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         รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป   

  ประจ าปีงบประมาณ  2558       

องค์การบรหิารสว่นต าบลรอบเวียง   

อ าเภอ เมืองเชียงราย   จงัหวดัเชียงราย   

          

                                
ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 20,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป แยกเป็น  

    

แผนงานบริหารงานท ั่วไป     

 
งานบรหิารท ั่วไป รวม 8,251,360 บาท     

  
งบบคุลากร รวม 4,368,360 บาท     

   
เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 1,620,720 บาท     

 
เงนิเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนของผู้บรหิาร ได้แก่ นายก อบต. 
จ านวน 1 คน  รองนายก อบต. จ านวน 2 คน   จ านวน 12 
เดือน  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งของผู้บรหิาร ได้แก่ 
นายก อบต. จ านวน 1 คน  รองนายก อบต. จ านวน 2 คน   
จ านวน 12 เดือน  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนพเิศษของผู้บรหิาร ได้แก่ นายก 
อบต. จ านวน 1 คน  รองนายก อบต.  จ านวน 2 คน   
จ านวน 12 เดือน  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบรหิารสว่นต าบล 

จ านวน 86,400 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนใหแ้ก่ เลขานุการ/ทีป่รกึษา นายก 
อบต. จ านวน 1 คน จ านวน  12 เดือน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ จ านวน 936,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนใหแ้ก่ ประธานสภา อบต.,รอง
ประธานสภา อบต. ,เลขานุการสภา อบต. และสมาชกิสภา 
อบต.  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    



   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,747,640 บาท     

 
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 1,952,400 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
ส าหรบัพนกังานสว่นต าบล ต าแหน่ง ปลดั อบต.,รองปลดั 
อบต.,หวัหน้าส านกังานปลดั,นิตกิร,บคุลากร,เจ้าหน้าที่
วเิคราะห์นโยบายและแผน, เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน 
ฯลฯ  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน จ านวน 42,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว เงนิเพิม่ตาม
คณุวุฒ ิ,เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่เีหตุพเิศษ ต าแหน่ง นิติ
กร (พ.ต.ก.) และเงนิเพิม่อืน่ๆ ฯลฯ ส าหรบั พนกังานสว่น
ต าบลทีค่วรได้รบัตามหนงัสอืส ั่งการ/ตามระเบียบก าหนด 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง ของ พนกังานสว่นต าบลที่
ควรได้รบัตามทีร่ะเบยีบก าหนด 
 ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 555,240 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างส าหรบัพนกังานจ้างตามภารกจิ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่รุการ ,ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่นัทกึ
ข้อมลู ,ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้่องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั ,ต าแหน่งผู้ช่วยนกัพฒันาชุมชน  ฯลฯ  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง จ านวน 72,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว และเงนิเพิม่อืน่ๆ 
ส าหรบัพนกังานจ้างตามภารกจิ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธรุการ ,ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู ,ต าแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้่องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

  
งบด าเนินงาน รวม 3,639,000 บาท     

   
คา่ตอบแทน รวม 414,000 บาท     

 
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่ 

จ านวน 225,000 บาท     

 

(1)เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั
ประจ าปี)        
ต ัง้ไว้     200,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 
(เงนิรางวลัประจ าปี แก่พนกังานสว่นต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนกังานจ้าง ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

 

 

 
    



(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 
(2)คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่            
ต ัง้ไว้     25,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการคดัเลือกพนกังานส่วนต าบล 
พนกังานจ้าง และลูกจ้าง ของ อปท. , คา่ตอบแทน
คณะกรรมการด าเนินการจดัซื้อจดัจ้าง , คา่ตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรบัพสัดุ ,คา่ตอบแทนผู้
คมุงานก่อสรา้ง ,คา่พาหนะ , คา่ตอบแทนส าหรบั
ข้าราชการอืน่ที ่อบต.รอบเวียง ได้รอ้งขอมาปฏบิตัริาชการ
เป็นคร ัง้คราว , คา่ตอบแทน อปพร. , เงนิตอบแทน
เจ้าหน้าทีใ่นการเลือกต ัง้ , เงนิรางวลั ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาและคา่
ล่วงเวลาราชการให้แก่ พนกังานสว่นต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนกังานจ้าง   ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
คา่เช่าบา้น จ านวน 114,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าบา้นส าหรบั พนกังานสว่นต าบล และผู้มี
สทิธเิบกิจ่ายตามระเบยีบก าหนด ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 40,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ช่วยเหลือการศกึษาบตุรส าหรบั 
พนกังานสว่นต าบลและผู้บรหิารฯ  และผู้มสีทิธเิบกิจ่ายตาม
ระเบยีบก าหนด ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล จ านวน 15,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาลส าหรบั 
พนกังานสว่นต าบลและผู้บรหิารฯ และผู้มีสทิธเิบกิจ่ายตาม
ระเบยีบก าหนด ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

   
คา่ใช้สอย รวม 2,020,000 บาท     

 
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จ านวน 805,000 บาท     

 

(1) คา่เย็บหนงัสอืหรือเข้าปกหนงัสือ      ต ัง้ไว ้  5,000   
บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่เย็บหนงัสอื ,เข้าปกหนงัสือ ,เข้าเล่ม
ข้อบญัญตั ิ, เย็บ/เข้าเล่ม เอกสารประกอบการนิเทศงาน 
เอกสารอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ ของ อบต.รอบเวียง 

 

 

 
    



ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 
(2)คา่เช่าทรพัย์สนิ          ต ัง้ไว ้  40,000   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าสงัหารมิทรพัย์ คา่เช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 
และคา่เช่าทรพัย์สนิอืน่ๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกจิการต่างๆของ 
อบต.รอบเวียง 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 
(3)คา่โฆษณาและเผยแพร่          ต ัง้ไว ้  60,000   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นรายจ่ายเกีย่วกบัการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวทิยกุระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ  
และสิง่พมิพ์ต่างๆ ฯลฯ ของ อบต.รอบเวียง 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 
(4)คา่ธรรมเนียม คา่เบีย้ประกนัต่างๆ      ต ัง้ไว ้  50,000   
บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่ธรรมเนียม คา่เบีย้ประกนัต่างๆ คา่รงัวดั
ทีด่นิ ฯลฯ ของ อบต.รอบเวียง  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 
(5)คา่จ้างเหมาบรกิาร      ต ัง้ไว้    650,000   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาบรกิารต่างๆ เช่น จ้างเหมาถ่าย
เอกสาร แบบพมิพ์ แบบแปลน ,จ้างเหมาอดัและล้างฟิล์ม
ถ่ายรูป จ้างเหมาท าความสะอาด จ้างเหมาดูแลสถานที่
ท่องเทีย่วบรเิวณหาดเชียงราย จ้างคนสวน จ้างคนรกัษา
ความปลอดภยั คา่จ้างเหมาก าจดัสิง่ปฏกิูลต่างๆ รวมถงึการ
จ้างแรงงานต่างๆ และจ้างเหมาบรกิารต่างๆทีจ่ าเป็นส าหรบั
การบรหิารงานของ อบต.รอบเวียง ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 
รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธกีาร จ านวน 150,000 บาท     

 

(1)คา่รบัรอง       ต ัง้ไว้      50,000  บาท  
เพือ่จ่ายเป็นรายจ่ายในการรบัรองหรือเลี้ยงรบัรองในการ
ต้อนรบับคุลหรือคณะบคุคลเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ทีม่านิเทศ
งาน  ทศันศกึษาดูงาน ตรวจงาน และเยีย่มชม ,คา่เลี้ยง
รบัรองในการประชุมสภาท้องถิน่หรือการประชุมของ
คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุมและ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ฯลฯ ทีไ่ด้รบัการแต่งต ัง้ตามกฎหมาย 
หนงัสือหรือระเบยีบ ฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 
(2)รายจ่ายเกีย่วกบัพธิเีปิดอาคารต่างๆ      ต ัง้ไว ้ 50,000  
บาท 
เพือ่จ่ายเป็นรายจ่ายเกีย่วกบัพธิเีปิดอาคารต่างๆ  ฯลฯ  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

 

 

 
    



(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 
(3)คา่ใช้จ่ายในพธิทีางศาสนา/รฐัพธิ ๊     ต ัง้ไว ้      
50,000  บาท  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในพธิทีางศาสนา / รฐัพธิี   ฯลฯ  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ  

  
 

    

 
คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 400,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น คา่เบีย้เลี้ยง
เดนิทาง,  คา่พาหนะ, คา่เช่าทีพ่กั, คา่บรกิารจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน,คา่ผ่านทางด่วนพเิศษ  ,คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ , คา่ลงทะเบยีนต่างๆ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆในการ
เดนิทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่น
ต าบล, ลูกจ้างประจ า ,พนกังานจ้าง, คณะผู้บรหิาร ,สมาชกิ
สภาองค์การบรหิารสว่นต าบล  ,ผู้มสีทิธแิละได้รบัค าส ั่งให้
เดนิทางไปราชการ ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
คา่ใช้จ่ายในการเลือกต ัง้ จ านวน 50,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรบัการเลือกต ัง้ของ อบต. ตามที่
คณะกรรมการการเลือกต ัง้ก าหนด  (กรณีครบวาระ, ยบุ
สภา ,กรณีเลือกต ัง้แทนต าแหน่งทีว่่าง และกรณี
คณะกรรมการเลือกต ัง้ส ั่งใหม้กีารเลือกต ัง้ใหม)่รวมท ัง้
คา่ใช้จ่ายในการประสานสมัพนัธ์การรณรงค์หรือการให้
ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนใหท้ราบถงึสทิธแิละหน้าทีแ่ละ
การมสีว่นร่วมทางการเมือง ตามทีม่หีนงัสอืส ั่งการ และ
คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง  ฯลฯ  
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110)งานบริหารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่63 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
โครงการ 5 ส. จ านวน 60,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 5 ส. 
เช่น คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่
ป้ายโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง 
(รายละเอยีดตามโครงการฯ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่68 ล าดบัที ่10) 

 

 

 
    

 
โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพบคุลากรในองค์กร จ านวน 50,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการอบรม  เช่น คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่
วทิยากร คา่พาหนะ คา่เบีย้เลี้ยง คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่
ป้ายโครงการ คา่ทีพ่กัและคา่สถานที ่ฯลฯ และคา่ใช้จ่าย
อืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง (รายละเอยีดตามโครงการฯ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 

 

 

 
    

 
โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดูงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ผู้น าชุมชน 

จ านวน 300,000 บาท     



 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม การศกึษาดูงาน ฯลฯ 
เช่น คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่วทิยากร คา่พาหนะ คา่เบีย้เลี้ยง
คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่ป้ายโครงการ คา่ทีพ่กัและคา่
สถานที ่ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง (รายละเอยีด
ตามโครงการฯ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการวนัพ่อแหง่ชาติ จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดักจิกรรมวนัพ่อแหง่ชาติ 
ของ อบต.รอบเวียง เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่อาหาร 
คา่อาหารว่าง คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆที่
จ าเป็น  (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่48 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการวนัแมแ่ห่งชาติ จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่าเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดักจิกรรมงานวนัแมแ่หง่ชาติ 
ของ อบต.รอบเวียง เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่อาหาร 
คา่อาหารว่าง คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆที่
จ าเป็น  (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารท ั่วไป(00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2558-2560 ยทุธศาสตร์
ที ่3 หน้าที ่48 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการศกึษาดูงานเพือ่เตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคม
อาเซียน 

จ านวน 100,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการอบรม ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน 
ตามโครงการเตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน  เช่น 
คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่
พาหนะ คา่ทีพ่กั คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆที่
เกีย่วข้อง (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่69 ล าดบัที ่14) 

 

 

 
    

 
โครงการสง่เสรมิการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ จ านวน 15,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา
ท้องถิน่ ( แผนยทุธศาสตร์ แผนพฒันาสามปี แผนชุมชน 
ฯลฯ) เช่น คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่ป้าย
โครงการ คา่เบีย้เลี้ยง/คา่ล่วงเวลาเจ้าหน้าทีท่ีม่าปฏบิตังิาน 
ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง (รายละเอยีดตาม
โครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่63 ล าดบัที ่2) 

 

 

 
    

 
โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตัติาม พ.ร.บ.ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการอบรม ใหค้วามรู ้ตามโครงการ
อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบั พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540   เช่น คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่วทิยากร คา่อาหาร 
คา่อาหารว่าง คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆที่
เกีย่วข้อง (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

 

 

 
    



(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่67 ล าดบัที ่1) 

 
คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ ของ อบต. 
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเช่น เครือ่งพมิพ์ดีด 
เครือ่งอดัส าเนา เครือ่งปรบัอากาศ  เครือ่งคอมพวิเตอร์  
เครือ่งพมิพ์(ปริน้เตอร์) เครือ่งถ่ายเอกสาร ตู้  โตะ๊ กอ๊กน ้า 
เครือ่งใช้ไฟฟ้า  เครือ่งตดัหญา้  เครือ่งพ่นหมอกควนั 
รถยนต์  รถจกัรยานยนต์  ฯลฯ  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

