รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
สมัยสามัญ สามัยที่ 3 ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
*******************************
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ - สกุล
นายครอบ ผ่องศรี
นายปรีดา โคตรวิทย์
นายศักดิ์ศรี ขมิ้นเขียว
นางนิตยา พิลาแดง
นายจังโก้ แก้วเชียงหวาง
นายประดิษฐ์ โคตวิทย์
นายเสงี่ยม อุภัยพรม
นายอารมย์ ชมภูนิมิตร
นายเฉลิม
สุระคาย
นายดิเรก โกกิ
นายธงชัย นามบุตร
นายวิลม พรหมชาติ
น.ส.สุวรรณี สุระวิชัย
นายแพง
สิงคีประภา
นายอัควินทร์ เครือเนตร
นายหก
บุตรย้าง
น.ส.สุนทรีภรณ์ ขารพ
นายประไพศักดิ์ ไผ่ปูอง
นายถาวร
ศรีอุ่นลี
นายนิกอน
ธุระพล
นายบุญแปลง กาส่าน
นายไชยา
วงษ์พิมพ์
นายธีระศักดิ์ ไม่แพ้

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.เชียงหวาง
รองประธานสภา อบต.เชียงหวาง
ส.อบต.หมู่ 1
ส.อบต.หมู่ 1
ส.อบต.หมู่ 2
ส.อบต.หมู่ 2
ส.อบต.หมู่ 3
ส.อบต.หมู่ 3
ส.อบต.หมู่ 4
ส.อบต.หมู่ 5
ส.อบต.หมู่ 5
ส.อบต.หมู่ 6
ส.อบต.หมู่ 6
ส.อบต.หมู่ 7
ส.อบต.หมู่ 7
ส.อบต.หมู่ 8
ส.อบต.หมู่ 9
ส.อบต.หมู่ 9
ส.อบต.หมู่ 10
ส.อบต.หมู่ 10
ส.อบต.หมู่ 11
ส.อบต.หมู่ 12
ส.อบต.หมู่ 12

ลายมือชื่อ
ครอบ ผ่องศรี
ปรีดา โคตรวิทย์
ศักดิ์ศรี ขมิ้นเขียว
นิตยา พิลาแดง
จังโก้ แก้วเชียงหวาง
ประดิษฐ์ โคตวิทย์
เสงี่ยม อุภัยพรม
ลา
เฉลิม สุระคาย
ดิเรก โกกิ
ธงชัย นามบุตร
วิลม พรหมชาติ
สุวรรณี สุระวิชัย
แพง สิงคีประภา
อัควินทร์ เครือเนตร
หก บุตรย้าง
สุนทรีภรณ์ ขารพ
ประไพศักดิ์ ไผ่ป้อง
ถาวร ศรีอุ่นลี
นิกอน ธุระพล
บุญแปลง กาส่าน
ไชยา วงษ์พิมพ์
ธีระศักดิ์ ไม่แพ้

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
24 นายอภิสิทธิ์ สินงาม
25 นางบุญมี
วงขีลี
26 นายสมนึก อัธอาศัย
27 นายสังวร ประจงสาร
28 นายบัวผัน ม่านสนิท
29 นายมนตรี อุปชนม์
30 นายบุญกอง บุญจันทร์
31 นางฝน
เประกันยา
32 นายประมวล ช่วยนา
33 น.ส.วีญาวัลย์ โคตรวิทย์
34 นายวันชัย ธรรมนันท์
35 นางธัญชนก พระโคดี
36 นายศุภชัย สกุลณมรรคา
37 น.ส.เอมอร อุทัยพรม
38 นายคาพอง ชนะบริหาร
39 นายปรีดา บัวเงิน
40 นายวันนา บุญทัน
41 นายนิรพงศ์ โคตามี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ - สกุล
นายหรั่ง
ธุระพล
นายทองคูณ ศรีสิงห์
นางสาวสุดารัตน์ ธุระพล
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
นายสุดธนู งามลุน
นายวุฒิชัย อินทริยะ
นายอวน สร้างลี
นายโชคชัย ไผ่ปูอง
นายไชยภพ ปัตตะ
นายอัมพร ธุระพล
นายมีชัย พุ่มเกาะ

ตาแหน่ง
ส.อบต.หมู่ 13
ส.อบต.หมู่ 13
ส.อบต.หมู่ 14
ส.อบต.หมู่ 14
ส.อบต.หมู่ 15
ส.อบต.หมู่ 15
ส.อบต.หมู่ 16
ส.อบต.หมู่ 16
ส.อบต.หมู่ 17
ส.อบต.หมู่ 17
ส.อบต.หมู่ 18
ส.อบต.หมู่ 18
ส.อบต.หมู่ 19
ส.อบต.หมู่ 19
ส.อบต.หมู่ 20
ส.อบต.หมู่ 20
ส.อบต.หมู่ 21
ส.อบต.หมู่ 21

ลายมือชื่อ
อภิสิทธิ์ สินงาม
นางบุญมี วงขีลี
สมนึก อัธอาศัย
สังวร ประจงสาร
บัวผัน ม่านสนิท
นายมนตรี อุปชนม์
บุญกอง บุญจันทร์
ฝน เประกันยา
ประมวล ช่วยนา
วีญาวัลย์ โคตรวิทย์
วันชัย ธรรมนันท์
ธัญชนก พระโคดี
ศุภชัย สกุลณมรรคา
เอมอร อุทัยพรม
คาพอง ชนะบริหาร
ปรีดา บัวเงิน
วันนา บุญทัน
นิรพงศ์ โคตามี

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ
ผู้อานวยการกองคลัง
ผญบ.ม.16
ผญบ.ม.8
ผช.ผญบ.ม.7
ผญบ.ม.12
ผญบ ม.11
ผู้อานวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ
หรั่ง ธุระพล
ทองคูณ ศรีสิงห์
สุดารัตน์ ธุระพล
สหวัฒน์ วงศ์ศรี
สุดธนู งามลุน
วุฒิชัย อินทริยะ
อวน สร้างลี
โชคชัย ไผ่ป้อง
ไชยภพ ปัตตะ
อัมพร ธุระพล
มีชัย พุ่มเกาะ

ลาดับ
12
13
14

ชื่อ - สกุล
นายประถม กองทอง
นายสมชาย ถานะ
นายบุญส่ง ศิริเมือง

ตาแหน่ง
ผช.ผญบ.ม.3
ผญบ.ม.17
ผช.ผญบ.ม.10

ลายมือชื่อ
ประถม กองทอง
สมชาย ถานะ
บุญส่ง ศิริเมือง

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง มาครบทุกคนแล้ว นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าประชุม
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
เลขานุการสภาฯ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ได้มติในที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเชียงหวาง กาหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ใน
ระหว่าง วันที่ 11 – 25 สิงหาคม 2559 โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2554 ข้อ 20 (1) และข้อ 22 ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเชียงหวาง จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันที่ 15 สิงหาคม
2559 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์ก ารบริหารส่วนตาบลเชียง
หวาง จึ งประกาศให้ ทราบโดยทั่ว กันประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิ งหาคม
พ.ศ.2559 นายครอบ ผ่องศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
ผู้ลงนาม
ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีท่านผู้นาชุมชนมาเข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้ ท่าน
อาจจะมีข้อปรึกษาในวาระอื่นๆครับ วันนี้ก็มีสมาชิกสภา หมู่ที่ 11 ท่านณัฐพงษ์
โคตรวิทย์ ได้ลาออกไปลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน และอีกท่าน นายอารมณ์ ชมภูนิมิตร
ได้ลาปุวย และอีกเรื่องครับ เรื่อง ทอดเทียนเวียนตาบล มีทั้งหมด 5 วัด
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2559 วัดโพธิ์ศรีจันทร์ บ้านด่าน
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2559 วัดปุาเทพประสิทธิ บ้านโพนทัน
ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 วัดปุาสว่างจิตนิมิตคาผักหนาม บ้านคาผักหนาม
ครั้งที่ 4 วันที่ 9 ตุลาคม 2559 วัดสามัคคีมงคล บ้านโคกน้อย
ครั้งที่ 5 วันที่ 16 ตุลาคม 2559 วันดงขมิ้น บ้านสร้างหลวง ครับ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗
พฤษภาคม 255๙
ประธานสภาฯ
ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ
นางสุนทรีภรณ์ ขารพ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวางและสมาชิกทุกท่าน ตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ได้เชิญคณะกรรมการมาตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง มาตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 6 หน้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม
-มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
จานวน 38 เสียง
-มีมติไม่รับรองรายงานการประชุม
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 2 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3
1.เรื่องร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1
2.เรื่องเสนอพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาสามปี เชิญครับ
นายก อบต.
เรี ย นประธานสภาและสมาชิก ผู้ ทรงเกี ย รติ ทุ กท่ า น ผมนายหรั่ง ธุร ะพล นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 แต่
เนื่องจากมีโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีดังกล่าว ซึ่งทาให้ไม่สามารถ
นาโครงการดังกล่าวมาดาเนินการได้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 เพื่อเป็น
แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นเร่ ง ด่ ว นให้ กั บ ประชาชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ
ประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา จึงได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเชีย งหวาง จานวน 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้ น 2,182,000 บาท
(-สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 22 วรรคท้าย กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒ นาสามปี ที่เ พิ่ม เติม หรื อเปลี่ ย นแปลงต่อสภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
ต่อไป ดังนั้น ในนามผู้บริหารท้องถิ่น จึงเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-

ประธานสภาฯ
รองปลัด อบต.

2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ต่อสภาฯ เพื่อให้สภา อบต.เชียงหวาง
พิจารณา ขอบคุณครับ
เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ
เรียนประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุดารัตน์ ธุระพล
รองปลั ด อบต.ขอชี้แจงเพิ่ มเติ มในการแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงแผน เปลี่ ย นแปลง 3
รายการ ๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและการ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม โครงการ ก่อสร้างฝาย
น้าล้นห้วยโนนตาล หมู่ 11
ข้อความเดิม ปีงบประมาณ 2561
ข้อความใหม่ ปีงบประมาณ 2560
หมายเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๒.โครงการ ขยายเขตไฟฟูาปักเสาพาดสายภายในหมู่บ้านด่านเจริญ หมู่ 21
ข้อความเดิม ปีงบประมาณ 2561
ข้อความใหม่ ปีงบประมาณ 2560
หมายเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๓.โครงการ ลงท่อระบายน้าคอนกรีตไม่เสริมเหล็ กพร้อมลงบ่อพัก คสล.และฝา
ตะแกรงสี่แยกบ้านางหนูแวง เซสาซน หมู่ 16
ข้อความเดิม ปีงบประมาณ 2561
ข้อความใหม่ ปีงบประมาณ 2560
หมายเหตุ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เพิ่มเติม 5 โครงการ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้า
เพื่อการบริโภค – อุปโภค และเกษตร
๑.โครงการลงที่ระบายน้า คสล.พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาห้วยวังเดื่อหมู่ 10
งบประมาณ 2560
๒.โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างดาด คสล.ท้าย
น้าลาห้วยฝายหลวง หมู่ 8 งบประมาณ 2560
๓.โครงการปรั บ ปรุง ภู มิ ทั ศ น์ที่ ส าธารณะประโยชน์ บ้ า นหนองสระใคร หมู่ 13
งบประมาณ 2560
๔.โครงการถมดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กบ้านดงใหญ่ หมู่ 3
งบประมาณ 2560

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

๕.โครงการก่อสร้า งลานคอนกรี ตเสริม เหล็ กบริ เวณส านั กงาน อบต.เชี ยงหวาง
งบประมาณ 2560
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ
-มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
จานวน 38 เสียง
-มีมติไม่รับรองรายงานการประชุม
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 2 เสียง
เรื่องที่ ๒ เรื่องเสนอพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
(วาระรับหลักกการ)
ขอเชิญฝุายบริหารชี้แจงต่อสภาฯครับ
เรียนประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง จึง
ขอชี้ แ จงให้ ท่ า นประธานสภาและสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นได้ ท ราบถึ ง สถานะการคลั ง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดังต่อไปนี้
1. สถานการคลัง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ 2559 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเชียงหวาง มีสถานะการเงิน ดังนี้
1. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
72,441,157.13
บาท
2. เงินสะสม
29,858,486.93
บาท
3. ทุนสารองเงินสะสม
24,250,687.13
บาท
4. รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน
โครงการ รวม
บาท
5. รายการที่ได้กนั เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน
โครงการ รวม
บาท
6. เงินกู้คงค้าง
บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.1 รายรับจริง ทั้งสิ้น
45,130,182.28 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
437,243.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
279,696.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
431,694.27 บาท

นายก อบต.

