนเงินที่ถูกต้องแน่นอน 

นำยพงษ์ศักดิ์  อำรีย์  -  สอบถามหน้า ๖๔ ค่าวัสดุกีฬา จะมีการจัดซือ้ให้หมู่บ้านชุมชนหรือไมใ่น 

เลขำนุกำรสภำ อบต.  งบประมาณนี้ 

    -  สอบถามหน้า  ๖๖  โครงการประเพณวีัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เป็น 

โครงการอะไร 

นำงน่ิมนวล  ปัญโญนันท์ -  ช้ีแจงหน้าที่  ๖๔  ต้องเป็นกีฬาของหน่วยงานในการจัดซือ้ในชุมชน 

ปลัด อบต.รอบเวียง  -  ช้ีแจงหน้าที่ ๖๖  เป็นโครงการวันสงกรานต์ 

นำยวัชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์ -  ช้ีแจงโครงการลอยกระทง อยู่ในหมวดการอุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมแทน 

รองนำยก อบต.รอบเวียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  ไมม่ีสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงท่านใด สอบถามหรือมีขอ้ 

ประธำนสภำ อบต.  สงสัย ถ้าไม่มใีนการขอมติในการให้ความเห็นชอบรา่งข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในขั้นรับหลักการ โดยการยกมอื 

 -  มีมติ ให้ความเห็นชอบ ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๕๙ จ านวน  ๑๐  เสยีง 



   -๑๑๓- 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวในการพิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ 

ประธำนสภำ อบต. งบประมาณเพ่ิมเตมิจะมีการพิจาณา สามวาระรวดเดยีวไม่ได ้แจ้งให้สมาชิก

สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงได้พิจารณาเสนอ คณะกรรมการแปร

ญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้มีคณะกรรมการไมน้่อย

กว่า ๓ คน แตไ่มเ่กิน ๗ คน ให้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง

ได้เสนอช่ือ และให้มีผู้รับรอง จ านวน  ๒  ท่าน ในขั้นแรกให้เสนอจ านวน

คณะกรรมการแปรญัตติ ให้สมาชิกได้พิจารณา 

นำยประเสริฐ  สะสม -  เสนอ  คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  ๓  ท่าน 

ส.อบต.  หมู่ที่  ๓ ผู้รับรองที่ ๑  นางบัวถา  ชุมภูรัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  ๕ 

 ผู้รับรองที่  ๒    นายดุษฎี  วงสถาวร ส.อบต. หมู่ที่  ๔ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  สอบถามมีสมาชกิท่านใดจะเสนออีกหรอืไม ่

ประธำนสภำ อบต. -  ไมม่ีสมาชกิท่านใดเสนอ จึงเห็นชอบตามท่าน ส.อบต.ประเสริฐ  สะสม ได้

เสนอ จ านวน คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ ท่าน และขอให้สมาชกิสภา

องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงได้เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติให้มีผู้

เสนอและมีผู้รับรอง จ านวน  ๒  ท่าน  ให้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล

รอบเวียงได้พิจารณา 

 -  ในมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ การเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ 

จ านวน  ๓ ท่าน  โดยการยกมอื  จ านวน  ๑๐  เสยีง 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  ในการเสนอช่ือสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงเป็น 

ประธำนสภำ อบต. คณะกรรมการแปรญัตติให้มีการลงมติทีละคนในการเสนอช่ือคณะกรรมการ

แปรญัตติ  คนที่  ๑  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงได้

เสนอ 

นำยดุษฎี  วงสถำวร -  เสนอ  ท่านประเสริฐ  สะสม  ส.อบต. หมู่ที ่ ๓ 

ส.อบต. หมู่ที่  ๔ ผู้รับรองคนที่  ๑  นายอินถา   พรมยศ  ส.อบต. หมู่ที่  ๒ 

 ผู้รับรองคนที่  ๒  นางบัวถา  ชุมภูรัตน์  ส.อบต. หมู่ที่  ๕ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  สอบถามมีสมาชกิท่านใดจะเสนออีกหรอืไม ่ ถ้าไม่มสีมาชิกทา่นใดเสนอช่ือ 

