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อําเภอ เมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่
(1)นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,000 บาท
(2)องนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,120 บาท
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่
(1)นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,000 บาท
(2)รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,120 บาท
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้แก่
(1)นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 244,800 บาท
(2)รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220 บาท จํานวน 12
เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,620,720 บาท
งบบุคลากร รวม 4,133,160 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 7,994,215 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 20,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น



วันทีพิมพ์ : 7/9/2558  11:36:00 หน้า : 2/59

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีธุรการ 1 อัตรา ,ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล 1 อัตรา ,
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา ,
ตําแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 555,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ พนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับ
ตามทีระเบียบกําหนด
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ปลัด อบต. 1 อัตรา,หัวหน้าสํานักปลัด 1
อัตรา ,นิติกร 1 อัตรา ,บุคลากร 1 อัตรา ,เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 1 อัตรา, เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,704,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,512,440 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ดังนี
(1)ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
(2)รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตราๆ ละ 9,180
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
(3)เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
(4)สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 7 อัตราๆ ละ 7,200 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 604,800 บาท
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 936,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 86,400 บาท
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 86,400 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบกําหนด ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 6)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าล่วง
เวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล ,ลูกจ้างประจํา ,พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ, พนักงานจ้างทัวไป ขององค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง
ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 6)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

(1)เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) แก่พนักงานส่วนตําบล , ลูกจ้างประจํา, พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ, พนักงานจ้างทัวไป ขององค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง
ฯลฯ
(2)เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง และลูกจ้างของ อปท. ฯลฯ
(3)เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซือจัดจ้าง , ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
(4)เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้คุมงานก่อสร้าง ,ค่าพาหนะ , ค่าตอบแทน
สําหรับข้าราชการอืนที อบต.รอบเวียง ได้ร้องขอมาปฏิบัติราชการเป็น
ครังคราว
(5)เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.
(6)เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง
(7)เพือจ่ายเป็นเงินรางวัล
                                ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 6)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 685,555 บาท
ค่าตอบแทน รวม 920,555 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,560,555 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมอืนๆ สําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 1 อัตรา ,
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล 1 อัตรา ,ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
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(1)เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร
(2)เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ,เข้าเล่มข้อบัญญัติ ,
เย็บ/เข้าเล่มเอกสารประกอบการนิเทศงาน เอกสารอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
(3)เพือจ่ายเป็นค่าซักฟอก
(4)เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดสิงปฏิกูล
(5)เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) เช่น ค่าเช่าสังหาริม
ทรัพย์ ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร และค่าเช่าทรัพย์สินอืนๆ ฯลฯ
(6)เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ
และสิงพิมพ์ต่างๆ) ฯลฯ
(7)เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ
(8)เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกัน
(9)เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
(10)เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาอัดและล้างฟิล์ม
ถ่ายรูป ,จ้างเหมาทําความสะอาด ,จ้างเหมาดูแลสถานทีท่องเทียว
บริเวณหาดเชียงราย ,จ้างเหมาคนสวน ,จ้างเหมาคนรักษาความ
ปลอดภัย รวมถึงค่าจ้างแรงงาน บุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพือช่วย
เหลือการปฏิบัติงานทีจําเป็นหรืองานเฉพาะด้านของ อบต. หรือ
งานบริการอืนๆทีจําเป็นสําหรับการบริหารงาน ของ อบต.รอบเวียง
 (11)เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้า ดังนี
11.1ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
11.2ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
(12)เพือจ่ายเป็นค่าติดตังประปา ดังนี
12.1ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนําและ
อุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา
12.2ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม รวม
ถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์
(13)เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโทรศัพท์ ดังนี
13.1ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครือง
โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน
(14)เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง
                               ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 7)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 730,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,560,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล ,
ผู้บริหารฯ และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 6)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 75,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ 5 ส. เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (รายละเอียดตาม
โครงการฯ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
77 ลําดับที 12)

โครงการ 5 ส. จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังของอบต. ตามทีคณะ
กรรมการการเลือกตังกําหนด  (กรณีครบวาระ, ยุบสภา ,กรณีเลือกตัง
แทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตังสังให้มีการเลือกตัง
ใหม่ และกรณีอืนๆ)รวมทังค่าใช้จ่ายในการประสานสัมพันธ์ การ
รณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามทีมีหนังสือสังการ รวมถึงค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
71 ลําดับที 2)

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ,ค่าพาหนะ ,ค่าเช่าทีพัก ,
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ,ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ,ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ,ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร ,
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ,พนักงานส่วนตําบล , ลูกจ้าง
ประจํา ,พนักงานจ้าง, ผู้มีสิทธิและได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ
ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 7)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน)ในการต้อนรับบุคลหรือคณะบุคคลเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้องทีมานิเทศงานทัศนศึกษาดูงาน ตรวจงานและเยียม
ชม ,ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือการประชุมของคณะ
กรรมการคณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
ฯลฯ ทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหนังสือหรือระเบียบ ฯ
(2)เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับพิธีเปิดอาคารต่างๆ
(3)เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
                                    ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 7)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 7/9/2558  11:36:00 หน้า : 6/59

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ,เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ,เทปพันสายไฟฟ้า ,สายไฟฟ้า ,ปลักไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า ,หลอด
ไฟฟ้า ,หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ,เบรกเกอร์,ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ ฯลฯ และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน(สิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ,หมึก,แฟ้ม ,
ปากกา ,ดินสอ ,ยางลบ ,ไม้บรรทัด ,ลวดเย็บกระดาษ ,คลิป ,กาว ,
ซอง ,ตระแกรงวางเอกสาร ,เครืองเย็บกระดาษ ,เครืองตัดกระดาษ ,
แบบพิมพ์ ,ตรายาง ,กุญแจ ,ธงชาติ ,นําดืม  ฯลฯ และอืนๆทีจําเป็นต้อง
ใช้ในการบริหารงาน (สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียน
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 710,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้
จ่ายจากค่าใช่สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนิน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 9)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพือเพิม
ประสิทธิภาพบุคลากร เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า
เบียเลียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าที
พักและค่าสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (รายละเอียดตาม
โครงการฯ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
73 ลําดับที 1)