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
43,630.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
352,952.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
21,960,985.01
บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
21,623,982.00
บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 25,658,860.00 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จานวน 32,165,289.80 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
1,549,644.00
บาท
งบบุคลากร
10,642,759.00
บาท
งบดาเนินการ
7,048,422.37
บาท
งบลงทุน
8,220,431.00
บาท
งบเงินอุดหนุน
4,704,033.43
บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
21,206,830.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน
5,927,000.00 บาท
สาหรับรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 ก็ขอให้ทุกท่านดู
ไปพร้อมๆกันนะครับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายรับไว้รวมทั้งสิ้น 68,610,000 บาท
1. รายได้ที่จัดเก็บเอง
รวมทั้งสิ้น
1,299,000 บาท แยกเป็น
หมวดภาษีอากร
รวม 270,000 บาท แยกเป็น
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน 110,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะเก็บต่ากว่าปีที่ผ่านมา
- ภาษีบารุงท้องที่ จานวน 135,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะเก็บได้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
- ภาษีปูาย จานวน 25,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า
จะเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต รวม 164,000 บาท แยกเป็น
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จานวน 155,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี
ที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่
ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา

- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จานวน 8,000 บาท คา
ชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวม 600,000 บาท แยกเป็น
- ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จานวน 600,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่
ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยต่ากว่าปีที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 65,000 บาท แยกเป็น
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (กิจการประปา) จานวน 65,000 บาท คาชี้แจง
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม 200,000 บาท แยกเป็น
- ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง จานวน 150,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่
ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจาหน่ายแบบพิมพ์ได้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น จานวน 50,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 23,701,000 บาท
แยกเป็น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 23,701,000 บาท แยกเป็น
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พ.ร.บ.) จานวน 9,600,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่
ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จานวน 5,500,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่าน
มา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรต่ากว่าปีที่ผ่านมา
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน 140,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรต่ากว่าปีที่ผ่านมา
- ภาษีสุรา จานวน 2,400,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาด
ว่าจะได้รับจัดสรรต่ากว่าปีที่ผ่านมา
- ภาษีสรรพสามิต จานวน 4,230,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรต่ากว่าปีที่ผ่านมา
- ค่าภาคหลวงแร่ จานวน 70,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่าว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรต่ากว่าปีที่ผ่านมา
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จานวน 761,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จานวน 1,000,000
บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรต่ากว่าปีที่ผ่านมา
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 43,610,000 บาท
แยก
เป็น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 43,610,000 บาท แยกเป็น
- เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
จานวน 43,250,000 บาท คาชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนสูง
กว่าปีที่ผ่านมา

รายงานรายละเอียดงบประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,610,000
บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
อากร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
1.1.1 งานบริหารทั่วไป
รวม
13,057,240
บาท
1. งบบุคลากร
รวม
9,880,240 บาท
หมวดรายจ่ายหมวดเงินเดือน
รวม
9,880,240 บาท
ก. เงินเดือน (ฝุายการเมือง)
ตั้งไว้
4,686,840 บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 532,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
1.1.1 นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 12 เดือน ๆ ละ 21,120 บาท เป็นเงิน
253,440 บาท
1.1.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2 คน จานวน 12 เดือน ๆ ละ 11,610 บาท/คน
เป็นเงิน 278,640 บาท
(สานักงานปลัด อบต.)
1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 45,600 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ดังนี้
1.2.1 นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,900 บาท เป็นเงิน
22,800บาท
1.2.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2 คน จานวน 12 เดือน ๆ ละ 950 บาท/คน เป็น
เงิน 22,800 บาท
(สานักงานปลัด อบต.)
1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 45,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
1.3.1 นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,900 บาท เป็นเงิน
22,800บาท
1.3.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2 คน จานวน 12 เดือน ๆ ละ 950 บาท/คน เป็น
เงิน 22,800 บาท
(สานักงานปลัด อบต.)
1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต. ตั้งไว้ 90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
12 เดือน ๆ ละ
7,560 บาท (สานักงานปลัด อบต.)

1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 3,972,840
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบให้แก่ประธานสภา , รองประธานสภา , สมาชิกสภา และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ดังนี้
1.5.1 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 12 เดือน ๆ ละ 11,610 บาท เป็น
เงิน 139,320 บาท
1.5.2 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,500 บาท เป็น
เงิน 114,000 บาท
1.5.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 40 คน จานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,560 บาท/
คน เป็นเงิน 3,628,800 บาท
1.5.4 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,560 บาท เป็น
เงิน 90,720 บาท
(สานักงานปลัด อบต.)
ข. เงินเดือน (ฝุายประจา)
ตั้งไว้
5,193,400 บาท แยกเป็น
1.6 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,145,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล (สานักงานปลัด อบต.) จานวน 6 อัตรา ดังนี้
1.6.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน
1
อัตรา
1.6.2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน
1
อัตรา
1.6.3 หัวหน้าสานักปลัด อบต.
จานวน
1
อัตรา
1.6.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน
1
อัตรา
1.6.5 เจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
1
อัตรา
1.6.6 นักทรัพยากรบุคคล
จานวน
1
อัตรา
และเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล (กองคลัง) จานวน 6 อัตรา
ดังนี้
1.6.7 ผู้อานวยการกองคลัง
จานวน
1
อัตรา
1.6.8 นักวิชาการการเงินและบัญชี
จานวน
1
อัตรา
1.6.9 จพง.การเงินและบัญชี
จานวน
2
อัตรา
1.6.10 จพง.พัสดุ
จานวน
1
อัตรา
1.6.11 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
จานวน
1
อัตรา
1.7 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ตั้งไว้ 196,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่ม
สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. , ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตาบล เงินเพิ่มกรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกว่า 1 ขั้น และ
ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งบริหารของพนักงานส่วนตาบล (สานักงานปลัด อบต.) จานวน 6 อัตรา
ดังนี้
1.7.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน
1
อัตรา
1.7.2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน
1
อัตรา
1.7.3 หัวหน้าสานักปลัด อบต.
จานวน
1
อัตรา
1.7.4 นักที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน
1
อัตรา
1.7.5 เจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
1
อัตรา

1.7.6 นักทรัพยากรบุคคล
จานวน
1
อัตรา
และเพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่ม สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. , ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เงินเพิ่มกรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกว่า 1 ขั้น และเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตาบล (กองคลัง) จานวน 6 อัตรา ดังนี้
1.7.7 ผู้อานวยการกองคลัง
จานวน
1
อัตรา
1.7.8 นักวิชาการการเงินและบัญชี
จานวน
1
อัตรา
1.7.9 จพง.การเงินและบัญชี
จานวน
2
อัตรา
1.7.10 จพง.พัสดุ
จานวน
1
อัตรา
1.7.11 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
จานวน
1
อัตรา
1.8 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้
294,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1.8.1 ค่าเงินประจาตาแหน่งของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 3 อัตรา ได้แก่ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล ,รองปลัด อบต. ,หัวหน้าสานักปลัด อบต. จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
252,000 บาท (สานักงานปลัด อบต.)
1.8.2 และเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1
อัตรา ได้แก่ ผู้อานวยการกองคลัง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท (กองคลัง)
1.9 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้
1,305,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงาน
จ้าง (สานักงานปลัด อบต.) รวม 12 เดือน จานวน 8 อัตรา ดังนี้
1.9.1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภารกิจ)
จานวน
1
อัตรา
1.9.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ภารกิจ)
จานวน
1
อัตรา
1.9.3 พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
จานวน
3
อัตรา
1.9.4 ภารโรง (ทั่วไป)
จานวน
1
อัตรา
1.9.5 คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
จานวน
1
อัตรา
1.9.6 คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์ )
จานวน
1
อัตรา
และเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง (กองคลัง) รวม 12 เดือน จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.9.7 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ภารกิจ) จานวน
1
อัตรา
1.9.8 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) จานวน
1
อัตรา
1.9.9 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ภารกิจ)
จานวน
1
อัตรา
1.10 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้
252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง เงินเพิ่มกรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกว่า 1
ขั้น (สานักงานปลัด อบต.) จานวน 8 อัตรา ดังนี้
1.10.1 ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภารกิจ)
จานวน
1
อัตรา
1.10.2 ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ภารกิจ) จานวน
1
อัตรา
1.10.3 พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
จานวน
3
อัตรา
1.10.4 ภารโรง (ทั่วไป)
จานวน
1
อัตรา
1.10.5 คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
จานวน
1
อัตรา
1.10.6 คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์ )
จานวน
1
อัตรา
และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (กองคลัง) จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.10.7 ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ภารกิจ)จานวน
1
อัตรา

1.10.8 ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) จานวน
1.10.9 ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ภารกิจ)
จานวน

1
1

อัตรา
อัตรา

2. งบดาเนินงาน
รวม 3,127,000 บาท
ก. หมวดรายจ่ายหมวดค่าตอบแทน
รวม 1,060,000 บาท
2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
2.1.1 ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบลชียง
หวาง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะกรรมการ ตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสมาชิก อปพร. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบแพทย์ฉุกเฉิน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
ค่าตอบแทนการติดตาม
ประเมินผลประสิทธิภาพการทางานของ อบต. และค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ๆ ฯลฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (สานักงานปลัด อบต.)
2.1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการทางานและพัฒนาตนเองในการทางานให้ดียิ่งขึ้น เป็น
เงินทั้งสิ้น 500,000 บาท (สานักงานปลัด อบต.)
2.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ แก่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วน ตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กาหนด (สานักงานปลัด อบต.)
2.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 150,000 บาท แยกเป็น
2.3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตาบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการที่กาหนด (สานักงานปลัด อบต.) เป็นเงิน 90,000 บาท
2.3.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตาบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการที่กาหนด (กองคลัง) เป็นเงิน 60,000 บาท
2.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 60,000 บาท แยกเป็น
2.4.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตาบลและผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กาหนด เป็นเงิน 30,000 บาท (สานักงานปลัด อบต.)
2.4.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตาบลและผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กาหนด เป็นเงิน 30,000 บาท (กองคลัง)
ข. หมวดรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย
รวม 1,480,000 บาท
2.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
2.5.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ประจาหน่วยงานต่างๆ ของ อบต.เชียงหวาง รวมทั้งค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึง่ มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ครุภัณฑ์ เช่น
ค่าจ้างกาจัดปลวก ค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพ ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาค่าจ้างเหมา
แรงงาน และจ้างทาของ ติดแอร์ ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ถ่ายแบบจัดทาเอกสาร และค่า