ประธำนสภำ อบต. ประธานสภาจึงขอมตใิห้ความเห็นชอบตามที่ทา่นสมาชกิไดเ้สนอมา  คือ นาย

ประเสริฐ  สะสม  ส.อบต. หมู่ที ่ ๓  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยการยก

มือ 

 -  ในที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๑  จ านวน  ๑๐  

เสยีง 



   -๑๑๔- 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  ให้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงได้เสนอช่ือคณะกรรมการ 

ประธำนสภำ  อบต. แปรญัตติ  คนที่  ๒  ขอให้ทา่นสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง

ได้เสนอ 

นำยเอกภพ   รัศมี -  เสนอ  ท่านกรรณิการ์   แก่นพล ส.อบต. หมู่ที่  ๒ 

ส.อบต.  หมู่ที่  ๑ ผู้รับรองคนที่  ๑  นายประเสริฐ  สะสม  ส.อบต. หมู่ที่  ๓ 

 ผู้รับรองคนที่  ๒  นายดุษฎี   วงสถาวร  ส.อบต. หมู่ที่  ๔ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  สอบถามมีสมาชกิท่านใดจะเสนออีกหรอืไม ่ ถ้าไม่มสีมาชิกทา่นใดเสนอช่ือ 

ประธำนสภำ อบต. ประธานสภาจึงขอมตใิห้ความเห็นชอบตามที่ทา่นสมาชกิไดเ้สนอมา  คือ นาง

กรรณิการ์   แก่นพล  ส.อบต. หมู่ที่  ๒  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยการ

ยกมอื 

 -  ในที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๒  จ านวน  ๑๐  

เสยีง 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  ให้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงได้เสนอช่ือคณะกรรมการ 

ประธำนสภำ  อบต. แปรญัตติ  คนที่  ๓  ขอให้ท่านสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง

ได้เสนอ 

นำงบัวถำ  ชุมภูรัตน์ -  เสนอ  ท่านอินถา  พรมยศ ส.อบต. หมู่ที่  ๒ 

ส.อบต.  หมู่ที่  ๕ ผู้รับรองคนที่  ๑  นายเอกภพ  รัศมี  ส.อบต.  หมู่ที่  ๑ 

 ผู้รับรองคนที่  ๒  นายบุญส่ง  วงค์ค ายอด ส.อบต.  หมู่ที่  ๔ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  สอบถามมีสมาชกิท่านใดจะเสนออีกหรอืไม ่ ถ้าไม่มสีมาชิกทา่นใดเสนอช่ือ 

ประธำนสภำ อบต. ประธานสภาจึงขอมตใิห้ความเห็นชอบตามที่ทา่นสมาชกิไดเ้สนอมา  คือ นายอิน

ถา  พรมยศ  ส.อบต. หมู่ที่  ๒  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยการยกมอื 

 -  ในที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๓  จ านวน  ๑๐  

เสยีง 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  สอบถามสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง มีท่านใดมีขอ้เสนอ 

ประธำนสภำ อบต. หรือเสนอท่านใดอีกหรือไม่ หากไมม่ีก็ถือว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน

ต าบลรอบเวียง จ านวน  ๓  ท่าน ตามที่ได้เสนอ คือคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

      /  นำยประครอง  พูลเจริญ.... 



   -๑๑๕- 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  คณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบข้อที่ ๑๐๕ (๓) ให้คณะกรรมการทั้ง ๓  

ประธำนสภำ อบต. ท่าน ได้คัดเลอืก ประธาน , รองประธานแปรญัตติกันเอง อาศัยอ านาจระเบียบ

การประชุม ข้อ ๔๕ ญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดยีว

ไม่ไดแ้ละในการพิจารณาวาระที่ ๒ ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่

น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง นับตัง้แตส่ภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงมีมติ รับ

หลักการน้ัน แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง ท่านใดมี

ความประสงค์แปรญัตติให้ท าการย่ืนค าแปรญัตติตามระยะเวลาดังกลา่ว 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงทราบ ขอพักการ  

ประธำนสภำ อบต. ประชุม ๒๐ นาที 

นำยพงษ์ศักดิ์  อำรีย์ -  กล่าวตามที่ได้เลอืกคณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ 

เลขำนุกำรสภำ อบต. รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และนัดคัดเลือกประธานคณะกรรการแปรญัตติ