   
คา่วสัด ุ รวม 750,000 บาท     

 
วสัดุส านกังาน จ านวน 300,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุส านกังาน วสัดุสิน้เปลือง สิง่ของ
เครือ่งใช้ภายในส านกังานต่างๆ เช่น โตะ๊ต่างๆ ,เก้าอีต้่างๆ 
,ตู้ต่างๆ ,กระดาษ ,แฟ้ม ,ปากกา ,ดนิสอ ,ยางลบ ,ไม้
บรรทดั ,ลวดเย็บกระดาษ ,คลปิ ,กาว ,แบบพมิพ์ ,ตรายาง ,
ธงชาต ิ,น ้าดืม่ ฯลฯ และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการ
บรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 40,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ เช่น ฟิวส์ ,เข็มขดั
รดัสายไฟฟ้า ,เทปพนัสายไฟฟ้า ,สายไฟฟ้า ,ปล ัก๊ไฟฟ้า
,สวติซ์ไฟฟ้า ,หลอดไฟฟ้า ,หลอดวทิย ุทรานซติเตอร์และ
ชิน้สว่นวทิย ุ,เบรกเกอร์ ,ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ฯลฯ และ
อืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการบรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 50,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุงานบ้านงานครวั เช่น แปรง ,ไม้
กวาด ,ผ้าปโูตะ๊ ,ถ้วยชาม ,ช้อนสอ้ม ,แก้วน ้า จานรอง ,
กระจกเงา ,ถงัแกส๊ ,ไมโครเวฟ ,มดี ,ยาฆา่แมลง ,
ผงซกัฟอก ,ถุงพลาสตกิ,น ้ายาท าความสะอาด ,ผงซกัฟอก ,
ตะกรา้ ฯลฯ และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุยานพาหนะและขนสง่  เช่น 
แบตเตอรี ่,ยางนอก ,ยางใน ,สายไมล์ ,เพลา ,ตลบัลูกปืน ,
น ้ามนัเบรก ,หวัเทียน ,ไขควง ,นอตและสกรู ,กระจกมอง
ข้าง ,หมอ้น ้า ,กนัชน ,เบาะ ,ฟิมล์กรองแสง ,เข็มขดันิรภยั ,
แมแ่รง ,กุญแจเลือ่น ,กุลแจปากตาย ,คมีล็อค ,ล็อคเกียร์ ,
กระจกโคง้มน ,กรวยจราจร ฯลฯ และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้
ในการบรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 

 

 

 
    



(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 
วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ จ านวน 150,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่  เช่น น ้ามนั
ดีเซล ,น ้ามนักา๊ด ,น ้ามนัเบนซิน ,น ้ามนัเตา ,ถา่น ,กา๊ส ,
แกส๊หงุต้ม ,น ้ามนัจารบ ี,น ้ามนัเครือ่ง  ฯลฯ  และอืน่ๆที่
จ าเป็นต้องใช้ในการบรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น 
แอลกอฮอล์ ,น ้ายาต่างๆ ,เวชภณัฑ์ ,เคมภีณัฑ์ ,ถุงมอื ,ส าลี
และผ้าพนัแผล ,ตู้ยา ,ทีว่ดัไข้ ,ผ้าปิดจมกู ,เครือ่งวดัน ้าฝน 
,ถงัเก็บเชื้อเพลงิ   ฯลฯ และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการ
บรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุการเกษตร จ านวน 50,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุการเกษตร เช่น สารเคมป้ีองกนั
และก าจดัศตัรูพืช ,อาหารสตัว์ ,พนัธุ์พืช ,ปุ๋ ย ,พนัธุ์สตัว์ปีก
และสตัว์น ้า ,น ้าเชื้อพนัธุ์สตัว์ ,วสัดุเพาะช า ,ผ้าใบหรือผ้า
พลาสตกิ ,หน้ากากป้องกนัแก๊สพษิ ,สปรงิเกอร์  ฯลฯ  และ
อืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการบรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ,พู่กนัและส ี,เมมโมรีก่าร์ด ,แถบ
บนัทกึเสยีงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ,
ภาพถ่ายดาวเทียม ,ขาต ัง้กล้อง ,กระเป๋าใสก่ล้องถ่ายรูป  
ฯลฯ  และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการบรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุกีฬา จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุกีฬา เช่น หว่งยาง ,ลูกฟตุบอล ,
ลูกปิงปอง ,ไมต้ีปิงปอง ,ลูกแชร์บอล ,แบตมนิตนั ,ลูกแบ
ตมนิตนั ,เชือกกระโดด ,ตะกรอ้ ,นกหวีด ,นาฬกิาจบัเวลา ,
ตาข่ายกีฬา(เช่น ตาข่ายตะกรอ้) ,เสาตาข่ายกีฬา (เช่น เสา
ตาข่ายวอลเลย์บอล) ,หว่งบาสเก็ตบอลเหล็ก ,ตระกรา้หวาย
แชร์บอล ,นวม ,ลูกทุ่มน ้าหนกั ฯลฯ  และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้อง
ใช้ในการบรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 60,000 บาท     

 
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น อปุกรณ์บนัทกึ
ข้อมลู (Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk  

 

 
    



,Compact Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive 
ฯลฯ) ,หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัคอมพวิเตอร์ ,ตลบัผง
หมกึส าหรบัเครื่องพมิพ์แบบเลเซอร์ ,กระดาษต่อเน่ือง ,สาย
เคเบลิ ,แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์ ,เมนบอร์ด ,
เมมโมรีซ่ปิ(RAM) ,เมาส์ ,เครือ่งอา่นข้อมลูแบบซีดีรอม ,
โปรแกรมคอมพวิเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีม่รีาคาหน่วยหน่ึง
ไมเ่กนิ 20,000 บาท ฯลฯ  และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการ
บรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 
วสัดุอืน่ จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุอืน่ๆ เช่น มเิตอร์น ้า-ไฟฟ้า ,หวั
เชือ่มแกส๊ , หวัวาล์วเปิด-ปิด ฯลฯ และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้
ในการบรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 455,000 บาท     

 
คา่ไฟฟ้า จ านวน 350,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าในส านกังาน อบต.รอบเวียง ,ลานจอด
รถสวนสาธารณะหาดเชียงราย ,สนามกีฬาสวนสาธารณะ
หาดเชียงราย ,คา่ไฟฟ้าสาธารณะ(หน่วยเกนิสทิธิ)์และ
อาคารต่างๆ  ฯลฯ ซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบ ของ อบต.รอบ
เวียง 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล ทีใ่ช้ในกจิการต่างๆ 
ท ัง้ในส านกังานและในทีส่าธารณะ ซึง่อยูใ่นความ
รบัผดิชอบ ของ อบต.รอบเวียง 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 45,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่บรกิารโทรศพัท์พื้นฐาน ,คา่บรกิาร
โทรศพัท์เคลือ่นที ่ ,คา่โทรสาร และคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้
เกีย่วกบัการใช้บรกิาร(เช่น คา่เช่าเครือ่ง คา่เช่าเลข
โทรศพัท์ คา่บ ารุงรกัษาสาย) ฯลฯ ซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบ 
ของ อบต.รอบเวียง 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 15,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่บรกิารไปรษณีย์ เช่น คา่ไปรษณีย์ ,คา่
ธนาณตั ิ,คา่ดวงตราไปรษณีย์ ,คา่เช่าตู้ไปรษณีย์ ,
คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบบรหิารการเงนิการคลงั
ภาครฐัแบบอเิล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ ซึง่ใช้ในกจิการ
ของ อบต.รอบเวียง 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

 

 

 
    



(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่5) 

 
คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 35,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม เช่น คา่วทิยุ
ตดิตามตวั ,คา่วทิยสุือ่สาร ,คา่สือ่สารผ่านดาวเทียม ,
คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัระบบอนิเตอร์เน็ต รวมถงึอนิเตอร์เน็ต
การ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ เช่น คา่เคเบิล้ทีวี คา่เช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม เป็นต้น ,คา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบั
การใช้บรกิาร ,คา่เช่าพื้นทีเ่วปไซด์  ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

  
งบลงทุน รวม 129,000 บาท     

   
คา่ครุภณัฑ ์ รวม 129,000 บาท     

 
ครุภณัฑ์ส านกังาน 

 
  

 
    

 
จดัซื้อเครือ่งดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร จ านวน 1 เครือ่ง จ านวน 15,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร จ านวน 1 
เครือ่ง มคีณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์ตามบญัชีมาตรฐานครู
ภณัฑ ์ดงัน้ี 
-ขนาดทีก่ าหนดเป็นความจุไมน้่อยกว่า (ไมน้่อยกว่า 25 
ลติร) 
-เป็นราคาพรอ้มอปุกรณ์ 
-สามารถดูดฝุ่ นและน ้า หรือสามารถดูดฝุ่ น 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

 
จดัซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จ านวน  2 ตู้ จ านวน 13,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือ่น
กระจก  5 ฟตุ ขนาดกว้างไมน้่อยกว่า 1.50 เมตร ลกึไม่
น้อยกว่า 0.45 เมตร สงูไมน้่อยกว่า  0.90 เมตร  ราคาตู้ละ 
6,500 บาท  จ านวน 2 ตู ้ (ราคาตามท้องตลาด ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

 
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

 
  

 
    

 
จดัซื้อโทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด 40 น้ิว จ านวน 1 
เครือ่ง 

จ านวน 26,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อโทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED TV)จ านวน 
1 เครือ่ง ตามคณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑต์ามบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์ ดงัน้ี 
-ระดบัความละเอยีด เป็นความละเอยีดของจอภาพ
(Resolution) 1920x1080 พกิเซล 
-ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดจอภาพข ัน้ต ่า 40 น้ิว 
-แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
-ช่องต่อ HDMI ไมน้่อยกว่า 2 ช่องสญัญาณ เพือ่การ
เชือ่มต่อสญัญาณภาพและเสยีง 
-ช่องต่อ USB ไมน้่อยกว่า 1 ช่องสญัญาณ รองรบัไฟล์ 
ภาพ เพลง และภาพยนต์ 
-ช่องการเชือ่มต่อแบบ AV,DVD Component 
-ระบบปรบัภาพอตัโนมตั ิ(Picture Sensor) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารท ั่วไป(00111) 

 

 

 
    



(แผนพฒันาสวามปี ประจ าปี พ.ศ.2558-2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่4) 

 
ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั 

 
  

 
    

 
จดัซื้อเครือ่งตดัหญา้แบบข้อแข็ง  จ านวน 1 เครือ่ง จ านวน 9,500 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องตดัหญา้แบบข้อแข็ง จ านวน 1 
เครือ่ง มคีณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์ตามบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ดงัน้ี 
-เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบสะพาย 
-เครือ่งยนต์ขนาดไมต่ ่ากว่า 1.5 แรงมา้ 
-ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ ่ากว่า 30 ซีซี 
-พรอ้มใบมดี 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

 
จดัซื้อเครือ่งตดัหญา้แบบล้อจกัรยาน  จ านวน 1 เครือ่ง จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องตดัหญา้แบบล้อจกัรยาน จ านวน 
1 เครือ่ง มคีณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์ตามบญัชีมาตรฐาน
ครุภ ณฑ์ ดงัน้ี 
-เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบเข็ญ 
-เครือ่งยนต์ขนาดไมต่ ่ากว่า 5 แรงมา้ 
-เสน้ผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 น้ิว 
-รศัมตีดัหญา้ได้กว้างไมน้่อยกว่า 20 น้ิว 
-ความจุถงัน ้ามนัเครือ่งยนต์ ไมน้่อยกว่า 1.5 ลติร 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

 
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

 
  

 
    

 
จดัซื้อเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด ขาวด า (25 หน้า/นาที)  
จ านวน  1 เครือ่ง 

จ านวน 5,500 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า (25 หน้า/นาที)  จ านวน 1 เครือ่ง มคีณุลกัษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ดงัน้ี 
-มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกว่า 1,200 x 600 dpi 
-มคีวามเร็วในการพมิพ์ไมน้่อยกว่า 25 หน้าต่อนาที 
-มหีน่วยความจ า (MeMory) ขนาดไมน้่อยกว่า 8 MB 
-สามารถพมิพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด้ 
-มชี่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไมน้่อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้ได้กบั A4,Letter, และ Custom โดยมถีาดใส่
กระดาษได้ไมน้่อยกว่า 250 แผ่น 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

 
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 50,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงโครงสรา้งของ
ครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่ เช่น เครือ่งจกัรกล  ยานพาหนะ ฯลฯ 
ซึง่ไมร่วมถงึคา่ซ่อมแซมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง 
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