เช่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ตลอดจนค่าตกแต่งสถานที่ เพื่อแสดงงานต่างๆ ค่าจัดทาปูาย ค่าซักฟอก
ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างทาความสะอาด ค่าซักผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ค่าจ้างทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การจัดทาหรือบันทึกเทปโทรทัศน์ เทป
บันทึกเสียง การแถลงข่าวสารทางราชการ การเช่าหรือซื้อคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การจัดทาวารสาร การ
จัดทาบรรยายสรุปและค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่ารับวารสารต่าง ๆ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใบปลิว แผ่นพับ และข้อบังคับต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงผู้ว่างงาน นักเรียน /
นักศึกษา ทางานช่วงปิดภาคฤดูร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการ ค่าจ้างเหมา
กาจัด/ทิ้งขยะกับเอกชน/ส่วนราชการ และรวมถึงค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เป็นเงิน 150,000 บาท (สานักงาน
ปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 104 ข้อ 19
2.5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ ประจาหน่วยงานต่างๆ ของ อบต.เชียงหวาง
รวมทั้งค่าจ้างเหมา
บริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ครุภัณฑ์ เช่น ค่าจ้าง
กาจัดปลวก ค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพ ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาค่าจ้างเหมาแรงงาน
และจ้างทาของ ติดแอร์ ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ถ่ายแบบจัดทาเอกสาร และค่าเช่าเวที
ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ตลอดจนค่าตกแต่งสถานที่ เพื่อแสดงงานต่างๆ ค่าจัดทาปูาย ค่าซักฟอก ค่าตัก
สิ่งปฏิกูล ค่าจ้างทาความสะอาด ค่าซักผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ค่าจ้างทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การจัดทาหรือบันทึกเทปโทรทัศน์ เทป
บันทึกเสียง การแถลงข่าวสารทางราชการ การเช่าหรือซื้อคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การจัดทาวารสาร การ
จัดทาบรรยายสรุปและค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่ารับวารสารต่าง ๆ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใบปลิว แผ่นพับ และข้อบังคับต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงผู้ว่างงาน นักเรียน /
นักศึกษา ทางานช่วงปิดภาคฤดูร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการ ค่าจ้างเหมา
กาจัด/ทิ้งขยะกับเอกชน/ส่วนราชการ และรวมถึงค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เป็นเงิน 100,000 บาท (กองคลัง)
อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 104 ข้อ 19
2.5.3 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทานิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินต่างๆ
รวมถึง ค่าธรรมเนียมสมาชิกสื่อสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมสมาชิกอินเตอร์เน็ต เป็นเงิน 50,000 บาท
(สานักงานปลัด อบต.)
2.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
2.6.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน ประชุม หรือเยี่ยม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นเงิน 50,000
บาท (ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา) (สานักงานปลัด อบต.)
2.6.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ ใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
หรือ
คณะกรรมการอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ

ประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน (ไม่รวมในร้อยละ 1.0 ตามข้อ
2.6.1) (สานักงานปลัด อบต.)
2.6.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน งานรัฐพิธี ราชพิธี พิธีทางศาสนา กิจกรรมและพิธีการ
ต่าง ๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามนโยบายของทางราชการ งานรัฐพิธี
ราชพิธี และพิธีทางศาสนา วันสาคัญของทางราชการ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงผลงาน งานวัน
สถาปนา การไปร่วมกิจกรรมของทางราชการ รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์งานต่างๆ ตามหนังสือสั่งการ
เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม สาหรับคณะกรรมการ คณะเจ้าหน้าที่ สมาชิกกลุ่มองค์กรที่เข้าร่วม
ในงานต่างๆ ที่จัดโดย อบต.เชียงหวาง หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ สมาคม ชุมชน หรือองค์กรอิสระ
อื่นๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง แจกันพุ่มดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ธูป เทียน ค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าพิธีสงฆ์ ค่าจ้างทาภัตตราหาร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าโล่รางวัล
ใบประกาศเกียรติคุณสาหรับกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งค่าพวงหรีด พวงมาลา สาหรับบุคคลที่ถึงแก่กรรมใน
หน้าที่ราชการตลอดจนผู้ทาคุณประโยชน์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
สาหรับงานรัฐพิธี ราชพิธี พิธีทางศาสนาและพิธีการต่าง ๆ ที่จาเป็น เท่าที่จ่ายจริง เป็นเงิน 100,000
บาท (สานักงานปลัด อบต.)
2.7 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
2.7.1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 400,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/ ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม
2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556
อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามความเหมาะสม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับการนี้ (สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 93 ข้อ 2,3
2.7.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นเงิน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สาหรับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา หรือผู้ที่ นายก อบต.สั่งให้ไปปฏิบัติราชการ หรืออบรมสัมมนา เช่น
ค่าลงทะเบียนในการอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับ
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการฝึกอบรมสัมมนาที่กาหนด เป็นเงิน 300,000
บาท (สานักงานปลัด อบต.)
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สาหรับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
หรือผู้ที่ นายก อบต.สั่งให้ไปปฏิบัติราชการ หรืออบรมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียนในการอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือหนังสือสั่ง
การเกี่ยวกับการฝึกอบรมสัมมนาที่กาหนด เป็นเงิน 100,000 บาท (กองคลัง)
2.7.3 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและดูงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าฝึกอบรมสัมมนาและดูงานในประเทศ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ผู้แทนกลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับงานนี้
(สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 100 ข้อ 1
ง. หมวดรายจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม 587,000 บาท
2.8 ประเภทค่าไฟฟูา ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสาหรับที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบล และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบล (สานักงานปลัด อบต.)
2.9 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 77,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานและค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการเช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
(สานักงานปลัด อบต.)
2.10 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข
ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) (สานักงานปลัด อบต.)
2.11 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ตัง้ ไว้ 94,800 บาท เช่นค่าโทรภาพ
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น
ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ (สานักงานปลัด อบต.)
3. งบดาเนินเงินอุดหนุน
รวม
50,000
บาท
ก. หมวดรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
รวม
50,000
บาท
3.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 40,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกกลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ระดับอาเภอ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคลากรประจาศูนย์ฯ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีความ
จาเป็นสาหรับการนี้ (สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 105 ข้อ 1
3.2 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) เงินอุดหนุนโครงรวมน้าใจให้กาชาดจังหวัดอุดรธานี ให้กับที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โครงการรวมน้าใจให้กาชาดจังหวัดอุดรธานี ในการจัดทา

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของส่วนรวม (สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า
105 ข้อ 2
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
1.1.3 งานบริหารคลัง
รวม
2,375,800
บาท
1. งบดาเนินงาน
รวม
2,309,000
บาท
ข. หมวดรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย
รวม
620,000 บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาทะเบียนแผนที่ภาษี ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาทะเบียนแผนที่ภาษี ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง เช่น ค่าฝึกอบรม
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจาเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับงานนี้ (กองคลัง)
1.1.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจาเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับงานนี้ (กองคลัง)
1.1.3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการสารวจที่ดินเพื่อยื่นแบบและประเมินภาษีบารุงท้องที่ ประจาปี
2560-2564 ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในโครงการสารวจที่ดินเพื่อยื่นแบบ
และประเมินภาษีบารุงท้องที่ ประจาปี 2560-2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง เช่น ค่า
ฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจาเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับงานนี้ (กองคลัง) ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปรกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์
2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 29 มกราคม 2555 อยู่ในแผน
ฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 100 ข้อ 2
1.2 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
บารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องถ่ายเอกสาร , โทรทัศน์
, วีดิโอ , ตู้เย็น , พัดลม , ยานพาหนะต่าง ๆ ฯลฯ หรือบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า
100 ข้อ 3
ค. หมวดรายจ่ายหมวดค่าวัสดุ
รวม
1,689,000 บาท
1.3 ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ประจาส่วนราชการต่าง ๆ ของ อบต.เชียง
หวาง เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนแบบ ถ่ายพิมพ์เขียว
ใบเสร็จรับเงิน ฎีกาเบิกเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น วัสดุในการประชุมสภาฯ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน และอื่นๆ
(จัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) (สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า
100 ข้อ 4

1.4 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูา
ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา เบรกเกอร์ บัลลาส ไฟหยดน้า ไฟประดับ สวิทซ์ สตาร์ทเตอร์ ฟิวส์
เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา สายโทรศัพท์ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาที่เกี่ยวข้อง (จัดหาตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด) (สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 101 ข้อ 5
1.5 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.5.1 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก สบู่ ถ้วย จาน แก้ว แปรง ผ้าปูโต๊ะ น้ายาดับกลิ่น
น้ายาเช็ดกระจก กระดาษชาระ และอื่นๆ สาหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
(จัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) (สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า
101 ข้อ 6
1.5.2 ค่าจัดซื้อน้าดื่ม (น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อนาดื่มจากเอกชน สาหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
(จัดหาตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด) (สานักงานปลัด อบต.)
1.6 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง สาหรับยานพาหนะประจาส่วนราชการต่าง ๆ ของ อบต. เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน หัวเทียน เบาะรถจักรยานยนต์ ฯลฯ (สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562)
หน้า 102 ข้อ 9
1.7 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,079,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อวัสดุ
น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับยานพาหนะที่ใช้ประจาส่วนราชการต่าง ๆ ของ อบต. เช่น น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ และสาหรับใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของ อบต. เช่น
น้ามันหรับตัดหญ้า น้ามันสาหรับพ่นหมอกควันกาจัดยุงลาย และแมลงต่าง ๆ แยกดังนี้
-สาหรับรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ – 5635 อุดรธานี รวม 12 เดือน ๆ ละ 6,000
บาท เป็นเงิน 72,000 บาท
-สาหรับรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กม – -3577 อุดรธานี รวม 12 เดือน ๆ ละ 6,000
บาท เป็นเงิน 72,000 บาท
-สาหรับรถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ 2 คัน รวม 12 เดือน ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน
168,000 บาท
-สาหรับรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40 – 0240 อุดรธานี รวม 12 เดือน ๆ ละ
4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
-สาหรับรถขยะ จานวน 5 คัน ๆ ละ 9,000 รวม 12 เดือน บาท เป็นเงิน 540,000 บาท
-สาหรับรถกู้ชีพ รวม 12 เดือน ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท
-รถกระบะตอนเดียว รวม 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
-สาหรับรถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง และเครื่องตัดหญ้าและอื่น ๆ รวม 12 เดือน ๆ ละ
3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
-น้ามันเครื่อง และหล่อลื่น รวม 12 เดือน เป็นเงิน 5,000 บาท
(สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 102 ข้อ 10
1.8 ประเภทวัสดุการเกษตร
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร
เช่น จอบ เสียม พลั่วขุดดิน สปริงเกอร์ สายยาง บัวรดน้า กรรไกรสาหรับตัดตกแต่งกิ่งไม้ กรรไกรตัด