และมีการเปิดรับค าแปรญัตติ ในวันที่ ๑๕  สงิหาคม  ๒๕๕๘  - ๑๖  สงิหาคม  

๒๕๕๘  ในเวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ของแต่ละวัน แจ้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลรอบเวียงท่านใดมีความประสงค์จะย่ืนค าแปรญัตติให้ย่ืนตาม

วันและเวลาดั งกล่ าว พ ร้อมกันนี้ คณ ะกรรมการแปรญั ตติ นัดประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๕ น. ณ ห้อง

ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง โดยพร้อมเพียงกัน 

ระเบียบวำระที่  ๔  เรื่อง  อ่ืน ๆ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวในวาระที่  ๔  เร่ืองอื่นๆ หากสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบ 

ประธำนสภำ อบต. เวียงหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการเสนอหรือสอบถามเร่ืองใดก็เชญิได้ 

นำยไพศำล  พุทธมิำ -  แจ้งขอขอบคุณในการร่วมพิธวีันแม่แห่งชาต ิในวันที่ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙ 

นำยก อบต.รอบเวียง -  แจ้งการประชุมพัฒนาสังคม วันที่ ๑๖ สงิหาคม ๒๕๕๙ 

 -  ต้องขอขอบคุณในการพิจารณาสร้างห้องน้ าคนพิการ จ านวน ๒ แห่ง 

นำยประเสริฐ  สะสม -  สอบถามโครงการดาดคอนกรีตในการจัดท าในแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะ 

ส.อบต.  หมู่ที่  ๓ ได้ท าหรือไม ่กรณีโฉนดที่นาไมชั่ดเจน 

นำยไพศำล  พุทธมิำ -  ในการท าโครงการดาดคอนกรีต ก็ขอให้อยู่ในแผนพัฒนาชุมชนไว้ในการท า 

นำยก อบต.รอบเวียง โครงการจริงๆ ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากหากจะท าจริงก็ต้องศึกษาให้ดี

เสยีก่อน 

 

 

      / นำยศุภชัย  อุปนันท์... 



   -๑๑๖- 

นำยศุภชัย  อุปนันท์ -  แจ้งหากมีการท าโครงการดาดคอนกรีตจะมีปัญหาในการปฏิบัตพิอสมควร 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เพราะความลกึ ความกว้างของพืน้ที่ไมเ่ท่ากัน 

 -  ในกรณีขอบเขตล าเหมืองและพ้ืนที่นาที่มขีอบเขตติดถนนต้องดูให้ชัดเจนว่า

เป็นของเขตทางหลวงชนบทหรือไม ่ต้อท าหนังสือขอกรมทางหลวงอีกที 

 -  การท าโครงการน่าจะน าเอาน้ าลงในน้ าแม่ลาวแทนดกีว่า 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งให้มกีารดูในความเป็นไปได้ตามหลักเสาที่แน่นอนชัดเจนถูกต้องเสยีก่อน 

ประธำนสภำ อบต.  

นำงสำวสำยพนิ  คุณมำก -  แจ้งบ้านหนองด่าน หมู่ที่  ๑  มีกาจัดท าห้องน้ าจ านวน ๒ ห้อง 

หัวหน้ำส ำนักปลดั 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  สอบถามมีสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงหรือผู้เข้าร่วม 

ประธำนสภำ อบต. ประชุมท่านใดจะสอบถามอีกหรอืไม่ 

 -  ถ้าไม่มสีมาชิกหรอืผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามขอปิดการประชุมสภา

องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ที่ ๑ ประจ าป ี

พ.ศ. ๒๕๕๙  นี ้

ปิดประชุม   เวลำ  ๑๒.๐๐  น. 

 

ลงช่ือ      อินถา  พรมยศ    ลงช่ือ      ประเสริฐ  สะสม 

                  ( นายอินถา  พรมยศ )     ( นายประเสริฐ  สะสม ) 

   คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม     คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

ลงช่ือ      กรรณิการ์  แก่นพล    ลงช่ือ       พงษ์ศักด์ิ  อารย์ี 

                 ( นางกรรณิการ์  แก่นพล )     ( นายพงษศั์กด์ิ  อารย์ี ) 

   คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม           เลขานุการสภา ฯ ผู้บันทึกการประชุม 

 

 ลงช่ือ         

  ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 

 ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