  
งบรายจ่ายอืน่ รวม 40,000 บาท     



   
รายจ่ายอืน่ รวม 40,000 บาท     

 
รายจ่ายอืน่ จ านวน 40,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างหรือคา่ตอบแทนทีป่รกึษาให้กบั
หน่วยงานราชการ สถาบนัการศกึษา เอกชน ฯลฯ เป็น
ผู้ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร ฯลฯ ของ 
อบต.รอบเวียง 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารท ั่วไป(00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2558-2560 ยทุธศาสตร์
ที ่3 หน้าที ่55 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 75,000 บาท     

   
เงนิอดุหนุน รวม 75,000 บาท     

 
เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ จ านวน 45,000 บาท     

 

(1) อดุหนุนองค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยชมภ ู  ต ัง้ไว ้
45,000  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนองค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยชมภู   
เป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการปรบัปรุงศูนย์ข้อมูลจดัซื้อจดัจ้าง
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ระดบัอ าเภอ (ตามหนงัสือ
อ าเภอเมืองเชียงราย ที ่ชร 0023.6/1383 ลงวนัที ่ 26  
มนีาคม  2557 เรือ่ง สง่โครงการเพือ่ขอบรรจุใน
แผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2558-2560)และขอรบั
งบประมาณสนบัสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ 2558) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110)งานบริหารท ั่วไป (00111) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่68 ล าดบัที ่11) 

 

 

 
    

 
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน 30,000 บาท     

 

(1) อดุหนุนอ าเภอเมอืงเชียงราย ตามโครงการด าเนินการ
และสนบัสนุนการด าเนินงานจดักจิกรรมของส่วนราชการ
และองค์กรจงัหวดัเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2558  ต ัง้
ไว้  30,000  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการ
ด าเนินการและสนบัสนุนการด าเนินงานจดักจิกรรมของ
สว่นราชการและองค์กรจงัหวดัเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ 2558 (ตามหนงัสืออ าเภอเมอืงเชียงราย ที ่ชร 
0118.2/2234 ลงวนัที ่19 พฤษภาคม  2557) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฎในแผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบริหารท ั่วไป(00111) 
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์ที ่3 
หน้าที ่ 49 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

 
งานบรหิารงานคลงั รวม 2,296,000 บาท     

  
งบบคุลากร รวม 1,732,000 บาท     

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,732,000 บาท     

 
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 1,350,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนส าหรบัพนกังานสว่นต าบล  ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการกองคลงั  ,นกัวชิาการเงนิและบญัชี, 
นกัวชิาการคลงั, นกัวชิาการพสัดุ, นกัวชิาการจดัเก็บรายได้ 
ฯลฯ   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
(00110) งานบรหิารงานคลงั (00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท     

 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง ของ พนกังานสว่นต าบลที่
ควรได้รบัตามทีร่ะเบยีบก าหนด  

 

 
    



ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
(00110) งานบรหิารงานคลงั (00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 
คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 300,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนส าหรบัพนกังานจ้างตามภารกจิ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่สัดุ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ารเงนิและ
บญัชี ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
(00110) งานบรหิารงานคลงั (00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง จ านวน 40,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว และเงนิเพิม่อืน่ๆ 
ส าหรบัพนกังานจ้างตามภารกจิ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พสัดุ และผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบญัชี ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
(00110) งานบรหิารงานคลงั (00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

  
งบด าเนินงาน รวม 540,000 บาท     

   
คา่ตอบแทน รวม 250,000 บาท     

 
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่ 

จ านวน 150,000 บาท     

 

(1) เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั
ประจ าปี)        ต ัง้ไว ้  150,000    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่เงนิรางวลัคา่ตอบแทนผลประโยชน์อืน่ ๆ 
เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจ าปี )   
แก่พนกังานสว่นต าบล และพนกังานจ้าง ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาและ
ล่วงเวลาราชการ ใหก้บัพนกังานส่วนต าบล และพนกังาน
จ้าง   ฯลฯ   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
คา่เช่าบา้น จ านวน 60,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าบา้นส าหรบั พนกังานสว่นต าบล อบต.
รอบเวียง และผู้มสีทิธเิบกิจ่ายตามระเบยีบก าหนด ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 15,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ช่วยเหลือการศกึษาบตุรส าหรบั 
พนกังานสว่นต าบล และผู้มสีทิธเิบกิจ่ายตามระเบยีบ
ก าหนด ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    



 
เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาลส าหรบั 
พนกังานสว่นต าบล และผู้มสีทิธเิบกิจ่ายตามระเบยีบ
ก าหนด ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

   
คา่ใช้สอย รวม 190,000 บาท     

 
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จ านวน 105,000 บาท     

 

(1) คา่โฆษณาและเผยแพร่      ต ัง้ไว้     10,000     บาท   
เพือ่จ่ายเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วทิยกุระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ  และสิง่พมิพ์ต่างๆ 
คา่โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสมัพนัธ์  รณรงค์
การจดัเก็บภาษี ฯลฯ  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 
(2)คา่ธรรมเนียม คา่เบีย้ประกนัต่างๆ      ต ัง้ไว ้       
5,000   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่ธรรมเนียม คา่เบีย้ประกนัต่างๆ  ฯลฯ ของ 
อบต.รอบเวียง  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 
(3)คา่จ้างเหมาบรกิาร      ต ัง้ไว้    90,000   บาท   
เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาบรกิารต่างๆ  เช่น  จ้างเหมาถ่าย
เอกสาร  แบบพมิพ์  แบบแปลน จ้างเหมาอดัและล้างฟิล์ม
ถ่ายรูป จ้างเหมาจดัท าแผนทีภ่าษี  รวมถงึการจ้างแรงงาน
ต่างๆทีจ่ าเป็นส าหรบัการบริหารงาน  ฯลฯ   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ  

  
 

    

 
คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น คา่เบีย้เลี้ยง
เดนิทาง,  คา่พาหนะ, คา่เช่าทีพ่กั, คา่บรกิารจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน,คา่ผ่านทางด่วนพเิศษ  ,คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ , คา่ลงทะเบยีนต่างๆ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆในการ
เดนิทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่น
ต าบล, พนกังานจ้าง ,ผู้มสีทิธแิละได้รบัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไป
ราชการ ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
(00110) งานบรหิารงานคลงั (00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ ของ อบต. 
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเช่น เครือ่งพมิพ์ดีด 
เครือ่งอดัส าเนา เครือ่งปรบัอากาศ  เครือ่งคอมพวิเตอร์  
เครือ่งพมิพ์ ตู้  โตะ๊ พดัลม  ฯลฯ  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป

 

 

 
    



(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

   
คา่วสัด ุ รวม 100,000 บาท     

 
วสัดุส านกังาน จ านวน 50,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุส านกังาน วสัดุสิน้เปลือง สิง่ของ
เครือ่งใช้ภายในส านกังานต่างๆ เช่น โตะ๊ต่างๆ ,เก้าอีต้่างๆ 
,ตู้ต่างๆ ,กระดาษ ,แฟ้ม ,ปากกา ,ดนิสอ ,ยางลบ ,ไม้
บรรทดั ,ลวดเย็บกระดาษ ,คลปิ ,กาว ,แบบพมิพ์ ,ตรายาง ,
ธงชาต ิ,น ้าดืม่ ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น อปุกรณ์บนัทกึ
ข้อมลู (Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk 
,Compact Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) ,
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัคอมพวิเตอร์ ,ตลบัผงหมกึ
ส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ ,กระดาษต่อเน่ือง ,สาย
เคเบลิ ,แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์ ,เมนบอร์ด ,
เมมโมรีซ่ปิ(RAM) ,เมาส์ ,เครือ่งอา่นข้อมลูแบบซีดีรอม ,
โปรแกรมคอมพวิเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีม่รีาคาหน่วยหน่ึง
ไมเ่กนิ 20,000 บาท ฯลฯ  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

  
งบลงทุน รวม 24,000 บาท     

   
คา่ครุภณัฑ ์ รวม 24,000 บาท     

 
ครุภณัฑ์ส านกังาน 

 
  

 
    

 
จดัซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานทบึ จ านวน 2 ตู้ จ านวน 9,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานทบึ  
ขนาดกว้างไมน้่อยกว่า 0.90 เมตร ลกึไมน้่อยกว่า 0.45 
เมตร สงูไมน้่อยกว่า 1.80 เมตร  ราคาตู้ละ 4,500 บาท  
จ านวน 2 ตู้  (ราคาตามท้องตลาด ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี   พ.ศ. 2555 - 2557   หน้าที ่ 
65  ล าดบัที ่ 6 ) 

 

 

 
    

 
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 15,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงโครงสรา้งของ
ครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่ เช่น เครือ่งจกัรกล ยานพาหนะ  
เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งคอมพวิเตอร์ฯลฯ ซึง่ไมร่วมถงึคา่
ซ่อมแซมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง เพือ่ใหส้ามารถใช้งาน
ได้ตามปกต ิ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป
(00110) งานบรหิารงานคลงั (00113)                   
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน     

 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 250,000 บาท     

  
งบด าเนินงาน รวม 195,000 บาท     

   
คา่ใช้สอย รวม 195,000 บาท     

 
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย

 
  

 
    



หมวดอืน่ๆ 

 
โครงการงดเผาเพือ่ลดหมอกควนั จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการงดเผา
เพือ่ลดหมอกควนั   เช่น คา่วสัดุ อปุกรณ์   คา่ป้ายโครงการ 
คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่วทิยากร ฯลฯ (รายละเอยีดตาม
โครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการรกัษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั
อคัคภียั (00123)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้าที ่62 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคญั จ านวน 50,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
ป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคญั เช่น คา่
วสัดุ อปุกรณ์   คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร คา่อาหาร
ว่าง คา่เบีย้เลี้ยงสมาชกิ อปพร. คา่ปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการพนกังานสว่นต าบล พนกังานจ้าง ฯลฯ และ
คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการรกัษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั
อคัคภียั (00123)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่73 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและแก้ไขปญัหาภยัแล้ง จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกนัและแก้ไขปญัหาภยัแล้ง   เช่น คา่วสัดุ 
อปุกรณ์   คา่ป้ายโครงการ คา่ใช้จ่ายในการรณรงค์ 
คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่วทิยากร ฯลฯ (รายละเอยีดตาม
โครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการรกัษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั
อคัคภียั (00123)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่72 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคภียัส าหรบั
ประชาชน 

จ านวน 15,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
ป้องกนัและระงบัอคัคภียัส าหรบัประชาชน   เช่น คา่วสัดุ 
อปุกรณ์   คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง 
คา่วทิยากร ฯลฯ ( รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการรกัษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั
อคัคภียั (00123)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่72 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการฝึกอบรมการป้องกนัอคัคภียัในองค์กร จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกนัอคัคภียัในองค์กร   เช่น คา่วสัดุ 
อปุกรณ์   คา่ป้ายโครงการ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่
วทิยากร ฯลฯ (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการรกัษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั
อคัคภียั (00123)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่72 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

จ านวน 75,000 บาท     



 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)  เช่น คา่วสัดุอปุกรณ์ฝึกอบรม คา่
วทิยากร คา่รถ คา่ทีพ่กั คา่เบีย้เลี้ยง คา่อาหาร คา่อาหารว่าง 
คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการรกัษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั
อคัคภียั (00123)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่76 ล าดบัที ่2) 

 

 

 
    

 
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเตรียมการรบัมอืการเกดิ
แผ่นดนิไหว 

จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมและซ้อมแผนเตรียมการรบัมอืการเกิด
แผ่นดนิไหว   เช่น คา่วสัดุ อปุกรณ์   คา่ป้ายโครงการ 
คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่วทิยากร  ฯลฯ (รายละเอยีดตาม
โครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการรกัษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั
อคัคภียั (00123)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่72 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการฝึกอบรมและป้องกนัวาตภยั อทุกภยั และลดอบุตัภิยั
ทางน ้า 

จ านวน 15,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมและป้องกนัวาตภยั อทุกภยั และลดอบุตัภิยัทางน ้า   
เช่น คา่วสัดุ อปุกรณ์   คา่ป้ายโครงการ คา่อาหาร 
คา่อาหารว่าง คา่วทิยากร  ฯลฯ (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการรกัษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั
อคัคภียั (00123)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่72 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการรณรงค์และสง่เสรมิการสวมหมวกนิรภยั 100% จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการณรงค์
และสง่เสรมิการสวมหมวกนิรภยั 100% เช่น คา่วสัดุ 
อปุกรณ์   คา่ป้ายโครงการ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่
วทิยากร ฯลฯ (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการรกัษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั
อคัคภียั (00123)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่72 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

  
งบลงทุน รวม 55,000 บาท     

   
คา่ครุภณัฑ ์ รวม 55,000 บาท     

 
ครุภณัฑ์อืน่ 

 
  

 
    