หญ้า มีด ใบมีด เครื่องตัดหญ้า เชือก วัสดุเพาะชา ปุ๋ย กระถางต้นไม้ จานรองกระถาง ดินผสม พันธุ์พืช
สารเคมีปูองกันกาจัดศัตรูพืช ยาหรือสารเคมี และสารเคมีบารุงรักษาพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นเงิน 10,000
บาท (สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 98 ข้อ 1
1.9 ประเภทค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ของ อบต.เชียงหวาง เช่น ผ้า สี พู่กัน ไม้อัด ธงชาติ ธงตราสัญญาลักษณ์
ต่าง ๆ เป็นต้น (สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 101 ข้อ 8
1.10 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ์
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
(สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 102 ข้อ 11

2. งบลงทุน
รวม
66,800 บาท
ก. หมวดรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
รวม
66,800 บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 66,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น
2.1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.2 GHZ จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใชหน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแปูนพิมพ์และ Mouse
- จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System)
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวแตอร์ ประจาปี 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 104
ข้อ 17
2.1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.7 GHZ จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใชหน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และ Mouse
- จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System)
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวแตอร์ ประจาปี 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองคลัง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 104 ข้อ 17
2.1.3 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท รวมเป็นเงิน 15,800 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า
250 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวแตอร์ ประจาปี 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สานักงานปลัด อบต. , กองคลัง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562)
หน้า 104 ข้อ 17
1.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน
1.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการักษาความสงบภายใน
รวม
822,200 บาท
1. งบบุคลากร
รวม
822,200 บาท
หมวดรายจ่ายหมวดเงินเดือน
รวม
822,200 บาท
ข. เงินเดือน (ฝุายประจา)
ตั้งไว้
822,200 บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 285,960 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล (สานักงานปลัด อบต.) จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน
1
อัตรา
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับ
เพิ่ม สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. , ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มกรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกว่า 1 ขั้น ให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล (สานักงานปลัด อบต.) จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน
1
อัตรา
1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 456,240 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงาน
จ้าง (สานักงานปลัด อบต.) รวม 12 เดือน จานวน 4 อัตรา ดังนี้
1.3.1 พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
จานวน
2
อัตรา
1.3.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันฯ
จานวน
1
อัตรา
1.3.3 คนงานทั่วไป
จานวน
1
อัตรา
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้
70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง เงินเพิ่มกรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกว่า 1
ขั้น (สานักงานปลัด อบต.) จานวน 4 อัตรา ดังนี้
1.4.1 พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
จานวน
2
อัตรา
1.4.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันฯ
จานวน
1
อัตรา
1.4.3 คนงานทั่วไป
จานวน
1
อัตรา
1.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน
1.2.3 งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม
640,000 บาท
1. งบดาเนินงาน
รวม
๕40,000 บาท
ข. หมวดรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย
รวม
๕40,000 บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ประจาหน่วยงานต่างๆ ของ อบต.เชียงหวาง รวมทั้งค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึง่ มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ครุภัณฑ์ เช่น
ค่าจ้างกาจัดปลวก ค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพ ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาค่าจ้างเหมา
แรงงาน และจ้างทาของ ติดแอร์ ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ถ่ายแบบจัดทาเอกสาร และค่า

เช่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ตลอดจนค่าตกแต่งสถานที่ เพื่อแสดงงานต่างๆ ค่าจัดทาปูาย ค่าซักฟอก
ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างทาความสะอาด ค่าซักผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ค่าจ้างทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การจัดทาหรือบันทึกเทปโทรทัศน์ เทป
บันทึกเสียง การแถลงข่าวสารทางราชการ การเช่าหรือซื้อคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การจัดทาวารสาร การ
จัดทาบรรยายสรุปและค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่ารับวารสารต่าง ๆ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใบปลิว แผ่นพับ และข้อบังคับต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงผู้ว่างงาน นักเรียน /
นักศึกษา ทางานช่วงปิดภาคฤดูร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการ ค่าจ้างเหมา
กาจัด/ทิ้งขยะกับเอกชน/ส่วนราชการ และรวมถึงค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เป็นเงิน 300,000 บาท (สานักงาน
ปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 104 ข้อ 19
1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน เช่น สาหรับเป็นค่า
ฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนตาบลเชียงหวาง, ค่าฝึกอบรมทบทวนแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยประจาปี, ค่าฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลงขั้นต้น เป็นเงิน 100,000 บาท เช่น
ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
สาหรับการอบรมและการฝึกทบทวน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ (สานักงานปลัด อบต.)
อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 96 ข้อ 4
1.2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมปูองกันไฟปุา สาหรับเป็นค่าฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน
ปูองกันไฟปุา เป็นเงิน 40,000 บาท
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับ
พาหนะ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการอบรมและการฝึกทบทวน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ (สานักงานปลัด อบต.)
1.2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันอุบัติภัยทางท้องถนน เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันอุบัติภัยทางท้องถนน ในช่วงเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ รวมถึงการรณรงค์ และฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอุบัติภัยทางถนนกฎจราจร เช่น ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานประจาจุดตรวจ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นสาหรับโครงการ (สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 96
ข้อ 2
2. งบลงทุน
รวม
100,000 บาท
ก. หมวดรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
รวม
100,000 บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
2.1.1 ค่าจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
เช่น สายสื่อสัญญาณต่าง ๆ หรือ เสาติดตั้งกล้อง เป็นต้นพร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบอินฟราเรด สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor IP
Infrared Camera) ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยีสาหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติอย่างน้อยดังนี้
1) IR LEDs
2) IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.35 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และ 0 LUX สาหรับ
การแสดงภาพอินฟราเรด (Infrared)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- เลนส์ต้องมีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ
สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ช่องเดียวกันได้
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD
Card
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน
IP66 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
(สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 97
ข้อ 6
2.1 แผนงาน การศึกษา
2.1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม
4,788,004
บาท
1. งบบุคลากร
รวม
4,502,004 บาท
หมวดรายจ่ายหมวดเงินเดือน (ฝุายประจา)
รวม
4,502,004 บาท
ข. เงินเดือน (ฝุายประจา)
ตั้งไว้ 4,502,004 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้
2,885,880 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ จานวน
1
อัตรา
- นักวิชาการศึกษา
จานวน
1
อัตรา
- ครูผู้ดูแลเด็ก*
จานวน
10 อัตรา

(กองการศึกษาฯ) จ่ายจากเงินรายได้ (510,400) จ่ายจากเงินอุดหนุน* (2,375,400)
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 172,524 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่ม
สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. , ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มกรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกว่า 1 ขั้น ให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ จานวน
1
อัตรา
- นักวิชาการศึกษา
จานวน
1
อัตรา
- ครูผู้ดูแลเด็ก*
จานวน
10 อัตรา
(กองการศึกษาฯ) จ่ายจากเงินรายได้ (30,000) จ่ายจากเงินอุดหนุน* (142,524)
1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ (กองการศึกษาฯ)
จานวน 12 เดือน
1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 1,191,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่
พนักงานจ้างของส่วนการศึกษา และพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในส่วนที่เกิน
จากเงินอุดหนุน รวม 12 เดือน ดังนี้
- ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ดูแลเด็ก*
จานวน 5 อัตรา
- คนงานทั่วไป* (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก) จานวน 3 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
ส่วนที่เกินจากเงินอุดหนุน จานวน 8 อัตรา
(กองการศึกษาฯ) จ่ายจากเงินรายได้ (303,600) จ่ายจากเงินอุดหนุน* (888,000)
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มกรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกว่า 1 ขั้น ให้แก่
พนักงานจ้างของส่วนการศึกษา พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในส่วนที่เกินจาก
เงินอุดหนุน รวม 12 เดือน
- ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
- ผู้ดูแลเด็ก*
จานวน 5 อัตรา
- คนงานทั่วไป* (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก) จานวน 3 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
ส่วนที่เกินจากเงินอุดหนุน
จานวน 8 อัตรา
(กองการศึกษาฯ) จ่ายจากเงินรายได้ (54,000) จ่ายจากเงินอุดหนุน* (156,000)
2. งบดาเนินงาน
รวม
286,000 บาท
ก. หมวดรายจ่ายหมวดค่าตอบแทน
รวม
100,000 บาท แยก
เป็น
2.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วน
ตาบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กาหนด (กองการศึกษาฯ)

2.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตาบล บุคลลากรทางการศึกษา และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการที่กาหนด (กองการศึกษาฯ) จ่ายจากเงินรายได้ (20,000 บาท) จ่ายจากเงินอุดหนุน*
(40,000 บาท)
ข. หมวดรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย
รวม
186,000 บาท
2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
186,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สาหรับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
หรือผู้ที่ นายก อบต.สั่งให้ไปปฏิบัติราชการ หรืออบรมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมสัมมนาที่กาหนด เป็นเงิน 150,000 บาท (กองการศึกษาฯ)
2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก สาหรับผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับโอนจากส่วน
ราชการอื่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้น จานวน 18 คน ฯ ละ 2,000 บาท เช่นการอบรม
สัมมนา หรือนายก อบต.สั่งให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่า
สถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่า
น้ามันเชื้อเพลิงสาหรับพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงิน 36,000* บาท (กอง
การศึกษาฯ) จ่ายจากเงินอุดหนุน*
2.1 แผนงาน การศึกษา
2.1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม 10,748,870 บาท
1. งบดาเนินงาน
รวม 5,140,870 บาท
ข. หมวดรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย
รวม 2,089,800 บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
2,089,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้รวม 1,999,800 บาท แยก
เป็น
1.1.1.1 ค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงหวาง - สร้างลาน
จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 70 คน ๆ ละ 20 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 245 วัน เป็นเงิน
343,000 บาท โดยทาการเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จานวน 60 วัน จานวน 70 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
* งวดที่ 2 จานวน 60 วัน จานวน 70 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
* งวดที่ 3 จานวน 60 วัน จานวน 70 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
* งวดที่ 4 จานวน 65 วัน จานวน 70 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 91,000 บาท
1.1.1.2 ค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสระใคร
จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 60 คน ๆ ละ 20 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 245 วัน เป็นเงิน 294,000
บาท โดยทาการเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จานวน 60 วัน จานวน 60 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท

* งวดที่ 2 จานวน 60 วัน จานวน 60 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท
* งวดที่ 3 จานวน 60 วัน จานวน 60 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท
* งวดที่ 4 จานวน 65 วัน จานวน 60 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 78,000 บาท
1.1.1.3 ค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาสว่างจิตนิมิตวนาราม
จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 39 คน ๆ ละ 20 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 245 วัน เป็นเงิน 191,100
บาท โดยทาการเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จานวน 60 วัน จานวน 39 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 46,800 บาท
* งวดที่ 2 จานวน 60 วัน จานวน 39 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 46,800 บาท
* งวดที่ 3 จานวน 60 วัน จานวน 39 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 46,800 บาท
* งวดที่ 4 จานวน 65 วัน จานวน 39 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 50,700 บาท
1.1.1.4 ค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างหลวง - สร้างคา
จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 42 คน ๆ ละ 20 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 245 วัน เป็นเงิน 205,800
บาท โดยทาการเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จานวน 60 วัน จานวน 42 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 50,400 บาท
* งวดที่ 2 จานวน 60 วัน จานวน 42 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 50,400 บาท
* งวดที่ 3 จานวน 60 วัน จานวน 42 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 50,400 บาท
* งวดที่ 4 จานวน 65 วัน จานวน 42 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 54,600 บาท
1.1.1.5 ค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงใหญ่ จานวนเด็ก
นักเรียนไม่น้อยกว่า 40 คน ๆ ละ 20 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 245 วัน เป็นเงิน 196,000 บาท
โดยทาการเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จานวน 60 วัน จานวน 40 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
* งวดที่ 2 จานวน 60 วัน จานวน 40 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
* งวดที่ 3 จานวน 60 วัน จานวน 40 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
* งวดที่ 4 จานวน 65 วัน จานวน 40 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 52,000 บาท
1.1.1.6 ค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทัน จานวนเด็ก
นักเรียนไม่น้อยกว่า 27 คน ๆ ละ 20 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 245 วัน เป็นเงิน 132,300 บาท
โดยทาการเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จานวน 60 วัน จานวน 27 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 32,400 บาท
* งวดที่ 2 จานวน 60 วัน จานวน 27 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 32,400 บาท
* งวดที่ 3 จานวน 60 วัน จานวน 27 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 32,400 บาท
* งวดที่ 4 จานวน 65 วัน จานวน 27 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 35,100 บาท
1.1.1.7 ค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเลา จานวนเด็ก
นักเรียนไม่น้อยกว่า 25 คน ๆ ละ 20 บาท จานวนไม่นอ้ ยกว่า 245 วัน เป็นเงิน 122,500 บาท โดย
ทาการเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จานวน 60 วัน จานวน 25 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
* งวดที่ 2 จานวน 60 วัน จานวน 25 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
* งวดที่ 3 จานวน 60 วัน จานวน 25 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
* งวดที่ 4 จานวน 65 วัน จานวน 25 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 32,500 บาท

จ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษาฯ) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 86 ข้อ 3
1.1.1.8 ค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงหวาง สร้างลาน จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 70 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 119,000 บาท โดยทา
การเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 เป็นเงิน 59,500 บาท
* งวดที่ 2 เป็นเงิน 59,500 บาท
1.1.1.9 ค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสระ
ใคร จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 60 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 102,000 บาท โดยทาการ
เบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 เป็นเงิน 51,000 บาท
* งวดที่ 2 เป็นเงิน 51,000 บาท
1.1.1.10 ค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาสว่างจิต
นิมิตรวนาราม จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 39 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 66,300 บาท โดย
ทาการเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 เป็นเงิน 33,150 บาท
* งวดที่ 2 เป็นเงิน 33,150 บาท
1.1.1.11 ค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างหลวงสร้างคา จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 42 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 71,400 บาท โดยทาการ
เบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 เป็นเงิน 35,700 บาท
* งวดที่ 2 เป็นเงิน 35,700 บาท
1.1.1.12 ค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงใหญ่
จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 40 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท โดยทาการเบิกจ่าย
ดังนี้
* งวดที่ 1 เป็นเงิน 34,000 บาท
* งวดที่ 2 เป็นเงิน 34,000 บาท
1.1.1.13 ค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทัน
จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 27 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 45,900 บาท โดยทาการเบิกจ่าย
ดังนี้
* งวดที่ 1 เป็นเงิน 22,950 บาท
* งวดที่ 2 เป็นเงิน 22,950 บาท
1.1.1.14 ค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเลา
จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 25 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 42,500 บาท โดยทาการเบิกจ่าย
ดังนี้
* งวดที่ 1 เป็นเงิน 21,250 บาท
* งวดที่ 2 เป็นเงิน 21,250 บาท
จ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษาฯ) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 86 ข้อ 1

1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็ก ตั้งไว้รวม 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดโครงการวันเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
รางวัลจัดประกวดแข่งขัน ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการจัดโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กองการศึกษาฯ) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 87 ข้อ 5
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ตั้งไว้รวม 35,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงหวาง เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของรางวัลจัด
ประกวดแข่งขัน ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการจัดโครงการและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ
(กองการศึกษาฯ) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 86 ข้อ 4
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการนิทัศน์ปัจฉิม ตั้งไว้รวม 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการนิทัศน์ปัจฉิม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าของรางวัลจัด
ประกวดแข่งขัน ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการจัดโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
(กองการศึกษาฯ) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 87 ข้อ 6
ค.หมวดรายจ่ายหมวดค่าวัสดุ
ตั้งไว้ 3,051,070 บาท แยกเป็น
1.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้
121,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับโอนจากส่วนราชการอื่น และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้น จานวน 7 ศูนย์ฯ เป็นเงิน 121,200 บาท สาหรับเด็ก จานวน 303 คน
(รายละเอียดตามที่ อบต.กาหนด) สาหรับใช้ในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียง
หวาง (จัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) (กองการศึกษาฯ) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า
88 ข้อ 12
1.3 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)
ตั้งไว้ 2,929,870 บาท
1.3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนบ้านเชียงหวาง - สร้างลาน จานวน
เด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 184 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 260 วัน เป็นเงิน 352,581
บาท โดยทาการจัดซื้อและเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 สาหรับจัดซื้อนมกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1/2559 จานวน 30 วัน เบิกจ่าย
ตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 สาหรับจัดซื้อนมถุง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 2/2559 จานวน 100 วัน เบิกจ่าย
ตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 3 สาหรับจัดซือ้ นมกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียน ที่ 2/2559 จานวน 30 วัน
เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 สาหรับจัดซื้อนมถุง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1/2560 จานวน 100 วัน
เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
1.3.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนบ้านสร้างหลวง - สร้างคา จานวน
เด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 155 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 260 วัน เป็นเงิน 297,011
บาท โดยทาการจัดซื้อและเบิกจ่ายดังนี้

* งวดที่ 1 สาหรับจัดซื้อนมกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1/2559 จานวน 30 วัน เบิกจ่าย
ตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 สาหรับจัดซื้อนมถุง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 2/2559 จานวน 100 วัน เบิกจ่าย
ตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 3 สาหรับจัดซือ้ นมกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียน ที่ 2/2559 จานวน 30 วัน
เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 สาหรับจัดซื้อนมถุง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1/2560 จานวน 100 วัน
เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
1.3.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนบ้านดงใหญ่ จานวนเด็กนักเรียนไม่
น้อยกว่า 210 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 260 วัน เป็นเงิน 402,402 บาท โดยทาการ
จัดซื้อและเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 สาหรับจัดซื้อนมกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1/2559 จานวน 30 วัน เบิกจ่าย
ตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 สาหรับจัดซื้อนมถุง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 2/2559 จานวน 100 วัน เบิกจ่าย
ตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 3 สาหรับจัดซือ้ นมกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียน ที่ 2/2559 จานวน 30 วัน
เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 สาหรับจัดซื้อนมถุง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1/2560 จานวน 100 วัน
เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
1.3.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับโรงเรียนบ้านนาดี จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อย
กว่า 54 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 260 วัน เป็นเงิน 103,475 บาท โดยทาการจัดซื้อ
และเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 สาหรับจัดซื้อนมกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1/2559 จานวน 30 วัน เบิกจ่าย
ตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 สาหรับจัดซื้อนมถุง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 2/2559 จานวน 100 วัน เบิกจ่าย
ตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 3 สาหรับจัดซือ้ นมกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียน ที่ 2/2559 จานวน 30 วัน
เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 สาหรับจัดซื้อนมถุง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1/2560 จานวน 100 วัน
เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
1.3.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนด่าน จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า
92 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 260 วัน เป็นเงิน 176,290 บาท โดยทาการจัดซื้อและ
เบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 สาหรับจัดซื้อนมกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1/2559 จานวน 30 วัน เบิกจ่าย
ตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 สาหรับจัดซื้อนมถุง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 2/2559 จานวน 100 วัน เบิกจ่าย
ตามราคาที่จัดซื้อได้

* งวดที่ 3 สาหรับจัดซือ้ นมกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียน ที่ 2/2559 จานวน 30 วัน
เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 สาหรับจัดซื้อนมถุง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1/2560 จานวน 100 วัน
เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
1.3.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน - โพนทัน
จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 159 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 260 วัน เป็นเงิน
304,676 บาท โดยทาการจัดซื้อและเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 สาหรับจัดซื้อนมกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1/2559 จานวน 30 วัน เบิกจ่าย
ตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 สาหรับจัดซื้อนมถุง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 2/2559 จานวน 100 วัน เบิกจ่าย
ตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 3 สาหรับจัดซือ้ นมกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียน ที่ 2/2559 จานวน 30 วัน
เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 สาหรับจัดซื้อนมถุง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1/2560 จานวน 100 วัน
เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
1.3.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนบ้านโพนเลา จานวนเด็กนักเรียนไม่
น้อยกว่า 123 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 260 วัน เป็นเงิน 235,693 บาท โดยทาการ
จัดซื้อและเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 สาหรับจัดซื้อนมกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1/2559 จานวน 30 วัน เบิกจ่าย
ตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 สาหรับจัดซื้อนมถุง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 2/2559 จานวน 100 วัน เบิกจ่าย
ตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 3 สาหรับจัดซือ้ นมกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียน ที่ 2/2559 จานวน 30 วัน
เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 สาหรับจัดซื้อนมถุง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1/2560 จานวน 100 วัน
เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
1.3.8 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนบ้านดอนข่า จานวนเด็กนักเรียนไม่
น้อยกว่า 249 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 260 วัน เป็นเงิน 477,134 บาท โดยทาการ
จัดซื้อและเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 สาหรับจัดซื้อนมกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1/2559 จานวน 30 วัน เบิกจ่าย
ตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 สาหรับจัดซื้อนมถุง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 2/2559 จานวน 100 วัน เบิกจ่าย
ตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 3 สาหรับจัดซือ้ นมกล่อง ช่วงปิดเทอมภาคเรียน ที่ 2/2559 จานวน 30 วัน
เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 สาหรับจัดซื้อนมถุง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1/2560 จานวน 100 วัน
เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้

1.3.9 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงหวาง - สร้างลาน
จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 70 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 260 วัน เป็นเงิน
134,134 บาท โดยทาการจัดซื้อและเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จัดซื้อนมกล่อง สาหรับ 30 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 จัดซื้อนมถุง สาหรับ 100 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 3 จัดซื้อนมกล่อง สาหรับ 30 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 จัดซื้อนมถุง สาหรับ 100 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
1.3.10 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสระใคร
จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 60 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 260 วัน เป็นเงิน
114,972 บาท โดยทาการจัดซื้อและเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จัดซื้อนมกล่อง สาหรับ 30 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 จัดซื้อนมถุง สาหรับ 100 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 3 จัดซื้อนมกล่อง สาหรับ 30 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 จัดซื้อนมถุง สาหรับ 100 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
1.3.11 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาสว่างจิตนิมิตรวนาราม
จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 39 คนๆ ละ 7.37 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 260 วัน เป็นเงิน 74,732
บาท โดยทาการจัดซื้อและเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จัดซื้อนมกล่อง สาหรับ 30 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 จัดซื้อนมถุง สาหรับ 100 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 3 จัดซื้อนมกล่อง สาหรับ 30 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 จัดซื้อนมถุง สาหรับ 100 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
1.3.12 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างหลวง-สร้างคา จานวน
เด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 42 คนๆ ละ 7.37 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 260 วัน เป็นเงิน 80,480 บาท
โดยทาการจัดซื้อและเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จัดซื้อนมกล่อง สาหรับ 30 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 จัดซื้อนมถุง สาหรับ 100 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 3 จัดซื้อนมกล่อง สาหรับ 30 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 จัดซื้อนมถุง สาหรับ 100 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
1.3.13 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงใหญ่ จานวนเด็กนักเรียน
ไม่น้อยกว่า 40 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 260 วัน เป็นเงิน 76,648 บาท โดยทา
การจัดซื้อและเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จัดซื้อนมกล่อง สาหรับ 30 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 จัดซื้อนมถุง สาหรับ 100 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 3 จัดซื้อนมกล่อง สาหรับ 30 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 จัดซื้อนมถุง สาหรับ 100 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
1.3.14 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทัน จานวนเด็กนักเรียน
ไม่น้อยกว่า 27 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 260 วัน เป็นเงิน 51,737 บาท โดยทา
การจัดซื้อและเบิกจ่ายดังนี้