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพบุคลากร จํานวน 60,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่น แอลกอฮอล์ ,
นํายาต่างๆ ,เวชภัณฑ์ ,เคมีภัณฑ์ ,ถุงมือ ,สําลีและผ้าพันแผล ,ตู้ยา ,ที
วัดไข้ ,ผ้าปิดจมูก ,เครืองวัดนําฝน ,ถังเก็บเชือเพลิง  ฯลฯ และอืนๆทีจํา
เป็นต้องใช้ในการบริหารงาน (สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล ,นํามัน
ก๊าด ,นํามันเบนซิน ,นํามันเตา ,ถ่าน ,ก๊าส,แก๊สหุงต้ม ,นํามันจารบี ,
นํามันเครืองฯลฯและอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน (สิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ,ยาง
นอก ,ยางใน ,สายไมล์ ,เพลา ,ตลับลูกปืน ,นํามันเบรก ,หัวเทียน ,
ไขควง ,นอตและสกรู ,กระจกมองข้าง ,หม้อนํา ,กันชน ,เบาะ ,ฟิมล์
กรองแสง ,เข็มขัดนิรภัย ,แม่แรง ,กุญแจเลือน ,กุลแจปากตาย ,คีม
ล็อค,ล็อคเกียร์ ,กระจกโค้งมน ,กรวยจราจร ฯลฯและอืนๆทีจําเป็นต้อง
ใช้ในการบริหารงาน (สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียน
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ,ไม้กวาด ,ผ้าปู
โต๊ะ ,ถ้วยชาม ,ช้อนส้อม ,แก้วนํา จานรอง ,กระจกเงา ,ถังแก๊ส ,
ไมโครเวฟ ,มีด ,ยาฆ่าแมลง ,ผงซักฟอก ,ถุงพลาสติก,นํายาทําความ
สะอาด ,ผงซักฟอก ,ตะกร้า ฯลฯ และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
งาน (สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า ,หัวเชือมแก๊ส ,
หัววาล์วเปิด-ปิด ฯลฯและอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน (สิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact
Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive ฯลฯ) ,หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ,ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ,กระดาษต่อเนือง ,สายเคเบิล ,แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ,
เมนบอร์ด ,เมมโมรีซิป(RAM) ,เมาส์ ,เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม,
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน
20,000 บาท ฯลฯ  และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน (สิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ,พู่กันและสี ,เมมโมรีการ์ด ,แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ,ภาพถ่ายดาวเทียม ,ขาตังกล้อง ,
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปฯลฯและอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน
(สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรเช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช ,อาหารสัตว์ ,พันธุ์พืช ,ปุ๋ย ,พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา ,นําเชือพันธุ์
สัตว์ ,วัสดุเพาะชํา ,ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ,หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ,
สปริงเกอร์ฯลฯและอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน (สิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุการเกษตร จํานวน 90,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ(โทร
สาร) ,ค่าเทเลกซ์ ,ค่าวิทยุติดตามตัว ,ค่าวิทยุสือสาร ,ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม ,ค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด
และค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวีค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น ,ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ,ค่าเช่าพืนทีเวปไซด์ ฯลฯ
(รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 5)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ,ค่าธนาณัติ ,ค่าดวงตราไปรษณีย์ ,ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ,ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ ซึงใช้ในกิจการของ อบต.
รอบเวียง (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี
เป็นต้น)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 5)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐาน ,ค่าบริการโทรศัพท์เคลือนที
ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ ซึงอยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต.รอบเวียง
(รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 5)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาค่านําบาดาล ทีใช้ในกิจการต่างๆ ทังในสํานัก
งาน และค่านําประปาค่านําบาดาลในทีสาธารณะซึงอยู่ในความรับผิด
ชอบ ของ อบต.รอบเวียง (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น
ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 5)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน อบต.รอบเวียง ,ลานจอดรถสวน
สาธารณะหาดเชียงราย ,สนามกีฬาสวนสาธารณะหาดเชียงราย ,อาคาร
ต่างๆ ,ค่าไฟฟ้าสาธารณะ(หน่วยเกินสิทธิ) และค่าไฟฟ้าในทีสาธารณะ
ฯลฯ ซึงอยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต.รอบเวียง (รวมถึงค่าใช้จ่ายที
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 5)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 7/9/2558  11:36:01 หน้า : 10/59

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู (รวมค่าติดตัง)
จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี
1)ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
2)เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
 3) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 4)เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค
ฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
 - ชนิดตังพืนหรือแขวน
 - ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตังพืนเป็นเครืองรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
 5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
 6) การติดตังเครืองปรับอากาศ
  - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
 7) ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยก
จากราคา
เครืองปรับอากาศ)
 -ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ตํากว่า 13,000 บีทียู 3,000
บาท
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที 6
หน้าที 75 ลําดับที  4 )

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน(มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู (รวมค่าติดตัง) จัดซือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จํานวน 1 เครือง

จํานวน 26,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 215,500 บาท
งบลงทุน รวม 215,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมไอนํา ขนาด 24 นิว ชนิดเคลือนที จํานวน
3 เครืองๆ ละ 22,500 บาท เป็นเงิน 67,500 บาท (จัดซือตามราคา
ท้องตลาด)
คุณสมบัติดังนี
-พัดลมขนาดใบพัดกว้างไม่น้อยกว่า 24 นิว
-ปริมาณลมสูงสุดไม่น้อยกว่า 6,885 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
-ปรับระดับความแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และพัดลมส่ายได้ 90 องศา
-ระบบการสร้างละอองนําเป็นแบบแรงเหวียงหนีศูนย์กลาง มีความเร็ว
รอบจานหมุนสร้างไอนําไม่น้อยกว่า 4,200 รอบต่อนาที
-มอเตอร์พัดลมมีอุปกรณ์ป้องกันการเสียหายด้วย Thermal Fuse
โดยตัดการทํางานเมืออุณหภูมิสูงเกินกําหนด
-ระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 Volt , 50 Hz ,กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า
286 W.
-มีไฟแสดงสถานะ การทํางานของตัวเครืองและไฟสัญญาณเตือนเมือ
ปริมาณนําในถังน้อยกว่าทีกําหนด
-มีระบบหยุดการทํางานของปัมนําและระบบสร้างไอนําโดยอัตโนมัติ
เมือปริมาณนําในถังน้อยกว่าทีกําหนด
-ถังบรรจุนําได้ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ใช้งานได้ต่อเนืองไม่น้อยกว่า 6
ชัวโมง ต่อการเติมนํา 1 ครัง และถังบรรจุนํามีช่องสําหรับระบายนําทิง
-สามารถเลือกช่วงเวลาเปิด-ปิด ไอนําได้ตามค่าทีกําหนด
-ครอบคลุมพืนทีการใช้งานไม่น้อยกว่า 40 ตรม.
-สามารถเข็นเคลือนทีใช้งานได้สะดวก มีล้อ 4 ล้อ
-พัดลมได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย(มอก.)
ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที 6
หน้าที 75 ลําดับที  4 )

จัดซือพัดลมไอนํา ขนาด 24 นิว ชนิดเคลือนที จํานวน 3 เครือง (จัดซือ
ตามราคาท้องตลาด)

จํานวน 67,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที
2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1เครือง ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน
ฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz  จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีจํานวนความจําขนาดไม่น้อยกว่า 8
MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache
Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที 6
หน้าที 75 ลําดับที  4 )

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 1
เครือง

จํานวน 30,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
แซมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 9)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 2 เครืองๆ ราคาเครืองละ 21,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลักรวม(Compute core)จํานวนไม่น้อย
กว่า 10 แกนหลัก (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz  หรือ
2)ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core)จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) และมีหน่วยความจําแบบ Smart Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
1.7 GHz  หรือ
3)ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core)จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) และมีหน่วยความจําแบบ Smart Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
2.7 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500
GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ
Bluetooth
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที 6
หน้าที 75 ลําดับที  4 )

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครือง จํานวน 42,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองคลัง  1 อัตรา ,นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา , นักวิชาการคลัง
1 อัตรา , นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา , นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,416,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,775,580 บาท
งบบุคลากร รวม 1,775,580 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 2,280,580 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอเมืองเชียงรายตามโครงการดําเนินการ
และสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กร
จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2559 (ตามหนังสืออําเภอเมือง
เชียงราย ที ชร 0118.2/ว2302 ลงวันที 18 พฤษภาคม  2558)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 54
ลําดับที 24)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลท่าสุด ตามโครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ (ตาม
หนังสืออําเภอเมืองเชียงราย ที ชร 0023.6/2376 ลงวันที  21
พฤษภาคม  2558)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป (00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
77 ลําดับที 13)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ จากบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษา หรือกลุ่มองค์กร
ต่างๆ ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินงาน
ของ อบต. ,การประเมินผลการบริหารจัดการของ อบต. และการ
ประเมินผลอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ (ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป(00111)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
62 ลําดับที 4)

รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 6)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล อบต.รอบเวียง และผู้
มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 6)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 75,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและล่วงเวลาราชการ
ให้กับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 6)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมอืนๆ สําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ 1 อัตรา ,ผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  1 อัตรา ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ. 2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,740 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ 1 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ. 2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 270,840 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ พนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับ
ตามทีระเบียบกําหนด
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการให้ความรู้ด้าน
ภาษีสําหรับประชาชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง  (ราย
ละเอียดตามโครงการฯ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
63 ลําดับที 5)

โครงการให้ความรู้ด้านภาษีสําหรับประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง,  ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพัก,
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน,ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ,ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน , ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล, พนักงานจ้าง , ผู้มีสิทธิและได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ
ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 7)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 75,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร
(2)เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ,เย็บ/เข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการนิเทศงาน เอกสารอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
(3)เพือจ่ายเป็นค่าซักฟอก
(4)เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดสิงปฏิกูล
(5)เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ,ค่าเช่าสังหาริม
ทรัพย์ ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร และค่าเช่าทรัพย์สินอืนๆ ฯลฯ เพือใช้
ในกิจการต่างๆของ อบต.รอบเวียง
(6)เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ซึงเป็นรายจ่ายเกียวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรง
มหรสพและสิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
(7)เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ
(8)เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกัน
(9)เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
(10)เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาอัดและล้างฟิล์ม
ถ่ายรูป ,จ้างเหมาทําความสะอาด ,จ้างเหมาดูแลสถานทีท่องเทียว
บริเวณหาดเชียงราย ,จ้างเหมาคนสวน ,จ้างเหมาคนรักษาความ
ปลอดภัย รวมถึงค่าจ้างแรงงาน บุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพือช่วย
เหลือการปฏิบัติงานทีจําเป็นหรืองานเฉพาะด้านของ อบต. หรือ
งานบริการอืนๆทีจําเป็นสําหรับการบริหารงาน ของ อบต.รอบเวียง
                               ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 7)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ,ค่าธนาณัติ ,ค่าดวงตราไปรษณีย์ ,ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ,ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ ซึงใช้ในกิจการของ อบต.
รอบเวียง (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี
เป็นต้น)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 5)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact
Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) ,หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ,ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ,
กระดาษต่อเนือง ,สายเคเบิล ,แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ,เมน
บอร์ด ,เมมโมรีซิป(RAM) ,เมาส์ ,เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ,
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน
20,000 บาท ฯลฯ (สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียน
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานวัสดุสินเปลือง สิงของเครืองใช้ภาย
ในสํานักงานต่างๆ เช่น โต๊ะต่างๆ ,เก้าอีต่างๆ ,ตู้ต่างๆ ,กระดาษ ,
แฟ้ม ,ปากกา ,ดินสอ ,ยางลบ ,ไม้บรรทัด ,ลวดเย็บกระดาษ ,คลิป ,
กาว ,แบบพิมพ์ ,ตรายาง ,ธงชาติ ,นําดืม ฯลฯ (สิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้
จ่ายจากค่าใช่สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนิน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 9)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
แซมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 9)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที
2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1เครือง ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน
ฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz  จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีจํานวนความจําขนาดไม่น้อยกว่า 8
MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache
Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที  4 )

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 1
เครือง

จํานวน 30,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
งบลงทุน รวม 45,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที
81 ลําดับที 7)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยสําหรับประชาชน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที
80 ลําดับที 4)

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสําหรับประชาชน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในองค์กร เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที
80 ลําดับที 5)

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในองค์กร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการงดเผาเพือลด
หมอกควัน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 5 หน้าที
70 ลําดับที 1)

โครงการงดเผาเพือลดหมอกควัน จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 295,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการณรงค์และส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย 100% เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (รายละเอียด
ตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที
80 ลําดับที 6)

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมและ
ป้องกันวาตภัย อุทกภัย และลดอุบัติภัยทางนํา เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (ราย
ละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที
80 ลําดับที 3)

โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัย อุทกภัย และลดอุบัติภัยทางนํา จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมและซ้อม
แผนเตรียมการรับมือการเกิดแผ่นดินไหว เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (ราย
ละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที
80 ลําดับที 2)

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเตรียมการรับมือการเกิดแผ่นดินไหว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวน
เพือเพิมประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เช่น
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็นและเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที
84 ลําดับที 2)

โครงการฝึกอบรมทบทวนเพือเพิมประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (รายละเอียด
ตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที
80 ลําดับที 1)

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จํานวน 15,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 6)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบกําหนด ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 6)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและล่วงเวลาราชการ
ให้กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 6)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,092,652 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตาม
ทีระเบียบกําหนด
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบลตําแหน่ง หัวหน้าส่วน
การศึกษา 1 อัตรา , นักวิชาการศึกษา  1 อัตรา ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 234,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 276,760 บาท
งบบุคลากร รวม 276,760 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,862,412 บาท