 
จดัซื้อสญัญาณไฟกระพรบิ(ใช้ระบบพลงังานแสงอาทติย์) 
พรอ้มตดิต ัง้ 

จ านวน 30,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อสญัญาณไฟกระพรบิ ใช้ระบบพลงังาน
แสงอาทติย์  จ านวน 2 จุด(พรอ้มตดิต ัง้)มรีายละเอยีดดงัน้ี 
-ขนาดโคมเสน้ผ่าศูนย์กลาง 300 มม. 
-โคมไฟมหีลอด LED 165 หลอด สเีหลือง 
-เสาเสน้ผ่าศูนย์กลาง 4 น้ิว ความสงู 3 เมตร พรอ้มพ่นสี
ขาว-ด า 
-ฐานแท่นปนู ด้านบนกว้าง 30x30 CM ด้านล่างกว้าง 45 
CM ความสงู 35 CM 
-ป้าย ขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 50 ซม. ข้อความ"อบต.รอบ

 

 

 
    



เวียง" 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฎในแผนงานการรกัษาความ
สงบภายใน(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั
อคัคภียั(00123) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2558-2560 ยทุธศาสตร์
ที ่7 หน้าที ่75 ล าดบัที ่2) 

 
จดัซื้อสญัญาณไฟกระพรบิ(ใช้ระบบไฟฟ้า)พรอ้มตดิต ัง้ จ านวน 25,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อสญัญาณไฟกระพรบิ จ านวน 1 ชุด ใช้
ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ ประกอบด้วยสญัญาณไฟกระพรบิ 
จ านวน 2 ตวั (พรอ้มตดิต ัง้) มรีายละเอยีดดงัน้ี 
-ขนาดโคมเสน้ผ่าศูนย์กลาง 300 มม. จ านวน 2 ชุด 
-โคมไฟมหีลอด LED 165 หลอด สเีหลือง จ านวน 2 ชุด 
-ใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ 
-เสาเสน้ผ่าศูนย์กลาง 4 น้ิว ความสงู 3 เมตร พรอ้มพ่นสี
ขาว-ด า 
-ฐานแท่นปนู ด้านบนกว้าง 30x30 CM ด้านล่างกว้าง 45 
CM ความสงู 35 CM 
-ป้าย ขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 50 ซม. ข้อความ"อบต.รอบ
เวียง" 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการรกัษาความ
สงบภายใน(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั
อคัคภียั(00123) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2558-2560 ยทุธศาสตร์
ที ่7 หน้าที ่75 ล าดบัที ่2) 

 

 

 
    

แผนงานการศกึษา     

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 2,050,500 บาท     

  
งบบคุลากร รวม 292,000 บาท     

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 292,000 บาท     

 
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 250,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือน ส าหรบัพนกังานสว่นต าบลต าแหน่ง 
หวัหน้าสว่นการศกึษาฯ , นกัวชิาการศกึษาฯ ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210)  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)     
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง ของพนกังานส่วนต าบลที่
ควรได้รบัตามทีร่ะเบยีบก าหนด 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210)  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)     
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

  
งบด าเนินงาน รวม 1,107,200 บาท     

   
คา่ตอบแทน รวม 80,000 บาท     

 
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่ 

จ านวน 55,000 บาท     

 

(1) เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั
ประจ าปี)          ต ัง้ไว้   50,000    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่เงนิรางวลัคา่ตอบแทนผลประโยชน์อืน่ ๆ 
เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจ าปี )   
แก่พนกังานสว่นต าบล และพนกังานจ้าง ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 
(2)คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร

 

 

 
    



ปกครองสว่นท้องถิน่                            ต ัง้ไว ้    5,000      
บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาและ
ล่วงเวลาราชการ ใหก้บัพนกังานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนกังานจ้าง ฯลฯ  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
คา่เช่าบา้น จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าบา้น ส าหรบัพนกังานสว่นต าบล และผู้มี
สทิธเิบกิจ่ายตามระเบยีบก าหนด ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2558 - 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่6 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ช่วยเหลือการศกึษาบตุรส าหรบั 
พนกังานสว่นต าบล และผู้มสีทิธเิบกิจ่ายตามระเบยีบ
ก าหนด ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาลส าหรบั 
พนกังานสว่นต าบล และผู้มสีทิธเิบกิจ่ายตามระเบยีบ
ก าหนด ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

   
คา่ใช้สอย รวม 520,200 บาท     

 
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จ านวน 275,000 บาท     

 

(1)คา่ธรรมเนียม คา่เบีย้ประกนัภยัต่าง ๆ           
ต ัง้ไว้    5,000    บาท  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ธรรมเนียม คา่เบีย้ประกนัภยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่
ใช้ในกจิการของ อบต.รอบเวียง 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 
(2)คา่จ้างเหมาบรกิาร       ต ัง้ไว ้  250,000   บาท   
เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาบรกิารต่างๆ เช่น จ้างเหมาถ่าย
เอกสาร แบบพมิพ์ แบบแปลน ,จ้างเหมาอดัและล้างฟิล์ม
ถ่ายรูป จ้างเหมาท าความสะอาด จ้างคนสวน จ้างคนรกัษา
ความปลอดภยั คา่จ้างเหมาก าจดัสิง่ปฏกิูลต่างๆ รวมถงึการ
จ้างแรงงานต่างๆ และจ้างเหมาบรกิารต่างๆทีจ่ าเป็นส าหรบั
การบรหิารงานของ อบต.รอบเวียง ฯลฯ 

 

 

 
    



ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 
(3)คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์       ต ัง้ไว้   20,000  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการตดิต ัง้โทรศพัท์ (ยกเว้น 
คา่ตู้สาขา คา่เครือ่งโทรศพัท์พ่วงภายใน และ
เครือ่งโทรศพัท์ภายใน)  และอืน่ๆทีจ่ าเป็นส าหรบัการ
บรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ  

  
 

    

 
คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น คา่เบีย้เลี้ยง
เดนิทาง,  คา่พาหนะ, คา่เช่าทีพ่กั, คา่บรกิารจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน,คา่ผ่านทางด่วนพเิศษ  ,คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ , คา่ลงทะเบยีนต่างๆ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆในการ
เดนิทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่น
ต าบล, พนกังานจ้าง ,ผู้มสีทิธแิละได้รบัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไป
ราชการ ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา จ านวน 165,200 บาท     

 

(1) คา่จ้างเหมาจดัท าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก      
ต ัง้ไว้  135,200  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาจดัท าอาหารกลางวนัส าหรบัเด็ก
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นป่ายางมน  หมูท่ี ่ 5 ต าบลรอบ
เวียง  (ตามหนงัสอือ าเภอเมอืงเชียงราย  ด่วนทีส่ดุที ่ ชร 
0023.6/3440  ลงวนัที ่21 กรกฎาคม  2557) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)     
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2557-2559 หน้าที ่ 48 
ล าดบัที ่2) 
(2)คา่ใช้จ่ายในการพฒันาผู้ดูแลเด็ก          ต ัง้ไว ้     
30,000    บาท  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการพฒันาผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นป่ายางมน      
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)       
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2557-2559 หน้าที ่ 48 
ล าดบัที ่2) 

 

 

 
    

 
คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ ของ อบต. 
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเช่น เครือ่งพมิพ์ดีด 
เครือ่งอดัส าเนา เครือ่งปรบัอากาศ  เครือ่งคอมพวิเตอร์  
เครือ่งพมิพ์(ปริน้เตอร์) เครือ่งใช้ไฟฟ้า ตู้  โตะ๊ พดัลม  ฯลฯ  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

   
คา่วสัด ุ รวม 443,000 บาท     



 
วสัดุส านกังาน จ านวน 60,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุส านกังาน วสัดุสิน้เปลือง สิง่ของ
เครือ่งใช้ภายในส านกังานต่างๆ เช่น โตะ๊ต่างๆ ,เก้าอีต้่างๆ 
,ตู้ต่างๆ ,กระดาษ ,แฟ้ม ,ปากกา ,ดนิสอ ,ยางลบ ,ไม้
บรรทดั ,ลวดเย็บกระดาษ ,คลปิ ,กาว ,แบบพมิพ์ ,ตรายาง ,
ธงชาต ิ,น ้าดืม่ ฯลฯ และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการ
บรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ เช่น ฟิวส์ ,เข็มขดั
รดัสายไฟฟ้า ,เทปพนัสายไฟฟ้า ,สายไฟฟ้า ,ปล ัก๊ไฟฟ้า
,สวติซ์ไฟฟ้า ,หลอดไฟฟ้า ,หลอดวทิย ุทรานซติเตอร์และ
ชิน้สว่นวทิย ุ,เบรกเกอร์ ,ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์   
และวสัดุไฟฟ้าและวทิยอุืน่ๆ ฯลฯ  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 25,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุงานบ้านงานครวั เช่น แปรง ,ไม้
กวาด ,ผ้าปโูตะ๊ ,ถ้วยชาม ,ช้อน ,สอ้ม,แก้วน ้า จานรอง ,
กระจกเงา ,ถงัแกส๊ ,ไมโครเวฟ ,มดี ,ยาฆา่แมลง ,
ผงซกัฟอก ,ถุงพลาสตกิ ,น ้ายาท าความสะอาด ,ตะกรา้ ฯลฯ 
และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการบรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา 
(00210)งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2558-2560 ยทุธศาสตร์
ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 243,000 บาท     

 

(1)คา่จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นป่า
ยางมน     
ต ัง้ไว้  73,000  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้ออาหารเสรมิ(นม) ส าหรบัเด็กเล็กของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นป่ายางมน (ตามหนงัสอือ าเภอเมือง
เชียงราย  ด่วนทีส่ดุที ่ ชร 0023.6/3440  ลงวนัที ่21 
กรกฎาคม  2557)  
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 
(2)คา่จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนบ้านป่ายางมน    
ต ัง้ไว้   170,000  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) ใหแ้ก่เด็กนกัเรียน
โรงเรียนบา้นป่ายางมน (ตามหนงัสอือ าเภอเมอืงเชียงราย  
ด่วนทีส่ดุที ่ ชร 0023.6/3440  ลงวนัที ่21 กรกฎาคม  
2557)  
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 15,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น 
แอลกอฮอล์ ,น ้ายาต่างๆ ,เวชภณัฑ์ ,เคมภีณัฑ์ ,ถุงมอื ,ส าลี
และผ้าพนัแผล ,ตู้ยา ,ทีว่ดัไข้ ,ผ้าปิดจมกู ,เครือ่งวดัน ้าฝน 

 

 

 
    



,ถงัเก็บเชื้อเพลงิ   ฯลฯ และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการ
บรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 
วสัดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุการเกษตร เช่น สารเคมป้ีองกนั
และก าจดัศตัรูพืช ,อาหารสตัว์ ,พนัธุ์พืช ,ปุ๋ ย ,พนัธุ์สตัว์ปีก
และสตัว์น ้า ,น ้าเชื้อพนัธุ์สตัว์ ,วสัดุเพาะช า ,ผ้าใบหรือผ้า
พลาสตกิ ,หน้ากากป้องกนัแก๊สพษิ ,สปรงิเกอร์  ฯลฯ และ
อืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการบรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ,พู่กนัและส ี,เมมโมรีก่าร์ด ,แถบ
บนัทกึเสยีงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ,
ภาพถ่ายดาวเทียม ,ขาต ัง้กล้อง ,กระเป๋าใสก่ล้องถ่ายรูป  
ฯลฯ  
และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการบรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210)  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)     
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุกีฬา จ านวน 30,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุกีฬา เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุ
กีฬา เช่น หว่งยาง ,ลูกฟตุบอล ,ลูกปิงปอง ,ไมต้ีปิงปอง ,ลูก
แชร์บอล ,แบตมนิตนั ,ลูกแบตมนิตนั ,เชือกกระโดด ,
ตะกรอ้ ,นกหวีด ,นาฬกิาจบัเวลา ,ตาข่ายกีฬา(เช่น ตาข่าย
ตะกรอ้) ,เสาตาข่ายกีฬา (เช่น เสาตาข่ายวอลเลย์บอล) ,
หว่งบาสเก็ตบอลเหล็ก ,ตระกรา้หวายแชร์บอล ,นวม ,ลูก
ทุ่มน ้าหนกั ฯลฯ และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการบรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210)  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)     
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น  แผ่นซีดี   ผ้า
หมกึคอมพวิเตอร์  หมกึเตมิเครือ่งพมิพ์ ฯลฯ และอืน่ๆที่
จ าเป็นต้องใช้ในการบรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุอืน่ จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุอืน่ๆ เช่น มเิตอร์น ้า-ไฟฟ้า ,หวั
เชือ่มแกส๊ , หวัวาล์วเปิด-ปิด ฯลฯ และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้
ในการบรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 64,000 บาท     