* งวดที่ 1 จัดซื้อนมกล่อง สาหรับ 30 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 จัดซื้อนมถุง สาหรับ 100 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 3 จัดซื้อนมกล่อง สาหรับ 30 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 จัดซื้อนมถุง สาหรับ 100 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
1.3.15 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเลา จานวนเด็ก
นักเรียนไม่น้อยกว่า 25 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 260 วัน เป็นเงิน 47,905 บาท
โดยทาการจัดซื้อและเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จัดซื้อนมกล่อง สาหรับ 30 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 2 จัดซื้อนมถุง สาหรับ 100 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 3 จัดซื้อนมกล่อง สาหรับ 30 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
* งวดที่ 4 จัดซื้อนมถุง สาหรับ 100 วัน เบิกจ่ายตามราคาที่จัดซื้อได้
จ่ายจากเงินอุดหนุน* (กองการศึกษาฯ) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 86
ข้อ 2
2. งบลงทุน
รวม
254,000 บาท
หมวดรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
254,000 บาท
2.1 ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ
รวม
254,000 บาท
2.1.1 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสระใคร ตั้งไว้ 254,000.00 บาท
งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 1.70 เมตร ผนังล่างก่ออิฐบล็อกฉาบปูนเรียบผนังบนโครงเคร่าเหล็กกรุ
ด้วยไม้รั้วสังเคราะห์พร้อมทาประตูเลื่อนเปิด-ปิดโครงเคร่าเหล็กรูปพรรณ และติดตั้งปูายโครงการ 1ปูาย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกาหนด) (กองการศึกษาฯ) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า
87 ข้อ 10
3. งบเงินอุดหนุน
รวม 5,354,000 บาท
หมวดรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
รวม 5,354,000 บาท
3.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวม 5,354,000 บาท
3.1.1 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเชียงหวาง – สร้างลาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา ตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เป็นเงิน 50,000
บาท
3.1.2 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างหลวง - สร้างคา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา ตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
3.1.3 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดงใหญ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
3.1.4 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาดี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ตาม
แผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
3.1.5 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านด่าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ตาม
แผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท

3.1.6 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน – โพนทัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา ตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เป็นเงิน 50,000
บาท
3.1.7 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโพนเลา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
3.1.8 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนข่า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
3.1.9
เงินอุดหนุนโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา ตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
(กองการศึกษาฯ) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 88 ข้อ 11
3.1.10 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเชียงหวาง - สร้างลาน เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 184 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน ไม่น้อยกว่า 200 วัน เป็น
เงิน 736,000 บาท โดยทาการเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 184,000 บาท
* งวดที่ 2 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 184,000 บาท
* งวดที่ 3 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 184,000 บาท
* งวดที่ 4 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 184,000 บาท
3.1.11 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างหลวง - สร้างคา
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 155 คน ๆ ละ 20 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 200 วัน เป็นเงิน
620,000 บาท โดยทาการเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 155,000 บาท
* งวดที่ 2 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 155,000 บาท
* งวดที่ 3 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 155,000 บาท
* งวดที่ 4 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 155,000 บาท
3.1.12 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดงใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จานวน
เด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 210 คน ๆ ละ 20 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 200 วัน เป็นเงิน 840,000
บาท โดยทาการเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 210,000 บาท
* งวดที่ 2 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 210,000 บาท
* งวดที่ 3 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 210,000 บาท
* งวดที่ 4 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 210,000 บาท
3.1.13 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาดี เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จานวนเด็ก
นักเรียนไม่น้อยกว่า 54 คน ๆ ละ 20 บาท จานวนไม่นอ้ ยกว่า 200 วัน เป็นเงิน 216,000 บาท โดย
ทาการเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 54,000 บาท
* งวดที่ 2 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 54,000 บาท
* งวดที่ 3 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 54,000 บาท
* งวดที่ 4 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 54,000 บาท

3.1.14 ค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านด่าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จานวน
เด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 92 คน ๆ ละ 20 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 200 วัน เป็นเงิน 368,000 บาท
โดยทาการเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 92,000 บาท
* งวดที่ 2 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 92,000 บาท
* งวดที่ 3 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 92,000 บาท
* งวดที่ 4 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 92,000 บาท
3.1.15 ค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน - โพนทัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน จานวนเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 159 คน ๆ ละ 20 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 200 วัน เป็นเงิน
636,000 บาท โดยทาการเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 159,000 บาท
* งวดที่ 2 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 159,000 บาท
* งวดที่ 3 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 159,000 บาท
* งวดที่ 4 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 159,000 บาท
3.1.16 ค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านโพนเลา เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จานวน
เด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 123 คน ๆ ละ 20 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 200 วัน เป็นเงิน 492,000
บาท โดยทาการเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 123,000 บาท
* งวดที่ 2 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 123,000 บาท
* งวดที่ 3 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 123,000 บาท
* งวดที่ 4 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 123,000 บาท
3.1.17 ค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนข่า เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จานวน
เด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า 249 คน ๆ ละ 20 บาท จานวนไม่น้อยกว่า 200 วัน เป็นเงิน 996,000
บาท โดยทาการเบิกจ่ายดังนี้
* งวดที่ 1 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 249,000 บาท
* งวดที่ 2 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 249,000 บาท
* งวดที่ 3 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 249,000 บาท
* งวดที่ 4 จานวน 50 วัน เป็นเงิน 249,000 บาท
(กองการศึกษาฯ) จ่ายจากเงินอุดหนุน* อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 86 ข้อ 3
2.2 แผนงาน สาธารณสุข
2.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวม
1,563,060 บาท
1. งบบุคลากร
รวม
1,563,060 บาท
หมวดรายจ่ายหมวดเงินเดือน
รวม
1,563,060 บาท
ข. เงินเดือน (ฝุายประจา)
ตั้งไว้ 1,563,060 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้
149,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล (สานักงานปลัด อบต.) จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนฯ
จานวน
1
อัตรา

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 34,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่ม
สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. , ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มกรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกว่า 1 ขั้น ให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล (สานักงานปลัด อบต.) จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนฯ
จานวน
1
อัตรา
1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,235,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงาน
จ้าง (สานักงานปลัด อบต.) รวม 12 เดือน จานวน 11 อัตรา ดังนี้
1.3.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
จานวน
1
อัตรา
1.3.2 พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
จานวน
2
อัตรา
1.3.3 คนงานทั่วไป (ทั่วไป)
จานวน
8
อัตรา
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 144,140 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มกรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกว่า 1 ขั้น
(สานักงานปลัด อบต.) จานวน 11 อัตรา ดังนี้
1.4.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
จานวน
1
อัตรา
1.4.2 พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
จานวน
2
อัตรา
1.4.3 คนงานทั่วไป (ทั่วไป)
จานวน
8
อัตรา
2.2 แผนงาน สาธารณสุข
2.2.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม 677,500
บาท
1.งบดาเนินงาน
รวม 450,000
บาท
ข.หมวดรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย
รวม 450,000
บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ประจาหน่วยงานต่างๆ ของ อบต.เชียงหวาง รวมทั้งค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึง่ มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ครุภัณฑ์ เช่น
ค่าจ้างกาจัดปลวก ค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพ ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาค่าจ้างเหมา
แรงงาน และจ้างทาของ ติดแอร์ ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ถ่ายแบบจัดทาเอกสาร และค่า
เช่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ตลอดจนค่าตกแต่งสถานที่ เพื่อแสดงงานต่างๆ ค่าจัดทาปูาย ค่าซักฟอก
ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างทาความสะอาด ค่าซักผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ค่าจ้างทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การจัดทาหรือบันทึกเทปโทรทัศน์ เทป
บันทึกเสียง การแถลงข่าวสารทางราชการ การเช่าหรือซื้อคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การจัดทาวารสาร การ
จัดทาบรรยายสรุปและค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่ารับวารสารต่าง ๆ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใบปลิว แผ่นพับ และข้อบังคับต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงผู้ว่างงาน นักเรียน /
นักศึกษา ทางานช่วงปิดภาคฤดูร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการ ค่าจ้างเหมา
กาจัด/ทิ้งขยะกับเอกชน/ส่วนราชการ และรวมถึงค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เป็นเงิน 300,000 บาท (สานักงาน
ปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 104 ข้อ 19
1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.2.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
เป็นเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินกิจกรรมตามโครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่า
จัดซื้อวัคซีน ยาคุมกาเนิด ค่าเข็มฉีดยา ค่าไซริงค์ ยาสลบ แอลกอฮอล์ สาลี ฯลฯ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่า
ฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการนี้ (สานักงานปลัด
อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 89
ข้อ 2
1.2.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลเชียงหวาง เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินกิจกรรมตามโครงการปูองกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก เช่น การจัดซื้อน้ายาเคมีกาจัดยุงลาย ค่าจัดซื้อทรายอะเบท ค่า
น้ามันเชื้อเพลิงในการฉีดพ่น ค่าจ้างเหมาแรงงานฉีดพ่น ค่าฝึกอบรม ค่าประชา สัมพันธ์และการรณรงค์
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการนี้ (สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562)
หน้า89 ข้อ 1
3. งบเงินอุดหนุน
รวม 227,500 บาท
หมวดรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
รวม 227,500 บาท
3.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวม 70,000
บาท
3.1.1 เงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงหวาง
ตามโครงการพัฒนาการ
ประสิทธิภาพการบริการด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 35,000 บาท (สานักงานปลัด อบต.)
3.1.2 เงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านด่าน ตามโครงการพัฒนาการประสิทธิภาพ
การบริการด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 35,000 บาท (สานักงานปลัด อบต.)
อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 89,90 ข้อ 5,8,9
3.2 ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนเอกชน
รวม 157,500 บาท
3.2.1 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 7,500
สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.2 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 7,500
สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.3 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 7,500
สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.4 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านนาดี หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 7,500
สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.5 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านด่าน หมู่ที่ 5 เป็นเงิน 7,500
สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.6 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านโพทัน หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 7,500
สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.7 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านโพนเลา หมู่ที่ 7 เป็นเงิน 7,500
สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.2.8 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านดอนข่า หมู่ที่ 8 เป็นเงิน 7,500 บาท
สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.9 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านสร้างลาน หมู่ที่ 9 เป็นเงิน 7,500 บาท
สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.10 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านคาผักหนาม หมู่ที่ 10 เป็นเงิน 7,500
บาท สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.11 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านสร้างคา หมู่ที่ 11 เป็นเงิน 7,500 บาท
สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.12 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12 เป็นเงิน 7,500
บาท สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.13 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านหนองสระใคร หมู่ที่ 13 เป็นเงิน 7,500
บาท สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.14 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14 เป็นเงิน 7,500 บาท
สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.15 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านด่านนคร หมู่ที่ 15 เป็นเงิน 7,500 บาท
สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.16 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 เป็นเงิน 7,500 บาท
สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.17 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 17 เป็นเงิน 7,500 บาท
สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.18 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านสร้างลานพัฒนา หมู่ที่ 18 เป็นเงิน
7,500 บาท สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.19 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านโพนทัน หมู่ที่ 19 เป็นเงิน 7,500 บาท
สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.20 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 20 เป็นเงิน 7,500 บาท
สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
3.2.21 เงินอุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21 เป็นเงิน 7,500
บาท สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
(สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 89
ข้อ 4
2.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
2.3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
รวม 1,073,540 บาท
1.งบบุคลากร
รวม
893,640 บาท
ข. หมวดรายจ่ายหมวดเงินเดือน (ฝุายประจา)
ตั้งไว้ 893,640 บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 487,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล (กองสวัสดิการสังคม) จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
จานวน
1
อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน
จานวน
1
อัตรา