แผนงานการศึกษา
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(1)เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร
(2)เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ,เย็บ/เข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการนิเทศงาน เอกสารอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
(3)เพือจ่ายเป็นค่าซักฟอก
(4)เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดสิงปฏิกูล
(5)เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) เช่น ค่าเช่าสังหาริม
ทรัพย์ และค่าเช่าทรัพย์สินอืนๆ ฯลฯ
(6)เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ
และสิงพิมพ์ต่างๆ) ฯลฯ ของ อบต.รอบเวียง
(7)เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ
(8)เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกัน
(9)เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
(10)เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาอัดและล้างฟิล์ม
ถ่ายรูป ,จ้างเหมาทําความสะอาด ,จ้างเหมาดูแลสถานทีท่องเทียว
บริเวณหาดเชียงราย ,จ้างเหมาคนสวน ,จ้างเหมาคนรักษาความ
ปลอดภัย รวมถึงค่าจ้างแรงงาน บุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพือช่วย
เหลือการปฏิบัติงานทีจําเป็นหรืองานเฉพาะด้านของ อบต. หรือ
งานบริการอืนๆทีจําเป็นสําหรับการบริหารงาน ของ อบต.รอบเวียง
 (11)เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้า ดังนี
11.1ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
11.2ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
(12)เพือจ่ายเป็นค่าติดตังประปา ดังนี
12.1ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนําและ
อุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา
12.2ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม รวม
ถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์
(13)เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโทรศัพท์ ดังนี
13.1ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครือง
โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน
(14)เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง
                               ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 7)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 255,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 631,400 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้
จ่ายจากค่าใช่สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนิน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 9)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่ายางมนหมู่ที  5 ตําบลรอบเวียง  จํานวน 44 คน คนละ
20 บาท จํานวน 280 วัน เป็นเงิน 246,400 บาท (ตามหนังสืออําเภอ
เมืองเชียงราย ทีชร 0023.6/3121 ลงวันที 26  มิถุนายน  2558)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)     (แผนพัฒนาสามปี
ประจําปีพ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที  48 ลําดับที 13)
(2)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน   30,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ายางมน
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
48 ลําดับที 13)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 276,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง,  ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพัก,
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน,ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ,ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน , ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล, พนักงานจ้าง ,ผู้มีสิทธิและได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 7)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ,ไม้กวาด ,ผ้าปู
โต๊ะ ,ถ้วยชาม ,ช้อน ,ส้อม,แก้วนํา จานรอง ,กระจกเงา ,ถังแก๊ส ,
ไมโครเวฟ ,มีด ,ยาฆ่าแมลง ,ผงซักฟอก ,ถุงพลาสติก ,นํายาทําความ
สะอาด ,ตะกร้า ฯลฯ และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน (สิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ฟิวส์ ,เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ,เทปพันสายไฟฟ้า ,สายไฟฟ้า ,ปลักไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า ,หลอด
ไฟฟ้า ,หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ,เบรกเกอร์,ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ ฯลฯ และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน (สิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ,หมึก,แฟ้ม ,
ปากกา ,ดินสอ ,ยางลบ ,ไม้บรรทัด ,ลวดเย็บกระดาษ ,คลิป ,กาว ,
ซอง ,ตระแกรงวางเอกสาร ,เครืองเย็บกระดาษ ,เครืองตัดกระดาษ ,
แบบพิมพ์ ,ตรายาง ,กุญแจ ,ธงชาติ ,นําดืม  ฯลฯ และอืนๆทีจําเป็นต้อง
ใช้ในการบริหารงาน (สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียน
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 376,252 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช ,อาหารสัตว์ ,พันธุ์พืช ,ปุ๋ย ,พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา ,นําเชือ
พันธุ์สัตว์ ,วัสดุเพาะชํา ,ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ,หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ ,สปริงเกอร์  ฯลฯ  และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน (สิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ,
นํายาต่างๆ ,เวชภัณฑ์ ,เคมีภัณฑ์ ,ถุงมือ ,สําลีและผ้าพันแผล ,ตู้ยา ,ที
วัดไข้ ,ผ้าปิดจมูก ,เครืองวัดนําฝน ,ถังเก็บเชือเพลิง ฯลฯ และอืนๆทีจํา
เป็นต้องใช้ในการบริหารงาน (สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

(1)ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่ายางมน จํานวน 44 คน คนละ 7.37 บาท จํานวน 280
วัน เป็นเงิน 90,800 บาท (ตามหนังสืออําเภอเมืองเชียงราย ทีชร
0023.6/3121 ลงวันที 26  มิถุนายน  2558)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
46 ลําดับที 4)

(2)ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านป่ายางมน
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ป่ายางมน จํานวน 102 คน คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน
195,452 บาท (ตามหนังสืออําเภอเมืองเชียงราย ทีชร 0023.6/3121
ลงวันที 26  มิถุนายน  2558)
 ***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 191,620 บาท จ่ายจากเงิน
รายได้ 3,832  บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
46 ลําดับที 2)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 286,252 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐาน ,ค่าบริการโทรศัพท์เคลือนที ,
ค่าโทรสาร และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ(เช่นค่าเช่า
เครือง ค่าเช่าเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย) ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน หมู่ที 5  องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 5)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาค่านําบาดาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
ยางมน หมู่ที 5  องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 5)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนหมู่ที   5
องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 5)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี ,ผ้าหมึก
คอมพิวเตอร์ ,หมึกเติมเครืองพิมพ์ ฯลฯ และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ใน
การบริหารงาน (สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ,พู่กันและสี ,เมมโมรีการ์ด ,แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ,ภาพถ่ายดาวเทียม ,ขาตังกล้อง ,
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน
(สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
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(1)เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ายางมนเป็นค่าอาหารกลาง
วันสําหรับเด็กนักเรียน จํานวน 102 คน คนละ 20 บาท จํานวน 200
วัน เป็นเงิน 408,000 บาท (ตามหนังสืออําเภอเมืองเชียงราย ทีชร
0023.6/3121 ลงวันที 26  มิถุนายน  2558)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 400,000 บาท ***จ่ายจากเงิน
รายได้ จํานวน 8,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
46 ลําดับที 1)

(2)เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ายางมน ตามโครงการการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง เป็นเงิน  50,000 บาท (ตามหนังสือ
อําเภอเมืองเชียงราย ที ชร 0023.6/3476 ลงวันที 14 กรกฎาคม
2558)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
46 ลําดับที 5)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 458,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 458,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 458,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
แซมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 9)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเสาธงแบบเคลือนที (ตามราคาท้องตลาด) ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบที อบต.
รอบเวียงกําหนด
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 4)

ค่าจัดซือเสาธงแบบเคลือนที จํานวน 20,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
งบลงทุน รวม 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคมเช่น ค่าวิทยุติดตามตัว ,
ค่าวิทยุสือสาร ,ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ,ค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิล
ทีวีค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ,ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับ
การใช้บริการ ,ค่าเช่าพืนทีเวปไซด์ฯลฯของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
ยางมน หมู่ที 5  องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 5)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการค่ายเยาวชนจิตอาสา
เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ
ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (ตามราย
ละเอียดของโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
61 ลําดับที 28)

โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการคนเก่งปราบลูกนํายุง
ลาย เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯล และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น(ตามรายละเอียดของ
โครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
55 ลําดับที 4)

โครงการคนเก่งปราบลูกนํายุงลาย จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการเข้าค่ายจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชน เช่น ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็น (ตามรายละเอียดของโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
57 ลําดับที 4)

โครงการเข้าค่ายจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการกินดีอยู่ดีป้องกันโรค
เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (ตามรายละเอียดของ
โครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
62 ลําดับที 4)

โครงการกินดีอยู่ดีป้องกันโรค จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการกินกอด เล่น เล่า เพิม
IQ และ  EQ  เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (ตาม
รายละเอียดของโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
48 ที 16)

โครงการกินกอด เล่น เล่า เพิม IQ และ EQ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 275,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการส่งเสริมและให้ความรู้
ด้านภาษาเพือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ   ค่า
วิทยากร ค่าเบียเลียงเจ้าหน้าทีทีมาปฏิบัติงาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็น (ตามรายละเอียดของโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
48 ลําดับที 14)

โครงการส่งเสริมและเพิมความรู้ด้านภาษาเพือเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอา
เซียน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการศูนย์วัยใส เช่น ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (ตามรายละเอียดของโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
61 ลําดับที 26)

โครงการศูนย์วัยใส จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
50 ลําดับที 3)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียน
รู้นอกสถานที เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น (ตามรายละเอียดของโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
48 ลําดับที 15)

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายเยาวชนให้ความรู้ด้านยาเสพติด
เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (ราย
ละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที
82 ลําดับที 14)

โครงการค่ายเยาวชนให้ความรู้ด้านยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการชุมชนปลอดลูกนํา
ยุงลาย เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (รายละเอียด
ตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
55 ลําดับที 6)

โครงการชุมชนปลอดลูกนํายุงลาย จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดการและกําจัด
ขยะมูลฝอย เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
(รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 5 หน้าที
68 ลําดับที 1)

โครงการจัดการและกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะ  เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 5 หน้าที
68 ลําดับที 2)

โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 302,500 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น (ตามรายละเอียดของโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
61 ลําดับที 27)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์และ
บําเพ็ญประโยชน์ศาสนาสถานตําบลรอบเวียง เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็น (ตามรายละเอียดของโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (00212)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
53 ลําดับที 16)

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบําเพ็ญประโยชน์ศาสนาสถานตําบลรอบ
เวียง

จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรอบรมให้ความรู้
ป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
(รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
55 ลําดับที 4)

โครงการรอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรอบรมป้องกัน
โรคอุบัติซํา เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
(รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
55 ลําดับที 4)

โครงการรอบรมป้องกันโรคอุบัติซํา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
และสร้างพืนทีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ฯลฯ  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
55 ลําดับที 4)

โครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างพืนทีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันแก้ไขและกําจัดโรคระบาด
โรคติดต่อ เช่น ค่าจัดซือนํายาเคมีพ่นหมอกควัน  นํามันเชือเพลิงและ
หล่อลืนสําหรับผสมถ่านไฟฉาย  ฯลฯ และนํายาเคมีอืนๆค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็น (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
55 ลําดับที 4)

โครงการป้องกัน แก้ไข และกําจัดโรคระบาดโรคติดต่อ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกนํายุง
ลาย  เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (รายละเอียด
ตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
62 ลําดับที 4)

โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกนํายุงลาย จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ดังนี
(1)เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านหนองด่าน หมู่ที 1  ต.รอบเวียง อ.
เมือง จ.เชียงราย  ตังไว้  7,500 บาท
(2)เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านป่ายางมน หมู่ที 2  ต.รอบเวียง อ.
เมือง จ.เชียงราย  ตังไว้  7,500 บาท
(3)เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านป่าบง หมู่ที 3
 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  ตังไว้  7,500 บาท
(4)เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านป่างิว หมู่ที 4
 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  ตังไว้  7,500 บาท
(5)เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที 5  ต.รอบเวียง อ.
เมือง จ.เชียงราย  ตังไว้  7,500 บาท
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
56 ลําดับที 8)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 37,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 37,500 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 37,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรืองสมุนไพรห่าง
ไกลโรค  เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (ราย
ละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
62 ลําดับที 4)

โครงการอบรมให้ความรู้เรืองสมุนไพรห่างไกลโรค จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรค
ติดต่อ  เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (รายละเอียด
ตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
55 ลําดับที 4)

โครงการอบรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสุขาภิบาลอาหาร
และตลาดๆ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
(รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
55 ลําดับที 5)

โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเยียมบ้านผู้พิการ
เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
58 ลําดับที 9)

โครงการเยียมบ้านผู้พิการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการมอบอุ่นคนไร้ที
พึง เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
58 ลําดับที 10)

โครงการมอบอุ่นคนไร้ทีพึง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเพือนใจ ผู้ได้รับ
ผลกระทบเอดส์ เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
58 ลําดับที 7)

โครงการเพือนใจ ผู้ได้รับผลกระทบเอดส์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงสิง
อํานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ
ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
58 ลําดับที 8)

โครงการปรับปรุงสิงอํานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการตรวจเยียมคนไร้ที
พึง เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
58 ลําดับที 9)

โครงการตรวจเยียมคนไร้ทีพึง จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 145,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้
พิการ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
57 ลําดับที 5)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างโอกาสในสังคมแก่คนไร้ทีพึง เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ (รายละเอียดตาม
โครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
59 ลําดับที 16)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคมแก่คนไร้ทีพึง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมผู้เฒ่าใส่
ใจสุขภาพ เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
59 ลําดับที 15)

โครงการส่งเสริมผู้เฒ่าใส่ใจสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้
สูงอายุในชุมชนเช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
59 ลําดับที 12)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการวันผู้สูงอายุ เช่น
ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
59 ลําดับที 13)

โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ
ป่วยติดเตียง เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอียด
ตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
58 ลําดับที 9)

โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง จํานวน 5,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการใส่ใจวัยสูงอายุ
เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
61 ลําดับที 24)

โครงการใส่ใจวัยสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสํารวจสิงอํานวย
ความสะดวกผู้พิการเพือการใช้งานทีเป็นปกติ เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
58 ลําดับที 8)

โครงการสํารวจสิงอํานวยความสะดวกผู้พิการเพือการใช้งานทีเป็นปกติ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสํารวจ จัดเก็บ
ข้อมูลคนไร้ทีพึง อบต.รอบเวียง เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตาม
โครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
59 ลําดับที 17)

โครงการสํารวจ จัดเก็บข้อมูลคนไร้ทีพึง อบต.รอบเวียง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสร้างรอยยิมให้ผู้
สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
59 ลําดับที 14)

โครงการสร้างรอยยิมให้ผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสร้างรอยยิมฟืนฟู
จิตใจคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอียด
ตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
59 ลําดับที 11)

โครงการสร้างรอยยิมฟืนฟูจิตใจคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้
สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
57 ลําดับที 5)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและล่วงเวลาราชการ
ให้กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 6)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 971,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมอืนๆ สําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีธุรการฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,220 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วย
ช่างโยธา ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 282,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ พนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับ
ตามทีระเบียบกําหนด
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง 1 อัตรา , ตําแหน่ง
นายช่างโยธา 1 อัตรา ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
74 ลําดับที 3)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 538,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 901,460 บาท
งบบุคลากร รวม 901,460 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,887,460 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
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เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 6)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบกําหนด
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 6)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
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(1)เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร
(2)เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ,เย็บ/เข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการนิเทศงาน เอกสารอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
(3)เพือจ่ายเป็นค่าซักฟอก
(4)เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดสิงปฏิกูล
(5)เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)
(6)เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ซึงเป็นรายจ่ายเกียวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรง
มหรสพและสิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
(7)เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่ารังวัดทีดิน ฯลฯ
(8)เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกัน
(9)เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
(10)เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาอัดและล้างฟิล์ม
ถ่ายรูป ,จ้างเหมาทําความสะอาด ,จ้างเหมาดูแลสถานทีท่องเทียว
บริเวณหาดเชียงราย ,จ้างเหมาคนสวน ,จ้างเหมาคนรักษาความ
ปลอดภัย ,รวมถึงค่าจ้างแรงงาน บุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพือช่วย
เหลือการปฏิบัติงานทีจําเป็นหรืองานเฉพาะด้านของ อบต. หรือ
งานบริการอืนๆทีจําเป็นสําหรับการบริหารงาน ของ อบต.รอบเวียง
(11)เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้า ดังนี
11.1ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
11.2ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
(12)เพือจ่ายเป็นค่าติดตังประปา ดังนี
12.1ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนําและ
อุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา
12.2ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม รวม
ถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์
(13)เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโทรศัพท์ ดังนี
13.1ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครือง
โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน
(14)เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง
                               ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 7)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้
การกําจัดนําเสียในชุมชน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
(รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
56 ลําดับที 7)

โครงการอบรมให้ความรู้การกําจัดนําเสียในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการให้ความรู้เกียวกับ
การก่อสร้างเพือรองรับการเกิดแผ่นดินไหว เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็น (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที
81 ลําดับที 8)