 
คา่ไฟฟ้า จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นป่ายางมน   
หมูท่ี ่  5   องค์การบรหิารสว่นต าบลรอบเวียง   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล ของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นป่ายางมน หมูท่ี ่5  องค์การบรหิารสว่นต าบลรอบ
เวียง  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่บรกิารโทรศพัท์พื้นฐาน ,คา่บรกิาร
โทรศพัท์เคลือ่นที ่ ,คา่โทรสาร และคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้
เกีย่วกบัการใช้บรกิาร(เช่น คา่เช่าเครือ่ง คา่เช่าเลข
โทรศพัท์ คา่บ ารุงรกัษาสาย) ฯลฯ ของ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นป่ายางมน หมูท่ี ่5  องค์การบรหิารสว่นต าบลรอบเวียง  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 24,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม เช่น คา่วทิยุ
ตดิตามตวั ,คา่วทิยสุือ่สาร ,คา่สือ่สารผ่านดาวเทียม ,
คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัระบบอนิเตอร์เน็ต รวมถงึอนิเตอร์เน็ต
การ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ เช่น คา่เคเบิล้ทีวี คา่เช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม เป็นต้น ,คา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบั
การใช้บรกิาร ,คา่เช่าพื้นทีเ่วปไซด์  ฯลฯ ของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นป่ายางมน หมูท่ี ่5  องค์การบรหิารสว่นต าบล
รอบเวียง  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

  
งบลงทุน รวม 306,300 บาท     

   
คา่ครุภณัฑ ์ รวม 63,000 บาท     

 
ครุภณัฑ์ส านกังาน 

 
  

 
    

 
จดัซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก  จ านวน  2 ตู้ จ านวน 13,000 บาท     

 

คา่จดัซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก 5 ฟตุ    
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 
ฟตุ ขนาดกว้างไมน้่อยกว่า 1.50 เมตร ลกึไมน้่อยกว่า 
0.45 เมตร สงูไมน้่อยกว่า  0.90  เมตร  ราคาตู้ละ 6,500 
บาท  จ านวน 2 ตู ้ (ราคาตามท้องตลาด ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

 
จดัซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทบึ  จ านวน 1 ตู ้ จ านวน 6,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทบึ  4 ฟตุ 
ขนาดกว้างไมน้่อยกว่า 1.20 เมตร ลกึไมน้่อยกว่า 0.45 
เมตร สงูไมน้่อยกว่า  0.90 เมตร  ราคาตู้ละ 6,000 บาท  
จ านวน 1 ตู้  (ราคาตามท้องตลาด ) 

 

 

 
    



ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่4) 

 
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

 
  

 
    

 
จดัซื้อเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด ขาวด า(25 หน้า/นาที)  
จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 5,500 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า (25 หน้า/นาที)  จ านวน 1 เครือ่ง มคีณุลกัษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ดงัน้ี 
-มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกว่า 1,200 x 600 dpi 
-มคีวามเร็วในการพมิพ์ไมน้่อยกว่า 25 หน้าต่อนาที 
-มหีน่วยความจ า (MeMory) ขนาดไมน้่อยกว่า 8 MB 
-สามารถพมิพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด้ 
-มชี่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไมน้่อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้ได้กบั A4,Letter, และ Custom โดยมถีาดใส่
กระดาษได้ไมน้่อยกว่า 250 แผ่น 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

 
จดัซื้อเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer)  จ านวน 1 
เครือ่ง 

จ านวน 8,500 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ(Inkjet 
Printer) ส าหรบักระดาษขนาด A 3  จ านวน 1 เครือ่ง มี
คณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ดงัน้ี 
-มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ร่างไมน้่อยกว่า 1,200 x 
1,200 dpi 
-มคีวามเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด าส าหรบักระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที 
-มคีวามเร็วในการพมิพ์ร่างสสี าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อย
กว่า 17 หน้าต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที 
-มชี่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไมน้่อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้ได้กบั  A3,A4,Letter,Legal และ Custom 
โดยมถีาดใสก่ระดาษได้ไมน้่อยกว่า 100 แผ่น 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

 
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 30,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงโครงสรา้งของ
ครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่ เช่น เครือ่งจกัรกล  ยานพาหนะ ฯลฯ 
ซึง่ไมร่วมถงึคา่ซ่อมแซมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง 
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

   
คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 243,300 บาท     

 
คา่ก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ 

 
  

 
    

 
โครงการก่อสรา้งร ัว้ คสล. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นป่ายางมน 
หมูท่ี ่5 ต าบลรอบเวียง 

จ านวน 243,300 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งร ัว้ คสล. 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นป่ายางมนใหม ่ตามแบบแปลน 
อบต.รอบเวียงก าหนด  สถานทีก่่อสรา้ง ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

 

 

 
    



บา้นป่ายางมนใหม ่หมูท่ี ่5 ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัเชียงราย   
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)     
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่47 ล าดบัที ่12) 

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 345,000 บาท     

   
เงนิอดุหนุน รวม 345,000 บาท     

 
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน 345,000 บาท     

 

(1)อดุหนุนคา่อาหารกลางวนัส าหรบัเด็กนกัเรียนโรงเรียน
บา้นป่ายางมน      ต ัง้ไว้    340,000     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรียนบา้นป่ายางมน เป็น
คา่อาหารกลางวนัส าหรบัเด็กนกัเรียน ตามหนงัสอือ าเภอ
เมอืงเชียงราย ที ่ชร 0023.6/3484 ลงวนัที ่23 กรกฎาคม  
2557  เรือ่ง ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณประจ าปี 
2558 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่44 ล าดบัที ่1) 
(2)อดุหนุนโครงการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิใน
โรงเรียน  
ต ัง้ไว้       5,000   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรียนบา้นป่ายางมน เป็น
คา่ใช้จ่ายตามโครงการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
ในโรงเรียน ตามหนงัสอื ที ่ศธ 04043.045/102   ลงวนัที ่
16 กรกฎาคม  2557  เรือ่ง ขอรบัเงนิอดุหนุนโครงการ
ป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในโรงเรียน (ตามหนงัสือ
อ าเภอเมืองเชียงราย ที ่ชร 0023.6/3586   ลงวนัที ่25 
กรกฎาคม  2557  เรือ่ง ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ
ประจ าปี 2558) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่44 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 110,000 บาท     

  
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท     

   
คา่ใช้สอย รวม 110,000 บาท     

 
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ  

  
 

    

 
โครงการกนิ กอด เล่น เล่า เพิม่ IQ และ EQ จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการกนิ กอด 
เล่น เล่า เพิม่ IQ และ  EQ  เช่น คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่อาหาร 
คา่อาหารว่าง คา่ป้าย คา่วทิยากร และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆที่
จ าเป็น ฯลฯ (ตามรายละเอยีดของโครงการ)  
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศกึษา 
(00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   
(00212) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่55 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
โครงการเข้าคา่ยจรยิธรรมแก่เด็กและเยาวชน จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการเข้าคา่ย
จรยิธรรมแก่เด็กและเยาวชน  เช่น คา่พาหนะ  คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารว่าง ค่าป้าย และ
คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ (ตามรายละเอยีดของโครงการ)  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 

 

 
    



(00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   
(00212)   
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่52 ล าดบัที ่4) 

 
โครงการทศันศกึษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานที ่ จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการทศัน
ศกึษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานที่  เช่น คา่พาหนะ  คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารว่าง ค่าป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ (ตามรายละเอยีด
ของโครงการ)  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   
(00212) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่55 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ จ านวน 40,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดังานวนัเด็กของ อบต.รอบ
เวียง เช่น คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่อาหาร 
คา่อาหารว่าง ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น (รายละเอยีด
ตามโครงการ)   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   
(00212)   
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่48 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการสง่เสรมิและเพิม่ความรูด้้านภาษาเพื่อเตรียมพรอ้มสู่
ประชาคมอาเซียน 

จ านวน 50,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการสง่เสรมิ
และใหค้วามรูด้้านภาษาเพือ่เตรียมพรอ้มเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เช่น คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่
ป้าย คา่วทิยากร คา่เบีย้เลี้ยงเจ้าหน้าทีท่ีม่าปฏบิตังิาน และ
คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ (ตามรายละเอยีดของโครงการ)  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   
(00212)   
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่69 ล าดบัที ่14) 

 

 

 
    

 
โครงการไหว้ครู จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการไหว้ครู  
เช่น คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่ป้าย และ
คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ (ตามรายละเอยีดของโครงการ)  
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา 
(00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   
(00212)   
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่52 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

แผนงานสาธารณสขุ     

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 265,000 บาท     

  
งบด าเนินงาน รวม 190,000 บาท     

   
คา่ใช้สอย รวม 190,000 บาท     

 
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ  

  
 

    

 
โครงการจดัการและก าจดัขยะมลูฝอย จ านวน 30,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
จดัการและก าจดัขยะมลูฝอย เช่าน คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่
วทิยากร คา่ป้ายโครงการ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง และ

 

 

 
    



คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ(00220) งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ
(00221) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์
ที ่5 หน้าที ่60 ล าดบัที ่1) 

 
โครงการชุมชนปลอดลูกน ้ายงุลาย จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการชุมชน
ปลอดลูกน ้ายงุลาย   เช่น คา่วสัดุ อปุกรณ์   คา่วทิยากร คา่
ป้ายโครงการ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆที่
จ าเป็น ฯลฯ  (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ (00220) งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ (00221)    
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่50 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
โครงการป้องกนัแก้ไข และก าจดัโรคระบาด โรคตดิต่อ จ านวน 100,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในโครงการป้องกนัแก้ไข และก าจดั
โรคระบาด โรคตดิต่อ เช่น คา่จดัซื้อน ้ายาเคมพี่นหมอก
ควนั   น ้ามนัเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ส าหรบัผสม ถ่านไฟฉาย 
และน ้ายาเคมอีืน่ๆ  คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ  
(รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ 
(00220) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)    
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่50 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
โครงการรณรงค์ป้องกนั และสรา้งพื้นทีป่ลอดโรคพษิสนุขับา้ จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
รณรงค์ป้องกนัและสรา้งพื้นทีป่ลอดโรคพษิสนุขับา้   เช่น 
คา่วสัดุ อปุกรณ์   คา่วทิยากร คา่ป้ายโครงการ คา่อาหาร 
คา่อาหารว่าง และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ  (รายละเอยีด
ตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ 
(00220) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)    
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่50 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

 
โครงการสขุาภบิาลอาหารและตลาด จ านวน 30,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
สขุาภบิาลอาหารและตลาด  ๆ เช่น คา่วสัดุ อปุกรณ์   คา่
ป้ายโครงการ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่วทิยากร และ
คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ  (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ (00220) งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ (00221)    
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่51 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 75,000 บาท     

   
เงนิอดุหนุน รวม 75,000 บาท     

 
เงนิอดุหนุนเอกชน จ านวน 75,000 บาท     

 

(1)อดุหนุนศูนย์สาธารณสขุมลูฐาน บา้นหนองด่าน หมูท่ี ่1     
ต ัง้ไว้  15,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนการพฒันางานด้านสาธารณสขุฯ 
บา้นหนองด่าน หมูท่ี่ 1  ต.รอบเวียง อ.เมอืง จ.เชียงราย 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ (00220) งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ (00221)    

 

 

 
    



(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่51 ล าดบัที ่8)  
(2)อดุหนุนศูนย์สาธารณสขุมลูฐาน บ้านป่ายางมน หมูท่ี ่2     
ต ัง้ไว้  15,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนการพฒันางานด้านสาธารณสขุฯ 
บา้นป่ายางมน หมูท่ี ่2  ต.รอบเวียง อ.เมอืง จ.เชียงราย 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ (00220) งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ (00221)    
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่51 ล าดบัที ่8)  
(3)อดุหนุนศูนย์สาธารณสขุมลูฐาน บ้านป่าบง หมูท่ี ่3     
ต ัง้ไว้  15,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนการพฒันางานด้านสาธารณสขุฯ 
บา้นป่าบง หมูท่ี ่3  ต.รอบเวียง อ.เมอืง จ.เชียงราย 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ (00220) งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ (00221)    
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่51 ล าดบัที ่8)  
(4)อดุหนุนศูนย์สาธารณสขุมลูฐาน บ้านป่างิว้ หมูท่ี ่4     
ต ัง้ไว้  15,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนการพฒันางานด้านสาธารณสขุฯ 
บา้นป่างิว้ หมูท่ี ่4  ต.รอบเวียง อ.เมอืง จ.เชียงราย 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ (00220) งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ (00221)    
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่51 ล าดบัที ่8)  
(5)อดุหนุนศูนย์สาธารณสขุมลูฐาน บ้านป่ายางมนใหม ่หมู่
ที ่5             
ต ัง้ไว้  15,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนการพฒันางานด้านสาธารณสขุฯ 
บา้นป่ายางมนใหม ่หมูท่ี ่5 ต.รอบเวียง อ.เมอืง จ.เชียงราย 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ (00220) งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ (00221)    
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่51 ล าดบัที ่8) 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์     

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท     

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท     

   
คา่ใช้สอย รวม 100,000 บาท     

 
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ  

  
 

    