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับ
เพิ่ม สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. , ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตาบล และเงินเพิ่มกรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกว่า 1
ขั้น (กองสวัสดิการสังคม) จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
จานวน
1
อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน
จานวน
1
อัตรา
1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ได้แก่ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคมจานวน 12
เดือน (กองสวัสดิการสังคม)
1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 255,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่
พนักงานจ้าง รวม 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม) จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (ภารกิจ) จานวน
1
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภารกิจ)
จานวน
1
อัตรา
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 78,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มกรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกว่า 1 ขั้น (กอง
สวัสดิการสังคม) จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (ภารกิจ) จานวน
1
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภารกิจ)
จานวน
1
อัตรา
2. งบดาเนินงาน
รวม 150,000 บาท แยกเป็น
ก. หมวดรายจ่ายหมวดค่าตอบแทน ตั้งไว้ 60,000 บาท แยกเป็น
2.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วน
ตาบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กาหนด (กองสวัสดิการสังคม)
2.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตรให้แก่
พนักงานส่วนตาบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กาหนด
(กองสวัสดิการสังคม)
ข. หมวดรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้ 90,000 บาท แยกเป็น
2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สาหรับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
หรือผู้ที่ นายก อบต.สั่งให้ไปปฏิบัติราชการ หรืออบรมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมสัมมนาที่กาหนด เป็นเงิน 90,000 บาท (กองสวัสดิการสังคม)
3. งบลงทุน
ก. หมวดรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์

รวม
รวม

29,900 บาท
29,900 บาท

3.1 ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 29,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น
3.3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.7 GHZ จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใชหน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และ Mouse
- จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System)
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวแตอร์ ประจาปี 2559 ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 104
ข้อ 17
3.3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า
250 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวแตอร์ ประจาปี 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองสวัสดิการฯ) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 104
ข้อ 17

2.4 แผนงาน เคหะและชุมชน
2.4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม 2,252,760 บาท
1.งบบุคลากร
รวม 1,762,860 บาท
ข. หมวดรายจ่ายหมวดเงินเดือน (ฝุายประจา)
ตั้งไว้ 1,762,860 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 791,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล (กองช่าง) จานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองช่าง
จานวน
1
อัตรา
- นายช่างโยธา
จานวน
2
อัตรา
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับ
เพิ่ม สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. , ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตาบล และเงินเพิ่มกรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกว่า 1
ขั้น (กองช่าง) จานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองช่าง
จานวน
1
อัตรา
- นายช่างโยธา
จานวน
2
อัตรา
1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล (กองช่าง) จานวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้อานวยการกองช่าง จานวน 12
เดือน
1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 737,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงาน
จ้าง รวม 12 เดือน (กองช่าง) จานวน 6 อัตรา ดังนี้
1.4.1 ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
จานวน
1
อัตรา
1.4.2 คนงานทั่วไป
จานวน
2
อัตรา
1.4.3 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน
1
อัตรา
1.4.4 ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
จานวน
1
อัตรา
1.4.5 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน
1
อัตรา
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 138,180 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มกรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกว่า 1 ขั้น (กองช่าง)
จานวน 6 อัตรา ดังนี้
1.5.1 ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
จานวน
1
อัตรา
1.5.2 คนงานทั่วไป
จานวน
2
อัตรา
1.5.3 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน
1
อัตรา
1.5.4 ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
จานวน
1
อัตรา
1.5.5 ผู้ช่วยช่างนายโยธา
จานวน
1
อัตรา
2. งบดาเนินงาน ตั้งไว้รวม 460,000 บาท แยกเป็น
ก. หมวดรายจ่ายหมวดค่าตอบแทน ตั้งไว้ 70,000 บาท แยกเป็น
2.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วน
ตาบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กาหนด (กองช่าง)

2.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตรให้แก่
พนักงานส่วนตาบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กาหนด
(กองช่าง)
ข. หมวดรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้ 190,000 บาท แยกเป็น
2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
2.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ประจาหน่วยงานต่างๆ ของ อบต.เชียงหวาง รวมทั้งค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึง่ มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ครุภัณฑ์ เช่น
ค่าจ้างกาจัดปลวก ค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพ ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาค่าจ้างเหมา
แรงงานและจ้างทาของ ติดแอร์ ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ถ่ายแบบจัดทาเอกสาร และค่า
เช่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ตลอดจนค่าตกแต่งสถานที่ เพื่อแสดงงานต่างๆ ค่าจัดทาปูาย ค่าซักฟอก
ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างทาความสะอาด ค่าซักผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ค่าจ้างทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การจัดทาหรือบันทึกเทปโทรทัศน์ เทป
บันทึกเสียง การแถลงข่าวสารทางราชการ การเช่าหรือซื้อคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การจัดทาวารสาร การ
จัดทาบรรยายสรุปและค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่ารับวารสารต่าง ๆ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใบปลิว แผ่นพับ และข้อบังคับต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงผู้ว่างงาน นักเรียน /
นักศึกษา ทางานช่วงปิดภาคฤดูร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการ (สย.8) และ
รวมถึงค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เป็นเงิน 100,000 บาท (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า
104 ข้อ 19
2.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
2.4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สาหรับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
หรือผู้ที่ นายก อบต.สั่งให้ไปปฏิบัติราชการ หรืออบรมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมสัมมนาที่กาหนด เป็นเงิน 90,000 บาท (กองช่าง)
ค. หมวดรายจ่ายหมวดค่าวัสดุ ตั้งไว้ 200,000 บาท แยกเป็น
2.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
2.5.1 ค่าจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ซ่อมบารุง อาคาร ถนน ท่อระบายน้าเหลี่ยม และ
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เชียงหวาง เช่น ยางมะตอย หินคลุก ไม้ เหล็ก ดิน
หิน ทราย ลูกรัง ปูนซีเมนต์ ท่อ ตะปู น๊อต เชือก และวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในภารกิจของ อบต.เชียงหวาง
รวมเป็นเงิน 200,000 บาท (กองช่าง)
3. งบลงทุน
รวม
29,900 บาท
ก. หมวดรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
รวม
29,900 บาท
3.1 ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 29,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น
3.1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.7 GHZ จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใชหน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และ Mouse
- จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System)
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวแตอร์ ประจาปี 2559 ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 57
ข้อ 4
3.3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า
250 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวแตอร์ ประจาปี 2558 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 104 ข้อ
17
2.4 แผนงาน เคหะและชุมชน
2.4.2 งานไฟฟูาและถนน
รวม 11,125,000 บาท
1.งบลงทุน
รวม 10,025,000 บาท

ข. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 10,025,000 บาท
1.1 ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 8,165,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.1.1 โครงการลงท่อระบายน้าคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก พร้อมลงบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรง
เหล็ก
บ้านดงเจริญ สายสี่แยกบ้านนางหนูแวง เซสาชน – ห้วยวังหิน หมู่ที่ 16 ตั้งไว้
348,000.00 บาท งานลงท่อระบายน้าคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากลิ้น ราง dai 0.40 m. ความยาวท่อ
ระบายน้า 275 ท่อน ลงบ่อพักคสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กรวม จานวน 28 บ่อ ติดตั้งปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (25602562) หน้า 58 ข้อ 132
1.1.2 โครงการลงท่อระบายน้าคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก พร้อมลงบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรง
เหล็ก บ้านสร้างลานพัฒนา สายข้างร้านเล็กมินิมาร์ท หมู่ที่ 18 ตั้งไว้ 500,000.00 บาท งานลง
ท่อระบายน้าคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากลิ้น ราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้า 407 ท่อน ลงบ่อ
พักคสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กรวม จานวน 38 บ่อ และ ติดตั้งปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 58
ข้อ 134
1.1.3 โครงการลงท่อระบายน้าคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก พร้อมลงบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรง
เหล็ก บ้านโพนทัน สายหน้าบ้านนายไสว เวชสิทธิ์ หมู่ที่ 19 ตั้งไว้ 153,000.00 บาท งานลงท่อ
ระบายน้าคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากลิ้น ราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้า 123 ท่อน ลงบ่อพักค
สล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กรวม จานวน 12 บ่อ และ ติดตั้งปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.เชียงหวางกาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 58 ข้อ 135
1.1.4 โครงการลงท่อระบายน้าคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก พร้อมลงบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรง
เหล็ก บ้านด่านเจริญ ซอยวัดโนนสวรรค์ หมู่ที่ 21 ตั้งไว้ 276,400.00 บาท งานลงท่อระบายน้า
คอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากลิ้น ราง dai 0.40 m. ความยาวท่อระบายน้า 222 ท่อน ลงบ่อพักคสล. พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็กรวม จานวน 19 บ่อ บ่อพักหล่อกับที่พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 1 บ่อ และ ติดตั้งปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (25602562) หน้า 59 ข้อ 137
1.1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญ สายหน้าบ้านนางสง่าสันต์ โพน
หลวง หมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 152,000.00 บาท กว้าง 3.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 303.00 ตารางเมตร ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งปูาย
โครงการ 1 ปูาย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวาง กาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี
(2560-2562) หน้า 51 ข้อ 79
1.1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนอุดม สายบ้านนางกง ศรีเชียงพิณ
หมู่ที่ 17 ตั้งไว้ 76,000.00 บาท กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ 150.00 ตารางเมตร ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียง
หวาง กาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 55 ข้อ 108
1.1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนอุดม ซอยหน้าบ้านนายคามูล จาปา
ฝน หมู่ที่ 17 ตั้งไว้ 200,000.00 บาท กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ 400.00 ตารางเมตร ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งปูาย