โครงการให้ความรู้เกียวกับการก่อสร้างเพือรองรับการเกิดแผ่นดินไหว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ,ค่าพาหนะ ,ค่าเช่าทีพัก ,
ค่าบริการทีจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ,ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ,ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ,ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล ,พนักงานจ้างผู้มีสิทธิและได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 7)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/
ชุมชน และการวางผังชุมชน การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้
การจัดทําผังเมืองรวม/ชุมชน งานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง และองค์ความรู้ด้านการ
วางผังเมืองและด้านช่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นเกียวข้อง ฯลฯ
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
77 ลําดับที 14)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน และการ
วางผังชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้างเช่นไม้ต่างๆ ,นํามันทาไม้, ทินเนอร์ ,สี ,
แปรงทาสี ,ปูนซีเมนต์ ,ปูนขาว ,ทราย ,อิฐบล็อก ,กระเบือง ,สังกะสี ,
ตะปู ,ค้อน ,คีม ,จอบ ,เสียม ,เหล็กเส้น ,ท่อต่างๆ ,โถส้วม ,ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน (สิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ฟิวส์ ,เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ,เทปพันสายไฟฟ้า ,สายไฟฟ้า ,ปลักไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า ,หลอด
ไฟฟ้า ,หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ,เบรกเกอร์,ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์รวมถึงการจัดซือวัสดุเพือนํามาซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟกิง) ฯลฯและอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน (สิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานวัสดุสินเปลือง สิงของเครืองใช้ภาย
ในสํานักงานต่างๆ เช่น โต๊ะต่างๆ ,เก้าอีต่างๆ ,ตู้ต่างๆ ,กระดาษ ,
แฟ้ม ,ปากกา ,ดินสอ ,ยางลบ ,ไม้บรรทัด ,ลวดเย็บกระดาษ ,คลิป ,
กาว ,แบบพิมพ์ ,ตรายาง ,ธงชาติ ,นําดืม ฯลฯและอืนๆทีจําเป็นต้องใช้
ในการบริหารงาน (สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียน
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้
จ่ายจากค่าใช่สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนิน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 9)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
แซมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 9)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
งบลงทุน รวม 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact
Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive ฯลฯ) ,หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ,ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ,กระดาษต่อเนือง ,สายเคเบิล ,แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ,
เมนบอร์ด ,เมมโมรีซิป(RAM) ,เมาส์ ,เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ,
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน
20,000 บาทฯลฯและอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน (สิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ,พู่กันและสี ,เมมโมรีการ์ด ,แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ,ภาพถ่ายดาวเทียม ,ขาตังกล้อง ,
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปฯลฯและอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน
(สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แบตเตอรี ,ยาง
นอก ,ยางใน ,สายไมล์ ,เพลา ,ตลับลูกปืน ,นํามันเบรก ,หัวเทียน ,
ไขควง ,นอตและสกรู ,กระจกมองข้าง ,หม้อนํา ,กันชน ,เบาะ ,ฟิมล์
กรองแสง ,เข็มขัดนิรภัย ,แม่แรง ,กุญแจเลือน ,กุลแจปากตาย ,คีม
ล็อค,ล็อคเกียร์ ,กระจกโค้งมน ,กรวยจราจร ฯลฯและอืนๆทีจําเป็นต้อง
ใช้ในการบริหารงาน (สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียน
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.
แบบมีฝาปิด ซอย 2 ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 47.00
เมตร พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จํานวน 5
ท่อน ตามแบบแปลน อบต.รอบเวียงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ สถาน
ทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการเชือมต่อกับรางระบายนํา คสล.เดิม (พิกัด
ที N 19.912718  E 099.883690) จุดสินสุดโครงการบริเวณหน้า
บ้านนายโสภณ สามแก้ว บ้านป่ายางมน หมู่ที 2  ตําบลรอบเวียง อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (พิกัดที N 19.912357  E
099.883768)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที
40 ลําดับที 7)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. แบบมีฝาปิด ซอย 2 จํานวน 108,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8
ขนาดกว้าง 3.50-4.00 เมตร ระยะทางรวม 109.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 410.00 ตารางเมตร พร้อมก่อ
สร้างรางระบายนํา คสล.แบบมีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ระยะ
ทางรวม 100.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร
จํานวน 13 ท่อน และบ่อพัก จํานวน 2 บ่อ ตามแบบแปลนอบต.รอบ
เวียงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ สถานทีก่อสร้างจุดเริมต้นโครงการ
บริเวณหน้าบ้านนางเสาร์แก้ว ใจผาวัง ซอย 8 (พิกัดที N 19.914617
E 099.881529) จุดสินสุดโครงการเชือมต่อถนนร่องแหย่ง บ้านป่า
ยางมนใหม่ หมู่ที 5 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย (พิกัดที N 19.915216  E 099.882055)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที
42 ลําดับที 27)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 จํานวน 492,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. สาย
บ้านป่าบง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 423.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 423.00 ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลน อบต.รอบเวียงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ สถานทีก่อสร้าง จุด
เริมต้นโครงการบริเวณทางเชือม ถนนสาย 1232 เชียงราย-เวียงชัย ที
sta 0+000 (พิกัดที N 19.911196  E 099.891345) จุดสินสุด
โครงการ ที sta 0+423 บ้านป่าบง หมู่ที  3 ตําบลรอบเวียง อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (พิกัดที N 19.915196  E
099.892158)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที
41 ลําดับที 17)

โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. สายบ้านป่าบง จํานวน 261,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,719,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,719,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 1,719,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง ซึงทําให้ทีดิน สิงก่อสร้าง มีมูลค่าเพิมขึน
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้าถนน (00242)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 9)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.
แบบเหลียมมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ
ระยะทางรางระบายนํารวมบ่อพักยาวรวม 158.00 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายนํา คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จํานวน 5 ท่อน ตามแบบแปลน
อบต.รอบเวียงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้น
โครงการบริเวณบ้านนางบัวผัน วงค์น๊อต (พิกัดที N 19.900056  E
099.783509)จุดสินสุดโครงการเชือมต่อกับรางระบายนํา คสล.เดิม
ซอย 9 บ้านหนองด่าน หมู่ที 1  ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย(พิกัดที N 19.899423  E 099.784962)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที
39 ลําดับที 1)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. แบบเหลียมมีฝาปิด จํานวน 354,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.
แบบมีฝาปิด ถนนสายป่ายางมน ขนาดปากรางกว้าง 0.60 เมตร ระยะ
ทาง 85.00 เมตร พร้อมเทถนน คสล.เชือมทาง ขนาดกว้างเฉลีย 0.50
ระยะทาง 40.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า
20.25 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.รอบเวียงกําหนด  พร้อมป้าย
โครงการ สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการบริเวณหน้าบ้านนางสุข
มณีจันทร์สุข (พิกัดที N 19.913610 E 099.885034)จุดสินสุด
โครงการเชือมต่อกับรางระบายนํา คสล.เดิม บ้านป่ายางมน หมู่ที 2
ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย(พิกัดที N
19.913810 E 099.866301)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที
39 ลําดับที 6)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. แบบมีฝาปิด ถนนสายป่ายางมน จํานวน 202,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการ อบต.เคลือนที เช่น
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (รายละเอียดตาม
โครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ  2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
79 ลําดับที 1)