 
โครงการตรวจเยีย่มคนไรท้ีพ่ึง่ จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการตรวจ
เยีย่มคนไรท้ีพ่ึง่ เช่น คา่วสัดุ –อปุกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหาร
ว่าง   คา่วทิยากร คา่ป้ายโครงการ คา่เบีย้เลี้ยงส าหรบั
ผู้ปฏบิตังิาน ฯลฯ (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
(00230) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์  
(00231)   
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่53 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
โครงการปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกแก่ผู้พกิาร จ านวน 5,000 บาท     



 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
ปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกแก่ผู้พกิาร เช่น คา่วสัดุ –
อปุกรณ์ คา่จ้างเหมาแรงงานต่างๆทีจ่ าเป็น  ฯลฯ 
(รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
(00230) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์  
(00231)   
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่53 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
โครงการมอบอุ่นคนไรท้ีพ่ึง่ จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการมอบ
อุน่คนไรท้ีพ่ึง่ เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง 
คา่วทิยากร คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอยีดตาม
โครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
(00230) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์  
(00231)   
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่53 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
โครงการเยีย่มบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิารตดิเตียง จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเยีย่ม
บา้นผู้สงูอายุ ผู้พกิาร ตดิเตียง เช่น คา่วสัดุ –อปุกรณ์ 
คา่อาหาร คา่อาหารว่าง   คา่วทิยากร คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ 
(รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
(00230) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์  
(00231)   
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่53 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
โครงการสง่เสรมิกจิกรรมผู้สงูอายใุนชุมชน จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
สง่เสรมิกจิกรรมผู้สูงอายุในชุมชน เช่น คา่วสัดุ –อปุกรณ์ 
คา่อาหาร คา่อาหารว่าง   คา่วทิยากร คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ 
(รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
(00230) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์  
(00231)   
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่53 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
โครงการสง่เสรมิสขุภาพผู้พกิาร จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
สง่เสรมิสขุภาพผู้พกิาร เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่รอาหาร 
คา่อาหารว่าง คา่วทิยากร คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ 
(รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฎในแผนงานสงัคมสงเคราะห์
(00230) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์
(00231) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2558-2560 ยทุธศาสตร์
ที ่3 หน้าที ่53 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
โครงการสรา้งรอยยิม้ฟ้ืนฟจูติใจผู้ดูแล และคนพกิาร จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสรา้ง
รอบยิม้ฟ้ืนฟจูติใจผู้ดูแล และคนพกิาร เช่น คา่วสัดุ –
อปุกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง   คา่วทิยากร คา่ป้าย
โครงการ ฯลฯ (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
(00230) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์  
(00231)   

 

 

 
    



(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่53 ล าดบัที ่6) 

 
โครงการส ารวจและตรวจสอบคนไรท้ีพ่ึง่ จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส ารวจ
และตรวจสอบคนไรท้ีพ่ึง่ เช่น คา่วสัดุ –อปุกรณ์ คา่อาหาร 
คา่อาหารว่าง   คา่วทิยากร คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ 
(รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
(00230) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์  
(00231)   
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่53 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
โครงการใสใ่จวยัสงูอายุ จ านวน 30,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการใสใ่จ
วยัสงูอายุ   เช่น คา่วสัดุ –อปุกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง  
คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
(00230) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์  
(00231)   
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่54 ล าดบัที ่9) 

 

 

 
    

แผนงานเคหะและชุมชน     

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 1,788,820 บาท     

  
งบบคุลากร รวม 856,320 บาท     

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 856,320 บาท     

 
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 520,920 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
ส าหรบัพนกังานสว่นต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  
นายช่างโยธา ฯลฯ   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง ของ พนกังานสว่นต าบลที่
ควรได้รบัตามทีร่ะเบยีบก าหนด 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 257,400 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนส าหรบัพนกังานจ้างตามภารกจิ 
ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่รุการ 
ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง จ านวน 36,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว และเงนิเพิม่อืน่ๆ 
ส าหรบัพนกังานจ้างตามภารกจิ ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา 
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่รุการ  ฯลฯ   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

 

 

 
    



(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่65 ล าดบัที ่3) 

  
งบด าเนินงาน รวม 903,500 บาท     

   
คา่ตอบแทน รวม 206,000 บาท     

 
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่ 

จ านวน 150,000 บาท     

 

(1) เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั
ประจ าปี)  
ต ัง้ไว้    150,000    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่เงนิรางวลัคา่ตอบแทนผลประโยชน์อืน่ ๆ 
เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจ าปี )   
แก่ พนกังานสว่นต าบล ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้าง ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาและ
ล่วงเวลาราชการ   ใหก้บัพนกังานสว่นต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนกังานจ้าง ฯลฯ  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
คา่เช่าบา้น จ านวน 36,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าบา้นส าหรบั พนกังานสว่นต าบล และผู้มี
สทิธเิบกิจ่ายตามระเบยีบก าหนด  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ช่วยเหลือการศกึษาบตุรส าหรบั 
พนกังานสว่นต าบล  และผู้มสีทิธเิบกิจ่ายตามระเบยีบ
ก าหนด  
ต ัง้ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาลส าหรบั 
พนกังานสว่นต าบลและผู้บรหิารฯ และผู้มีสทิธเิบกิจ่ายตาม
ระเบยีบก าหนด  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

   
คา่ใช้สอย รวม 390,000 บาท     

 
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จ านวน 260,000 บาท     



 

(1)คา่ธรรมเนียม  คา่เบีย้ประกนัภยัต่าง ๆ   
ต ัง้ไว้   5,000  บาท  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ธรรมเนียม คา่เบีย้ประกนัต่างๆ คา่รงัวดั
ทีด่นิ ฯลฯ ของ อบต.รอบเวียง  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)     
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 
(2)คา่โฆษณาและเผยแพร่       ต ัง้ไว้      5,000     บาท   
เพือ่จ่ายเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร 
ทางวทิยกุระจายเสยีง  โทรทศัน์ หรือสิง่พมิพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลรอบเวียง 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 
(3)คา่จ้างเหมาบรกิาร        ต ัง้ไว ้   250,000   บาท   
เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาบรกิารต่างๆ เช่น จ้างเหมาถ่าย
เอกสาร แบบพมิพ์ แบบแปลน ,จ้างเหมาอดัและล้างฟิล์ม
ถ่ายรูป จ้างเหมาท าความสะอาด จ้างตดัหญา้ จ้างคนสวน 
จ้างคนงาน คา่จ้างเหมาก าจดัสิง่ปฏกิูลต่างๆ รวมถงึการจ้าง
แรงงานต่างๆ และจ้างเหมาบรกิารต่างๆทีจ่ าเป็นส าหรบัการ
บรหิารงานของ อบต.รอบเวียง ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)   
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ  

  
 

    

 
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการปรบัปรุงผงัเมอืงรวมเมอืงเชียงราย จ านวน 30,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการปรบัปรุงผงัเมอืง
รวม เมอืงเชียงราย และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นเกีย่วข้อง 
ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน
(00241) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2558-2560 ยทุธศาสตร์
ที ่6 หน้าที ่69 ล าดบัที ่12) 

 

 

 
    

 
คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร เช่น คา่เบีย้เลี้ยง
เดนิทาง ,คา่พาหนะ ,คา่เช่าทีพ่กั ,คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ,คา่ผ่านทางด่วนพเิศษ ,คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ ,คา่ลงทะเบยีนต่างๆ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆในการ
เดนิทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่น
ต าบล ,พนกังานจ้าง ผู้มสีทิธแิละได้รบัค าส ั่งให้เดนิทางไป
ราชการ ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน
(00241) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2558-2560 ยทุศสาตร์ที ่
6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
โครงการใหค้วามรูง้านก่อสรา้งเพื่อรองรบัการเกดิแผ่นดนิไหว จ านวน 10,000 บาท     

 
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการให้

 
 

 
    



ความรูเ้กีย่วกบัการก่อสรา้งเพื่อรองรบัการเกดิแผ่นดนิไหว  
เช่น คา่วสัดุ อปุกรณ์   คา่ป้ายโครงการ คา่อาหาร 
คา่อาหารว่าง คา่วทิยากร ฯลฯ (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่72 ล าดบัที ่1) 

 
โครงการอบรมใหค้วามรูก้ารก าจดัน ้าเสยีในชุมชน จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายนการด าเนินการตามโครงการอบรม
ใหค้วามรูก้ารก าจดัน ้าเสยีในชุมชน เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ 
คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่วทิยากร คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ 
(รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน
(00241) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2558-2560 ยทุธศาสตร์
ที ่3 หน้าที ่51 ล าดบัที ่7) 

 

 

 
    

 
คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ ของ อบต. 
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเช่น เครือ่งพมิพ์ดีด 
เครือ่งอดัส าเนา เครือ่งปรบัอากาศ  เครือ่งคอมพวิเตอร์  
เครือ่งพมิพ์(ปริน้เตอร์) เครือ่งถ่ายเอกสาร ตู้  โตะ๊ กอ๊กน ้า 
เครือ่งใช้ไฟฟ้า เครือ่งตดัหญา้ เครือ่งพ่นหมอกควนั  
รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ ฯลฯ  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

   
คา่วสัด ุ รวม 307,500 บาท     

 
วสัดุส านกังาน จ านวน 30,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุส านกังาน วสัดุสิน้เปลือง สิง่ของ
เครือ่งใช้ภายในส านกังานต่างๆ เช่น โตะ๊ต่างๆ ,เก้าอีต้่างๆ 
,ตู้ต่างๆ ,กระดาษ ,แฟ้ม ,ปากกา ,ดนิสอ ,ยางลบ ,ไม้
บรรทดั ,ลวดเย็บกระดาษ ,คลปิ ,กาว ,แบบพมิพ์ ,ตรายาง ,
ธงชาต ิ,น ้าดืม่ ฯลฯ และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการ
บรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 150,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ เช่น ฟิวส์ ,เข็มขดั
รดัสายไฟฟ้า ,เทปพนัสายไฟฟ้า ,สายไฟฟ้า ,ปล ัก๊ไฟฟ้า
,สวติซ์ไฟฟ้า ,หลอดไฟฟ้า ,หลอดวทิย ุทรานซติเตอร์และ
ชิน้สว่นวทิย ุ,เบรกเกอร์ ,ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ รวมถงึ
การจดัซื้อวสัดุเพือ่น ามาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิง่) 
ฯลฯ และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการบรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุก่อสรา้ง จ านวน 80,000 บาท     



 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ซื้อวสัดุก่อสรา้ง  เช่น  ไมต้่างๆ  น ้ามนัทาไม ้ 
ทนิเนอร์  สี  และอปุกรณ์ประปา  ฯลฯ และอืน่ๆที่
จ าเป็นต้องใช้ในการบรหิารงาน   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2,500 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุยานพาหนะและขนสง่  เช่น 
แบตเตอรี ่,ยางนอก ,ยางใน ,สายไมล์ ,เพลา ,ตลบัลูกปืน ,
น ้ามนัเบรก ,หวัเทียน ,ไขควง ,นอตและสกรู ,กระจกมอง
ข้าง ,หมอ้น ้า ,กนัชน ,เบาะ ,ฟิมล์กรองแสง ,เข็มขดันิรภยั ,
แมแ่รง ,กุญแจเลือ่น ,กุลแจปากตาย ,คมีล็อค ,ล็อคเกียร์ ,
กระจกโคง้มน ,กรวยจราจร ฯลฯ และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้
ในการบรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ,พู่กนัและส ี,เมมโมรีก่าร์ด ,แถบ
บนัทกึเสยีงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ,
ภาพถ่ายดาวเทียม ,ขาต ัง้กล้อง ,กระเป๋าใสก่ล้องถ่ายรูป  
ฯลฯ  และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการบรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 40,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น อปุกรณ์บนัทกึ
ข้อมลู (Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk 
,Compact Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive 
ฯลฯ) ,หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัคอมพวิเตอร์ ,ตลบัผง
หมกึส าหรบัเครื่องพมิพ์แบบเลเซอร์ ,กระดาษต่อเน่ือง ,สาย
เคเบลิ ,แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์ ,เมนบอร์ด ,
เมมโมรีซ่ปิ(RAM) ,เมาส์ ,เครือ่งอา่นข้อมลูแบบซีดีรอม ,
โปรแกรมคอมพวิเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีม่รีาคาหน่วยหน่ึง
ไมเ่กนิ 20,000 บาท ฯลฯ  และอืน่ๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการ
บรหิารงาน 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

  
งบลงทุน รวม 29,000 บาท     

   
คา่ครุภณัฑ ์ รวม 29,000 บาท     

 
ครุภณัฑ์ส านกังาน 

 
  

 
    

 
จดัซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานทบึ  จ านวน 2 ตู้ จ านวน 9,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานทบึ  
ขนาดกว้างไมน้่อยกว่า 0.90 เมตร ลกึไมน้่อยกว่า 0.45 
เมตร สงูไมน้่อยกว่า 1.80 เมตร  ราคาตู้ละ 4,500 บาท  
จ านวน 2 ตู้  (ราคาตามท้องตลาด ) 