โครงการ อบต.เคลือนที จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอา
ชนะยาเสพติดตําบลรอบเวียง (ศตส.ต.) เช่น ฝึกอบรม ,ค่าวัสดุ –
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเบียเลียง ค่านํามันรถ
ในการปฏิบัติงานของคณะทํางาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวข้อง
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที
82 ลําดับที 12)

ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแผนปฏิบัติการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่า
พาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (รายละเอียดตาม
โครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
78 ลําดับที 17)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถินต้น
แบบด้านการป้องกันการทุจริต

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เช่น
กลุ่มอาสาสมัครปกป้องสถาบัน ลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง หรือตามทีได้รับหนังสือสังการ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
72 ลําดับที 4)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านกลุ่มพลังมวลชน จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 705,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 705,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 725,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



วันทีพิมพ์ : 7/9/2558  11:36:08 หน้า : 45/59

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการปรองดองสมานฉันท์
ในชุมชน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (ราย
ละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ  2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
72 ลําดับที 5)

โครงการปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอา
เซียน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นและเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252) (แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที
6 หน้าที 77 ลําดับที 15)

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเชิดชูสตรีเก่งตําบลรอบเวียง เช่น
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง(รายละเอียดตาม
โครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252) (แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที
3 หน้าที 60 ลําดับที 19)

โครงการเชิดชูสตรีเก่งตําบลรอบเวียง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการความรู้สู่ชุมชน
วันสตรีสากล เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวข้อง(รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
60 ลําดับที 21)

โครงการความรู้สู่ชุมชน วันสตรีสากล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อม เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
57 ลําดับที 2)

โครงการกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อม จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมเกียวกับ
ความรู้ด้านช่างเสริมสวย เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็นและเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที
38 ลําดับที 1)

โครงการฝึกอบรมเกียวกับความรู้ด้านช่างเสริมสวย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมเกียวกับ
ความรู้ด้านช่างยนต์ เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็นและเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที
38 ลําดับที 2)

โครงการฝึกอบรมเกียวกับความรู้ด้านช่างยนต์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการทํานําหมักอินทรีย์
ชีวภาพ เช่น เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที
65 ลําดับที 2)

โครงการฝึกอบรมการทํานําหมักอินทรีย์ชีวภาพ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่น
ดินทอง เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (ราย
ละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ  2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
62 ลําดับที 3)

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและ
รักษาสิงแวดล้อม เช่น ค่าแรงงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าจัดซือต้นไม้พันธุ์ไม้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียว
ข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 5 หน้าที
69 ลําดับที 1)

โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
พันธุ์สัตว์ ค่าพันธุ์พืช  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง
(รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที
65 ลําดับที 1)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเพิมศักยภาพงาน
คหกรรม เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที
64 ลําดับที 5)

โครงการเพิมศักยภาพงานคหกรรม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเพิมศักยภาพการ
ทําอาหาร เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที
64 ลําดับที 3)

โครงการเพิมศักยภาพการทําอาหาร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเทียวหาดเชียงราย เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (ราย
ละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที
66 ลําดับที 1)

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวหาดเชียงราย จํานวน 200,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร     ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็นและเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที
65 ลําดับที 2)

โครงการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมการแปร
รูปอาหาร เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที
64 ลําดับที 2)

โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมการทําหีบ
ห่อบรรจุภัณฑ์เพือเพิมมูลค่าสินค้า เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที
64 ลําดับที 4)

โครงการส่งเสริมการทําหีบห่อบรรจุภัณฑ์เพือเพิมมูลค่าสินค้า จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานเพือนําข้อมูลไปใช้ใน
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน การส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชน และการขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพือนําข้อมูลมาจัด
ทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน ฯลฯ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าเบียเลียง/ค่าล่วงเวลาเจ้า
หน้าทีทีมาปฏิบัติงาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง (รายละเอียด
ตามโครงการฯ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที

โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้
เกียวกับกฎหมายความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เช่น
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง(ราย
ละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
60 ลําดับที 20)

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสานสัมพันธ์ 3 วัย
เช่น ค่าวัสดุ –อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (ราย
ละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
61 ลําดับที 25)

โครงการสานสัมพันธ์ 3 วัย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจประชาคมอาเซียน
เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง(ราย
ละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252) (แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที
3 หน้าที 60 ลําดับที 23)

โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจประชาคมอาเซียน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมพืนบ้าน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียว
ข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที
38 ลําดับที 3)

โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพืนบ้าน จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอเมืองเชียงรายตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพืนทีเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ 2559
(ตามหนังสืออําเภอเมืองเชียงราย ทีชร 0118.2/ว2320 ลงวันที 18
พฤษภาคม  2558)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที
81 ลําดับที 9)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้
เรืองอาหารอาเซียน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็นและเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
60 ลําดับที 22)

โครงการอบรมให้ความรู้เรืองอาหารอาเซียน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและ
ประชาธิปไตยสําหรับประชาชน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252) (แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที
6 หน้าที 77 ลําดับที 16)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและประชาธิปไตยสําหรับ
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ตามโครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540   เช่น ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง(รายละเอียด
ตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252) (แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที
6 หน้าที 78 ลําดับที 18)

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาทุกระดับ การส่งนักกีฬาและบุคลากรของ อบต.รอบ
เวียงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอ
เมืองเชียงราย หรือการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
กีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  หรือการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน หรือ
ประชาชน ฯลฯ โดยเบิกค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา/กรีฑา ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าเบียเลียงและค่าเช่าทีพัก ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็น
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
47 ลําดับที 8)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดแข่งขันกีฬาประจําตําบลรอบ
เวียงสัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
(รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
47 ลําดับที 7)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันกีฬาประจําตําบลรอบเวียงสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 506,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึงเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ งานรัฐพิธี วันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้อง
ถิน และการจัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน ฯลฯ และกิจกรรมทีได้รับ
การประสานจากส่วนราชการ หรือตามหนังสือสังการต่างๆ
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00261)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
75 ลําดับที 7)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาประจําหมู่
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที 5 ตามแบบแปลน อบต.รอบเวียงกําหนด
พร้อมป้ายโครงการ สถานที บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที 5 ตําบลรอบเวียง
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย(พิกัดที N 19.911715
E099.878373)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ
(00262)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
47 ลําดับที 10)

โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจําหมู่บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที 5 จํานวน 174,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 294,100 บาท
งบลงทุน รวม 294,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุดนตรี เช่น ฉิง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง(เช่น
กลองสองหน้า กลองยาว กลองแซมบ้า) ขลุ่ย ขิม ฯลฯ  และอืนๆทีจํา
เป็นต้องใช้ในการบริหารงาน (สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุดนตรี จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬาเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ห่วง
ยาง ,ลูกฟุตบอล ,ลูกปิงปอง ,ไม้ตีปิงปอง ,ลูกแชร์บอล ,แบตมินตัน ,ลูก
แบตมินตัน ,เชือกกระโดด ,ตะกร้อ ,นกหวีด ,นาฬิกาจับเวลา ,ตาข่าย
กีฬา(เช่น ตาข่ายตะกร้อ) ,เสาตาข่ายกีฬา (เช่นเสาตาข่าย
วอลเลย์บอล) ,ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ,ตระกร้าหวายแชร์บอล ,นวม ,ลูก
ทุ่มนําหนัก ฯลฯ และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน (สิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 8)

วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย
ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
กีฬาจังหวัดเชียงราย ที กก.5103.5.02/13192 ลงวันที 8 มิถุนายน
2558 และตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน อ.เมือง
เชียงราย ที ชร 0023.6/277 ลงวันที 12 มิถุนายน 2558)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ
(00262)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
49 ลําดับที 19)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 7,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานออกกําลัง
กายกลางแจ้ง พร้อมเครืองออกกําลังกาย จํานวน 5 ชุด หมู่ 4 ประกอบ
ด้วย เครืองวิงล้อถ่วง 1 ชุด , เครืองบริหารเอว สะโพก 1 ชุด , เครือง
โยกเยก แขน ขา สะ โพก 1 เครืองบริหารกล้ามเนือลําตัว ลดหน้าท้อง
1 ชุด , ชุดบาร์เดียวและบาร์คู่ 1 ชุด งบประมาณและปริมาณงานตาม
แบบแปลน อบต.รอบเวียงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ สถานที บ้านป่า
งิว หมู่ที 4 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (พิกัด
ที N 19.916113 E099.793795)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ
(00262)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
47 ลําดับที 1)

โครงการก่อสร้างลานออกกําลังกายกลางแจ้ง พร้อมเครืองออกกําลังกาย
จํานวน 5 ชุด หมู่ 4

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานออกกําลัง
กายกลางแจ้ง พร้อมเครืองออกกําลังกาย จํานวน 5 ชุด หมู่ 1 ประกอบ
ด้วย เครืองวิงล้อถ่วง 1 ชุด , เครืองบริหารเอว สะโพก 1 ชุด , เครือง
โยกเยก แขน ขา สะ โพก 1 ,เครืองบริหารกล้ามเนือลําตัว ลดหน้าท้อง
1 ชุด , ชุดบาร์เดียวและบาร์คู่ 1 ชุด  งบประมาณและปริมาณงานตาม
แบบแปลน อบต.รอบเวียงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ สถานที บ้าน
หนองด่าน หมู่ที 1 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย (พิกัดที N 19.902967 E099.786469)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ
(00262)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
47 ลําดับที 1)

โครงการก่อสร้างลานออกกําลังกายกลางแจ้ง พร้อมเครืองออกกําลังกาย
จํานวน 5 ชุด หมู่ 1

จํานวน 60,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการทําบุญวันพระเช่น
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (ตามรายละเอียดของ
โครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
52 ลําดับที 12)

โครงการทําบุญวันพระ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการถ่ายทอดและสืบ
สานวัฒนธรรมท้องถิน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็น (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
53 ลําดับที 18)

โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการตานก๋วยสลาก
เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (ตามรายละเอียดของ
โครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
52 ลําดับที 11)

โครงการตานก๋วยสลาก จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเชิดชูภูมิปัญญา
ท้องถิน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (ตามรายละเอียดของ
โครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
53 ลําดับที 20)

โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการคนดีศรีรอบเวียง
เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
53 ลําดับที 15)

โครงการคนดีศรีรอบเวียง จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,103,800 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
50 ลําดับที 2)

โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
50 ลําดับที 1)

โครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรดนําดําหัวผู้สูงอายุ เช่น ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (ตามรายละเอียดของโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
51 ลําดับที 9)

โครงการรดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยาวชนอนุรักษ์ภาษาล้านนา
และวัฒนธรรมท้องถิน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็น (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
53 ลําดับที 17)

โครงการเยาวชนอนุรักษ์ภาษาล้านนาและวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเยาวชนรักษ์บ้าน
เกิดสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
(รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาแวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
53 ลําดับที 19)

โครงการเยาวชนรักษ์บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด เช่น ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (ตามรายละเอียดของโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
52 ลําดับที 13)

โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด จํานวน 5,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมประเพณี
วันออกพรรษา เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (ตามราย
ละเอียดของโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
50 ลําดับที 5)

โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมประเพณี
ลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (รายละเอียดตาม
โครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
50 ลําดับที 6)

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมประเพณี
เข้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (รายละเอียดตาม
โครงการ)  )
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
51 ลําดับที 7)

โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนสวดมนต์ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (ราย
ละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
51 ลําดับที 10)

โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนสวดมนต์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
(ตามรายละเอียดของโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
57 ลําดับที 3)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธี
ฌาปนกิจ  หมู่ 3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.รอบเวียงกําหนด  พร้อมป้ายโครงการ สถานทีก่อสร้าง
บ้านป่าบง หมู่ที 3  ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย (พิกัดที N 19.922027  E099.893620)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที
45 ลําดับที 8)

โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ หมู่ 3 จํานวน 382,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 765,800 บาท
งบลงทุน รวม 765,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอุ้ยสอนหลานสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็น (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
53 ลําดับที 21)

โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการไหว้ครู เช่น ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (ตามรายละเอียดของโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
50 ลําดับที 4)

โครงการไหว้ครู จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสรงนําพระในวันปีใหม่เมือง
เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (ตามรายละเอียดของ
โครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
52 ลําดับที 14)

โครงการสรงนําพระในวันปีใหม่เมือง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็น (รายละเอียดตามโครงการ)
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
51 ลําดับที 8)

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ผู้ติดเชือเอดส์  (HIV) จํานวน  20
คนๆ ละ  500  บาทจํานวน 12 เดือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
รอบเวียง
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง( 00411)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 10)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 10)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท
งบกลาง รวม 953,933 บาท
งบกลาง รวม 953,933 บาท
งบกลาง รวม 953,933 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง ประจําปี 2559 (ตาม
หนังสืออําเภอเมืองเชียงราย ที ชร 0023.6/2520 ลงวันที 28
พฤษภาคม 2558)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
54 ลําดับที 23)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธี
ฌาปนกิจ หมู่ 5 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.รอบเวียงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ สถานทีก่อสร้าง บ้าน
ป่ายางมนใหม่ หมู่ที 5  ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย (พิกัดที N 19.914934  E099.876727)
***ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที
45 ลําดับที 9)

โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ หมู่ 5 จํานวน 382,900 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําตําแหน่ง พนักงานประสานงาน
ชนบท จํานวน 3 อัตรา ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2500
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง   (00411)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 10)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 115,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ร้อยละ 1 ของงบประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน ของปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2500
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง   (00411)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 10)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 158,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที ของอบต.รอบเวียง
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)   งานงบ
กลาง(00411)
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปีพ.ศ.2559- 2561ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที
55 ลําดับที  3)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 70,000 บาท

เพือตังจ่ายเป็นเงินใช้จ่ายกรณีจําเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสมหรือ
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้กับราษฎรกรณีฉุกเฉินและเกิดเหตุ
ประสบภัยพิบัติสาธารณภัยเช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง และภัย
อืนๆ ฯลฯทีเกิดขึนในเขตพืนทีรับผิดชอบของ อบต.รอบเวียง
***ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 285,653 บาท เงินอุดหนุนทัวไป
จํานวนว 124,780 บาทปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบ
กลาง(00411)
(แผนพัฒนาสามปีประจําปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที
76 ลําดับที 10)

สํารองจ่าย จํานวน 410,433 บาท