 

 

 
    



ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่4) 

 
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงโครงสรา้งของ
ครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่ เช่น เครือ่งจกัรกล  ยานพาหนะ ฯลฯ 
ซึง่ไมร่วมถงึคา่ซ่อมแซมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง 
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
(00241)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน     

 
งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 760,000 บาท     

  
งบด าเนินงาน รวม 740,000 บาท     

   
คา่ใช้สอย รวม 740,000 บาท     

 
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ  

  
 

    

 
คา่ใช้จ่่ายในการด าเนินงานด้านกลุ่มพลงัมวลชน จ านวน 50,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านกลุ่มพลงั
มวลชนต่าง ๆ เช่น กลุ่มอาสาสมคัรปกป้องสถาบนั ลูกเสอื
ชาวบา้น ฯลฯ ตามทีไ่ด้รบัหนงัสือส ั่งการจากอ าเภอ,จงัหวดั 
ในการจ่ายเป็น คา่วทิยากร คา่วสัดุ อปุกรณ์ คา่อาหาร 
คา่อาหารว่าง และคา่ใช่จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ   
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน  (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่64 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร อปท.ต้นแบบ 
ด้านการป้องการทุจรติ (พ.ศ. 2557-2558) 

จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร 
อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องการทุจรติ (พ.ศ. 2557-2558) 
เช่น คา่วสัดุ –อปุกรณ์ คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารว่าง  
คา่ป้ายโครงการ คา่พาหนะ  ฯลฯ รายละเอยีดตามโครงการ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่69 ล าดบัที ่15) 

 

 

 
    

 
ค่า่ใช้จ่ายศูนย์ปฏบิตักิารต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิ จ านวน 30,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการปฏบิตังิานของศูนย์ปฏบิตักิาร
ต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิต าบลรอบเวียง (ศตส.ต.) เช่น
ฝึกอบรม ,จดัซื้อวสัดุ –อปุกรณ์ และคา่เบีย้เลี้ยง คา่น ้ามนัรถ 
ในการปฏบิตังิานของคณะท างาน ฯลฯ และคา่ใช่จ่ายอืน่ๆที่
จ าเป็นและเกีย่วข้อง ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่74 ล าดบัที ่7) 

 

 

 
    

 
โครงการ อบต.เคลือ่นที ่ จ านวน 15,000 บาท     

 
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการ อบต.

 
 

 
    



เคลือ่นที ่เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่
ป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฎในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ  2558-2560 ยทุธศาสตร์
ที ่6 หน้าที ่71 ล าดบัที ่1) 

 
โครงการคา่ยเยาวชนใหค้วามรูด้้านยาเสพตดิ จ านวน 80,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเข้าคา่ยอบรมใหค้วามรูส้ าหรบั
เด็กและเยาวชน  เช่น คา่วสัดุ –อปุกรณ์ คา่วทิยากร 
คา่อาหาร คา่อาหารว่าง  คา่ป้ายโครงการ คา่พาหนะ  ฯลฯ 
รายละเอยีดตามโครงการ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่74 ล าดบัที ่8) 

 

 

 
    

 
โครงการตามแนวพระราชด าริ จ านวน 25,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการตาม
แนวพระราชด าร ิ  เช่น คา่วสัดุ –อปุกรณ์ คา่วทิยากร 
คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่ป้ายโครงการ คา่พาหนะ คา่เบีย้
เลี้ยง คา่พนัธุ์สตัว์ คา่พนัธุ์พืช  ฯลฯ รายละเอยีดตาม
โครงการ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่4 หน้าที ่57 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการปลูกต้นไมอ้นุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไมอ้นุรกัษ์
ธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดล้อม เช่น คา่แรงงาน คา่อาหาร
คา่อาหารว่าง คา่จดัซื้อต้นไม ้พนัธุ์ไม้ ฯลฯ(รายละเอยีดตาม
โครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้าที ่61 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการปลูกหญา้แฝกตามแนวพระราชด าริ จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญา้แฝกตามแนว
พระราชด าร ิ  เช่น คา่พนัธุ์หญา้แฝก คา่วสัดุ อปุกรณ์ที่
เกีย่วข้อง ฯลฯ (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้าที ่61 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการฝึกอบรมการสลายตอซงัข้าว จ านวน 25,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการอบรมใหค้วามรูก้าร
สลายตอซงัข้าว เช่น เช่น คา่วสัดุ –อปุกรณ์  คา่อาหาร 
คา่อาหารว่าง  คา่วทิยากร คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ 
(รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้าที ่34 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    



 
โครงการฝึกอบรมเกีย่วกบัความรูด้้านช่างพื้นฐาน จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมเกีย่วกบัความรูด้้านช่างพื้นฐาน เช่น คา่วสัดุ –
อปุกรณ์ คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารว่าง  คา่ป้าย
โครงการ ฯลฯ รายละเอยีดตามโครงการ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่4 หน้าที ่56 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการพนกังาน อบต.ประจ าหมูบ่า้น จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
พนกังาน อบต.ประจ าหมูบ่า้น  เช่น คา่วสัดุ –อุปกรณ์ 
คา่อาหาร คา่อาหารว่าง  คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ รายละเอยีด
ตามโครงการ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่55 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
โครงการพฒันาศกัภาพการท่องเทีย่วหาดเชียงราย จ านวน 200,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วหาดเชียงราย  เช่น คา่วสัดุ –
อปุกรณ์  คา่จ้างแรงงาน   คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ 
(รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้าที ่58 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการสง่เสรมิการแปรรูปอาหาร จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
สง่เสรมิการแปรรูปอาหาร   เช่น คา่วสัดุ –อปุกรณ์ คา่
วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารว่าง  คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ 
รายละเอยีดตามโครงการ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่4 หน้าที ่56 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการสง่เสรมิชุมชนเศรษฐกจิพอเพียง จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
สง่เสรมิชุมชนเศรษฐกจิพอเพียง เช่น คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่
วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่ป้ายโครงการ  ฯลฯ 
(รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน(00252) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2558-2560 ยทุธศาสตร์
ที ่4 หน้าที ่57 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการสง่เสรมิผลติภณัฑ์น ้าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ จ านวน 15,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
สง่เสรมิผลติภณัฑ์น ้าหมกัชีวภาพ   เช่น คา่วสัดุ –อปุกรณ์ 
คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารว่าง  คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ 
รายละเอยีดตามโครงการ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสรา้งความ

 

 

 
    



เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่4 หน้าที ่56 ล าดบัที ่1) 

 
โครงการสง่เสรมิอาชีพการท าขนมไทย จ านวน 30,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
สง่เสรมิอาชีพการการท าขนมไทย   เช่น คา่วสัดุ –อปุกรณ์ 
คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารว่าง  คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ 
รายละเอยีดตามโครงการ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่4 หน้าที ่56 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการสง่เสรมิอาชีพหตัถกรรมพ้ืนบา้น จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
สง่เสรมิอาชีพหตัถกรรมพ้ืนบา้น เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่
วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ และ
คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น(รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน(00252) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2558-2560 ยทุธศาสตร์
ที ่4 หน้าที ่56 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์ในชุมชน จ านวน 75,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการสรา้งความปรองดอง
สมานฉนัท์ในชุมชน   เช่น คา่วสัดุ –อปุกรณ์ คา่วทิยากร 
คา่อาหาร คา่อาหารว่าง  คา่ป้ายโครงการ คา่พาหนะ  ฯลฯ
(รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่64 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
โครงการสานสมัพนัธ์ 3 วยั จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสาน
สมัพนัธ์ 3 วยั  เช่น คา่วสัดุ –อปุกรณ์ คา่วทิยากร คา่อาหาร 
คา่อาหารว่าง  คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ รายละเอยีดตาม
โครงการ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่54 ล าดบัที ่8) 

 

 

 
    

 
โครงการหน้าบา้นน่ามอง ในบา้นหน้าอยู ่หลงับา้นน่าดู จ านวน 50,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการหน้า
บา้นน่ามอง ในบา้นน่าอยู ่หลงับา้นน่าดู   เช่น คา่วสัดุ –
อปุกรณ์ คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารว่าง  คา่ป้าย
โครงการ ฯลฯ รายละเอยีดตามโครงการ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่63 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 20,000 บาท     

   
เงนิอดุหนุน รวม 20,000 บาท     



 
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน 20,000 บาท     

 

(1) อดุหนุนอ าเภอเมอืงเชียงราย ตามโครงการป้องกนัและ
แก้ไขปญัหายาเสพตดิในพื้นทีเ่ป้าหมาย ประจ าปี
งบประมาณ 2558  ต ัง้ไว้   20,000  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการ
ป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในพื้นทีเ่ป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตามหนงัสืออ าเภอเมอืง
เชียงราย ที ่ชร 0118.2/2234 ลงวนัที ่ 19 พฤษภาคม  
2557 เรือ่ง สง่โครงการเพือ่ขอบรรจุในแผนพฒันาสามปี
(พ.ศ. 2558-2560)และขอรบังบประมาณสนบัสนุน
งบประมาณจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ ประจ าปี
งบประมาณ 2558) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน(00252) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่7 หน้าที ่72 ล าดบัที ่2) 

 

 

 
    

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ     

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ รวม 100,000 บาท     

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท     

   
คา่ใช้สอย รวม 100,000 บาท     

 
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ  

  
 

    

 
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน จ านวน 100,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดังานต่างๆซึง่เป็นวนัส าคญั
ของทางราชการ งานรฐัพธิ ีวนัส าคญัทางศาสนา  
วฒันธรรมและประเพณีท้องถิน่ และการจดันิทรรศการเพือ่
การเผยแพร่ต่าง ๆ  และกจิกรรมทีไ่ด้รบัการประสานจาก
สว่นราชการ หรือตามหนงัสอืส ั่งการต่างๆ ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00261)   
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 125,000 บาท     

  
งบด าเนินงาน รวม 125,000 บาท     

   
คา่ใช้สอย รวม 125,000 บาท     

 
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ  

  
 

    

 
คา่ใช้จ่ายโครงการแข่งขนักีฬาท้องถิน่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จ านวน 25,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการแข่งขนักีฬาท้องถิ่นอ าเภอเมอืง
เชียงราย เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ทีต่้องใช้  คา่จดัสถานที ่
คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่น ้าดืม่  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆที่
จ าเป็น ฯลฯ (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นนัทนาการ  (00262)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 

 

 
    

 
คา่ใช้จ่ายโครงการจดัแข่งขนักีฬาประจ าต าบลรอบเวียง
สมัพนัธ์ 

จ านวน 100,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในโครงการการจดัแข่งขนักีฬาประจ า
ต าบลรอบเวียงสมัพนัธ์ เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่
คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่น ้าดืม่   และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆที่
จ าเป็น ฯลฯ (รายละเอยีดตามโครงการ) 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา

 

 

 
    



วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นนัทนาการ  (00262)      
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่66 ล าดบัที ่6) 

 
งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ รวม 258,000 บาท     

  
งบด าเนินงาน รวม 258,000 บาท     

   
คา่ใช้สอย รวม 258,000 บาท     

 
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ  

  
 

    

 
โครงการกจิกรรมวนัออกพรรษา จ านวน 2,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ
กจิกรรมวนัออกพรรษา  เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่อาหาร 
คา่อาหารว่าง คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆที่
จ าเป็น (รายละเอยีดตามโครงการ)   
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วฒันธรรมท้องถิน่ (00263)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่48 ล าดบัที ่2) 

 

 

 
    

 
โครงการตานก๋วยสลาก จ านวน 2,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ
ตานก๋วยสลาก เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหาร
ว่าง คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น 
(รายละเอยีดตามโครงการ)   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วฒันธรรมท้องถิน่ (00263)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่48 ล าดบัที ่2) 

 

 

 
    

 
โครงการถ่ายทอดภมูปิญัญาท้องถิน่ จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ
ถ่ายทอดภมูปิญัญาท้องถิน่ เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่อาหาร 
คา่อาหารว่าง คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆที่
จ าเป็น (รายละเอยีดตามโครงการ)   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วฒันธรรมท้องถิน่ (00263)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่49 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
โครงการท าบญุวนัพระ จ านวน 2,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการท าบญุ
วนัพระ   เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่
ป้ายโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น (รายละเอยีด
ตามโครงการ)   
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วฒันธรรมท้องถิน่ (00263)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่48 ล าดบัที ่2) 

 

 

 
    

 
โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวดั จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัโครงการพาลูกจูงหลานเข้า
วดั  เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่ป้าย
โครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น (รายละเอยีดตาม
โครงการ)   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและ

 

 

 
    



วฒันธรรมท้องถิน่ (00263)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่48 ล าดบัที ่2) 

 
โครงการเยาวชนอนุรกัษ์ภาษาล้านนาและวฒันธรรมท้องถิน่ จ านวน 20,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัโครงการเยาวชนอนุรกัษ์
ภาษาล้านนาและวฒันธรรมท้องถิน่ เช่น คา่ตอบแทน
วทิยากร คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่อาหาร 
คา่อาหารว่าง ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น (รายละเอยีด
ตามโครงการ)   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วฒันธรรมท้องถิน่ (00263)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่48 ล าดบัที ่2) 

 

 

 
    

 
โครงการรดน ้าด าหวัผู้สงูอายุ จ านวน 70,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัโครงการรดน ้าด าหวั
ผู้สงูอายุ  เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่
ป้ายโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น (รายละเอยีด
ตามโครงการ)   
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วฒันธรรมท้องถิน่ (00263)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่48 ล าดบัที ่2) 

 

 

 
    

 
โครงการสง่เสรมิเด็กและเยาวชนสวดมนต์ จ านวน 2,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ
สง่เสรมิเด็กและเยาวชนสวดมนต์   เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ 
คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จ่าย
อืน่ๆทีจ่ าเป็น (รายละเอยีดตามโครงการ)   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วฒันธรรมท้องถิน่ (00263)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่52 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

 
โครงการสง่เสรมิภมูปิญัญาท้องถิน่ จ านวน 5,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ
สง่เสรมิภมูปิญัญาท้องถิน่ เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่อาหาร 
คา่อาหารว่าง คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆที่
จ าเป็น (รายละเอยีดตามโครงการ)   
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วฒันธรรมท้องถิน่ (00263)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่49 ล าดบัที ่3) 

 

 

 
    

 
โครงการสบืชะตาหลวง อบต.รอบเวียง จ านวน 10,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัโครงการสบืชะตาหลวง 
อบต.รอบเวียง  เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหาร
ว่าง คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น 
(รายละเอยีดตามโครงการ)   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วฒันธรรมท้องถิน่ (00263)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่48 ล าดบัที ่2) 

 

 

 
    

 
โครงการสบืสานประเพณีลอยกระทงเดือนยีเ่ป็ง จ านวน 100,000 บาท     

 
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการสบื

 
 

 
    



สานประเพณีลอยกระทงเดือนยีเ่ป็ง เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ 
คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จ่าย
อืน่ๆทีจ่ าเป็น (รายละเอยีดตามโครงการ)   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วฒันธรรมท้องถิน่ (00263)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่48 ล าดบัที ่2) 

 
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา จ านวน 30,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการหล่อ
เทียนและถวายเทียนพรรษา เช่น คา่วสัดุ-อปุกรณ์ 
คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ และคา่ใช้จ่าย
อืน่ๆทีจ่ าเป็น (รายละเอยีดตามโครงการ)  )   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วฒันธรรมท้องถิน่ (00263)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่48 ล าดบัที ่2) 

 

 

 
    

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา     

 
งานก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน รวม 2,714,900 บาท     

  
งบลงทุน รวม 2,714,900 บาท     

   
คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 2,714,900 บาท     

 
คา่ก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 
  

 
    

 
โครงการก่อสรา้งขยายถนน คสล. บา้นหนองด่าน หมูท่ี ่1 
ต าบลรอบเวียง 

จ านวน 324,400 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาก่อสรา้งโครงการขยายถนน คสล. 
บา้นหนองด่าน หมูท่ี ่1 ขนาดกว้างเฉลีย่ข้างละ 1.00 เมตร 
หรือตามสภาพพ้ืนที ่ระยะทางยาวรวม 548.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที ่คสล.ไมน้่อยกว่า 548.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน อบต.รอบเวียงก าหนด พรอ้มป้าย
โครงการ 1 ป้าย สถานทีก่่อสรา้ง บา้นหนองด่าน หมูท่ี ่1  
ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย   
 ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน(00312) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้าที ่36 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายทางหวัฝาย-ไร่แมฟ้่าหลวง 
บา้นหนองด่าน หมูท่ี ่1 ต าบลรอบเวียง 

จ านวน 397,100 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนน 
คสล. สายทางหวัฝาย-ไร่แมฟ้่าหลวง ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที ่
คสล.ไมน้่อยกว่า 705.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน 
อบต.รอบเวียงก าหนด พรอ้มป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่
ก่อสรา้ง สายทางหวัฝาย-ไร่แมฟ้่าหลวง บา้นหนองด่าน หมู่
ที ่1  ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเชียงราย   
 ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน(00312) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้าที ่43 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลุก บา้นป่าบง หมูท่ี่ 3 ต าบลรอบ
เวียง 

จ านวน 58,300 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนหนิ
คลุก บา้นป่าบง หมูท่ี ่3 ขนาดกว้างเฉลีย่ 3.50 เมตร ยาว  
190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมปีรมิาณหนิคลุกไม่

 

 

 
    



น้อยกว่า  99.75 ลบ.ม. พรอ้มวางท่อระบายน ้า คสล. 
ขนาด ศก. 0.60 เมตร จ านวน 8 ท่อน ตามแบบแปลน 
อบต.รอบเวียงก าหนด สถานทีก่่อสรา้ง จุดเริม่ต้นโครงการ 
ซอย 7 st 0+00 จุดสิน้สดุโครงการถนน คสล.เดมิ ซอย 15 
st 0+190 บา้นป่าบง หมูท่ี ่3  ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงราย   
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน(00312) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้าที ่40 ล าดบัที ่22) 

 
โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้า คสล. บา้นป่ายางมน ซอย 13 
หมูท่ี ่2 ต าบลรอบเวียง 

จ านวน 270,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งราง
ระบายน ้า คสล. ซอย 13 บา้นป่ายางมน หมูท่ี ่2 ขนาดปาก
รางกว้าง 0.50 เมตร พรอ้มบอ่พกั 1 บอ่ ระยะทางราง
ระบายน ้ารวมบอ่พกั ยาวรวม  129.00 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.รอบเวียงก าหนด พรอ้มป้ายโครงการ 1 ป้าย 
สถานทีก่่อสรา้ง ซอย 13 บา้นป่ายางมน หมูท่ี ่2  ต าบลรอบ
เวียง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเชียงราย   
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน(00312) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้าที ่37 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
โครงการก่อสรา้งหอ้งน ้าส าหรบัคนพกิารและผู้สงูอายุ จ านวน 90,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งหอ้งน ้า
ส าหรบัคนพกิารและผู้สงูอายุ ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 
3.80 เมตร ตามแบบแปลน อบต.รอบเวียงก าหนด สถานที่
ก่อสรา้ง บรเิวณพื้นทีห่าดเชียงราย บา้นป่างิว้ หมูท่ี ่4 ต าบล
รอบเวียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน(00312) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2558-2560 ยทุธศาสตร์
ที ่2 หน้าที ่42 ล าดบัที ่4) 

 

 

 
    

 
โครงการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์ บา้นป่่าบง หมูท่ี ่3 จ านวน 1,078,200 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาก่อสรา้งโครงการก่อสรา้ง อาคาร
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.50 เมตร 
ตามแบบแปลน อบต.รอบเวียงก าหนด พรอ้มป้ายโครงการ 
1 ป้าย สถานทีก่่อสรา้ง บา้นป่าบง หมูท่ี ่3 ต าบลรอบเวียง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน(00312) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2558-2560 ยทุธศาสตร์
ที ่2 หน้าที ่42 ล าดบัที ่1) 

 

 

 
    

 
โครงการวางท่อ คสล. บา้นป่ายางมน ซอย12 หมูท่ี ่2 ต าบล
รอบเวียง 

จ านวน 201,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาก่อสรา้งโครงการวางท่อ คสล. ซอย 
12 บา้นป่ายางมน หมูท่ี ่2 ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร พรอ้มก่อสรา้งบอ่พกั จ านวน 6 บอ่ ระยะทางวางท่อ
รวมบอ่พกั ยาวรวม  66.00 เมตร ตามแบบแปลน อบต.
รอบเวียงก าหนด พรอ้มป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่
ก่อสรา้ง ซอย 12 บา้นป่ายางมน หมูท่ี ่2  ต าบลรอบเวียง  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย   
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

 

 

 
    



อตุสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน(00312) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้าที ่37 ล าดบัที ่5) 

 
โครงการวางท่อ คสล. บา้นหนองด่าน ซอย 3 หมูท่ี่ ่1 ต าบล
รอบเวียง 

จ านวน 45,900 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาก่อสรา้งโครงการวางท่อ คสล. ซอย 
3 บา้นหนองด่าน หมูท่ี ่1 ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.30 
เมตร พรอ้มก่อสรา้งบอ่พกัขนาดกว้าง  0.70 เมตร ยาว 
0.70 เมตร ลกึ 0.65 เมตร จ านวน 4 บอ่ ความยาววางท่อ
และบอ่พกั รวม 32.00 เมตร ตามแบบแปลน อบต.รอบ
เวียงก าหนด สถานทีก่่อสรา้ง ซอย 3 บา้นหนองด่าน หมูท่ี ่
1  ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเชียงราย   
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน(00312) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้าที ่43 ล าดบัที ่5) 

 

 

 
    

 
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 

 
  

 
    

 
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง จ านวน 200,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเตมิ/
ดดัแปลง/ ทรพัย์สนิ ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งของ อบต.รอบ
เวียง และในเขตรบัผดิชอบ เช่น  การลงหนิคลุกถนนทีเ่ป็น
หลุมเป็นบอ่ระหว่างหรือรื้อถอนสิง่ปลูกสรา้งต่างๆ ปรบัปรุง
อาคารส านกังาน อาคารหอ้งน ้าหอ้งสว้ม สะพาน ท่อระบาย
น ้า ทางระบายน ้า ซ่อมแซมพนงัคนัดนิพงั และอืน่ๆที่
จ าเป็นและเกีย่วข้องกบังานด้านการโยธา ฯลฯ 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสรา้ง 
โครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้าที ่43 ล าดบัที ่ 5) 

 

 

 
    

 
โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์ อบต.รอบเวียง จ านวน 50,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาปรบัปรุงภมูมทิศัน์ อบต.รอบเวียง 
ตามแบบแปลน อบต.รอบเวียงก าหนด 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา(00310) งานก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน(00312) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2558-2560 ยทุธศาสตร์
ที ่5 หน้าที ่61 ล าดบัที ่2) 

 

 

 
    

แผนงานงบกลาง     

 
งบกลาง รวม 1,030,420 บาท     

  
งบกลาง รวม 1,030,420 บาท     

   
งบกลาง รวม 1,030,420 บาท     

 
เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 90,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังาน
จ้างตามภารกจิ  และพนกังานจ้างท ั่วไป   
ขององค์การบริหารสว่นต าบลรอบเวียง  
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
(00410) งานงบกลาง (00411)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่67 ล าดบัที ่7) 

 

 

 
    

 
เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 120,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ตดิเชื้อเอดส์  (HIV) 
จ านวน  20 คนๆ ละ  500  บาท  จ านวน  12 เดือน  ใน
เขตองค์การบรหิารสว่นต าบลรอบเวียง 
ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

 

 

 
    



(00410) งานงบกลาง( 00411) 
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่67 ล าดบัที ่7) 

 
ส ารองจ่าย จ านวน 496,420 บาท     

 

เพือ่ต ัง้จ่ายเป็นเงนิใช้จ่ายกรณีจ าเป็นเร่งด่วนตามความ
เหมาะสม หรือการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภยัใหก้บั
ราษฎรกรณีฉุกเฉินและเกดิเหตุประสบภยัพบิตัิสาธารณภยั 
เช่น อทุกภยั วาตภยั อคัคภียั ภยัแล้ง และภยัอืน่ๆ ฯลฯ ที่
เกดิขึน้ในเขตพ้ืนทีร่บัผดิชอบของ อบต.รอบเวียง 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ จ านวน 441,820 บาท เงนิอดุหนุน
ท ั่วไป จ านวนว 54,600 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(00410) งานงบกลาง(00411) 
(แผนพฒันาสามปร ประจ าปี พ.ศ.2558-2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่67 ล าดบัที ่7) 

 

 

 
    

 
รายจ่ายตามข้อผูกพนั จ านวน 52,000 บาท     

 

เงนิสมทบระบบหลกัประกนัสขุภาพ                                        
ต ัง้ไว้     52,000     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบระบบหลกัประกนัสขุภาพในระดบั
ท้องถิน่หรือพื้นที ่ของ อบต.รอบเวียง 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
(00410)   งานงบกลาง(00411)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่50 ล าดบัที ่ 2) 

 

 

 
    

 
เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิน่ (กบท.) จ านวน 159,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
สว่นท้องถิน่ รอ้ยละ 1 ของงบประมาณการรายรบัไมร่วม
เงนิอดุหนุน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)   
งานงบกลาง   (00411)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่67 ล าดบัที ่7) 

 

 

 
    

 
เงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 113,000 บาท     

 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า  ต าแหน่ง พนกังาน
ประสานงานชนบท จ านวน 3 อตัรา   
ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)   
งานงบกลาง   (00411)  
(แผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.2558- 2560 
ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่67 ล าดบัที ่7) 

 

 

 
    

 