โครงการ 1 ปูาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวาง กาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (25602562)
หน้า 52 ข้อ 87
1.1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนอุดม หน้าบ้านนายถาวร ศรีโพธิ์มา
หมู่ที่ 17 ตั้งไว้ 224,000.00 บาท กว้าง 3.00 เมตร ยาว 149.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ 447.00 ตารางเมตร ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งปูายโครงการ 1
ปูาย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวาง กาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562)
หน้า 52 ข้อ 88
1.1.9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางลูกรังผสมซีเมนต์เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายวัดปุาบ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 728,000.00 บาท ผิวกว้าง 4.00 เมตร ยาว
420.00 เมตร หนาเฉลี่ย 5 cm หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร และติดตั้งปูายโครงการ 1
ปูาย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวาง กาหนด) (กองช่าง) อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 45 ข้อ 16
1.1.10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางลูกรังผสมซีเมนต์เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนสายบ้านด่าน -บ้านโพนทัน หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 1,000,000.00 บาท ผิวกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 470.00 เมตร หนาเฉลี่ย 5 cm หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตร และติดตั้งปูาย
โครงการ 1 ปูาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวาง กาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (25602562) หน้า 45 ข้อ 19
1.1.11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางลูกรังผสมซีเมนต์เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนสายบ้านดอนข่า-ฝายหลวง หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 500,000.00 บาท ผิวกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 5 cm หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร และติดตั้งปูาย
โครงการ 1 ปูาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวาง กาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (25602562) หน้า 47 ข้อ 35
1.1.12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางลูกรังผสมซีเมนต์เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนสายบ้านสร้างคา -หนองสระใคร หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 1,729,000.00 บาท ผิวกว้าง 5.00
เมตร ยาว 777.00 เมตร หนาเฉลี่ย 5 cm หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,885 ตารางเมตร และติดตั้งปูาย
โครงการ 1 ปูาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวาง กาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (25602562) หน้า 49 ข้อ 52
1.1.13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางลูกรังผสมซีเมนต์เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนสายบ้านโพนทัน ซอยหน้าสหกรณ์ร้านค้า หมู่ที่ 19 ตั้งไว้ 355,000.00 บาท ผิวกว้าง
4.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร หนาเฉลี่ย 5 cm หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 816 ตารางเมตร และ
ติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวาง กาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี
(2560-2562) หน้า 54 ข้อ 107
1.1.14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางลูกรังผสมซีเมนต์เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนสายหน้าบ้านนางดาหวันบ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21 ตั้งไว้ 76,600.00 บาท ผิวกว้าง
3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนาเฉลี่ย 5 cm หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวาง กาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 54
ข้อ 99

1.1.15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางลูกรังผสมซีเมนต์เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนสายหน้าบ้านนายอรุณ บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21 ตั้งไว้ 47,000.00 บาท ผิวกว้าง 3.00
เมตร ยาว 36.00 เมตร หนาเฉลี่ย 5 cm หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.เชียงหวาง กาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 54 ข้อ 101
1.1.16 โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้าประปาหมู่บ้าน บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 1 ตั้งไว้
500,000.00 บาท งานวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จานวน 3,150 เมตร ท่อ PVC ขนาด 1 ½ นิ้ว
ชั้น 8.5 จานวน 344 เมตร และวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 จานวน 392 เมตร พร้อมปูายโครงการ
1 ปูาย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562)
หน้า 61 ข้อ 1
1.1.17 โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้าประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างลาน
หมู่ที่ 9 ตั้งไว้
500,000.00 บาท งานวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว จานวน 4,020 เมตร และวาง ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว
จานวน 392 เมตร พร้อมปูายโครงการ 1 ปูาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกาหนด) (กองช่าง)
อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 65 ข้อ 30
1.1.18 โครงการก่อสร้างถนนน้าล้นข้ามได้ ห้วยวังยาง บ้านโพนเลา
หมู่ที่ 7 ตั้งไว้
300,000.00 บาท คันถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างดาดคสล.
ท้ายน้าเหนือน้างานเรียงหินและทิ้งหิน และติดตั้งปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย (รายละเอียดตามแบบ
อบต.เชียงหวางกาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 75 ข้อ 28
1.1.19 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นมาตรฐานตามแบบ มข.2527 ห้วยโนนตาล บ้านสร้างคา
หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 500,000.00 บาท สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร
แบบมีสะพานข้าม ติดตั้งปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย (รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานของฝายน้าล้น มข.
2527กาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 76 ข้อ 41
1.2 ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,860,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.2.1 โครงการปรับปรุง ลาห้วยน้อย บ้านด่านนคร หมู่ที่ 15 ตั้งไว้ 33,000.00 บาท
เพื่อเป็นค่าลงท่อระบายน้า คสล. ศก.1.00 เมตร จานวน 11 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.เชียงหวางกาหนด) (กองช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 77 ข้อ 49
1.2.2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านด่านนคร สายหนองบ่อบา หมู่ที่ 15 ตั้งไว้
77,000.00 บาท ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 200.00 เมตร งานตัดดิน-ขึ้นรูปคันทาง งานดิน
เสริมผิวคันทางเดิม 440 ลบ.ม. ท่อระบายน้า คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร 7 ท่อน งานลงลูกรัง จานวน 200
ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเรียบ (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวาง กาหนด) (กองช่าง) อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 51 ข้อ 76
1.2.3 ค่าจ้างเหมาทาการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.เชียงหวาง
เช่น อาคาร ถนน ท่อระบายน้าเหลี่ยม ฝาย ท่อระบายน้า ทานบดิน ลาห้วย สระน้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของ อบต.เชียงหวาง (รายละเอียดตามที่ อบต. กาหนด) เป็นเงิน 1,750,000 บาท (กองช่าง)
2.งบเงินอุดหนุน
รวม 1,100,000 บาท
หมวดรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
รวม 1,100,000 บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 1,100,000 บาท

2.1.1 ค่าอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตั้งไว้ 1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายไปค่าใช้จ่าย ดังนี้
(1) ค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่าปักเสาพาดสาย 1 เฟส 2 สายบ้านด่าน – เพ็ญ – คาแอก หมู่ที่ 2
ตั้งไว้ 500,000 บาท ตามหนังสือประมาณการค่าใช้จ่ายของสานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคเพ็ญ (กอง
ช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 62
ข้อ 7
(2) ค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่าปักเสาพาดสาย 1 เฟส 2 สายคุ้มหนองบง-ดอนข่า หมู่ที่ 8 ตั้งไว้
500,000 บาท ตามหนังสือประมาณการค่าใช้จ่ายของสานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคเพ็ญ (กองช่าง)
อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 65
ข้อ 26
(3) ค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่าปักเสาพาดสาย 1 เฟส 2 สาย ภายในหมู่บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21 ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท ตามหนังสือประมาณการค่าใช้จ่ายของสานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคเพ็ญ (กอง
ช่าง) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 71
ข้อ 61
2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.5.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
522,000 บาท
1.งบดาเนินงาน
รวม
522,000 บาท
ข.หมวดรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย
รวม
522,000 บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
522,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตาบล หรือการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดทาแผนชุมชน คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนฯลฯ รวมทั้งการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน การสนับสนุนการปฏิบัติตาม
แผนประชาธิปไตย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโดยอาจร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจาเป็น เพื่อ
จัดทาโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว
856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
รวมเป็นเงิน 100,000 บาท (สานักงานปลัด อบต.)
(สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 93 ข้อ 1
1.1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกัน ปราบปราม บาบัด และฟื้นฟู ยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์
ต่อต้านและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การสนับสนุน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย การสนับสนุนการบาบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจ ของผู้เสพยาเสพติด และการสนับสนุนแนวทางการใช้พลังแผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติด
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันยาเสพติดและอาชญากรรมให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ เป็นเงิน 40,000 บาท (สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 95 ข้อ
2, 3
1.1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์
ต่อต้านและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมเข้าค่ายบาบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
การแก้ไขปัญหายาเสพติด การสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย การ
สนับสนุนการบาบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ของผู้เสพยาเสพติด และการสนับสนุนแนว
ทางการใช้พลังแผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน

ยาเสพติดและอาชญากรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นเงิน 32,000* บาท (เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน)
(สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 95 ข้อ 2, 3
1.1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด ตามความ
ถนัด เช่นจักสาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหาร การนวดแผนโบราณ การทาปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืช
เศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
เช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
สาหรับพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้
เป็นเงิน 20,000* บาท (เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน) (สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (25602562) หน้า 80 ข้อ 1
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรฝึกอบรม ฝึกอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมจัดนิทรรศการ การ
รณรงค์ต่าง ๆเกี่ยวกับสตรี เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
สาหรับการอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้
50,000 บาท (กองสวัสดิการสังคม)
อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 81 ข้อ 6
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็น
ค่าฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรฝึกอบรม ฝึกอาชีพ
กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมจัดนิทรรศการ การรณรงค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการอบรมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้
80,000 บาท (กองสวัสดิการสังคม) อยู่ในแผนฯ 3 ปี
(2560-2562) หน้า 82 ข้อ 3
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมตามโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรฝึกอบรม ฝึกอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมจัดนิทรรศการ การ
รณรงค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับ
พาหนะ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้
100,000 บาท (กองสวัสดิการสังคม) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 81 ข้อ 4
1.1.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพ ตามความถนัดและความต้องการของประชาชนใน
ตาบลเชียงหวาง เช่นจักสาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหาร การนวดแผนโบราณ การทาปุ๋ยอินทรีย์
การปลูกพืชเศรษฐกิจ ฯลฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับ
พาหนะ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้
100,000 บาท (กองสวัสดิการสังคม) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 80 ข้อ 1
2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.6.2 งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 200,000
บาท
1. งบดาเนินงาน
รวม 200,000
บาท
ข. หมวดรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย
รวม 100,000
บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลเชียงหวาง หรือกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น
สาหรับสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างฯ เยาวชนในเขตตาบลเชียงหวาง เช่นการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. การแข่งขันกีฬา
ภายในตาบล การแข่งขันกีฬาเยาวชน การแข่งขันกีฬาอื่น ๆ เป็นเงิน 100,000 บาท สาหรับจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ชุดกีฬา ถ้วยรางวัล โล่รางวัล เหรียญรางวัล สาหรับทีมชนะเลิศ รอง
ชนะเลิศ รางวัลสาหรับนักกีฬายอดเยี่ยม ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน/วิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามสาหรับการแข่งขัน (ถ้ามี) ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ค่าอาหาร
ค่า
เครื่องดื่มสาหรับนักกีฬา คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าวงดุริยางค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์เตรียมสนาม
เช่น ปูนขาว เชือก ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าผ้าแพรเปิดการแข่งขัน ลูกโปุงสวรรค์ สาหรับพิธีเปิดและปิด การ
แข่งขัน พลุตะไล ไฟพะเนียง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้ (กองการศึกษาฯ) อยู่ใน
แผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 84 ข้อ 1
ข. หมวดรายจ่ายหมวดค่าวัสดุ
รวม 100,000
บาท
1.2 ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.2.1 ค่าจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ บาสเกตบอล
ตาข่าย นวม เฮดการ์ด เปตอง เทนนิส และอุปกรณ์กีฬาอื่น ๆ ตามความถนัด เพื่อใช้ในกิจรรมส่งเสริมกีฬา
ให้กับเยาวชนในพื้นที่ตาบลเชียงหวาง จัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด (กองการศึกษาฯ) เป็นเงิน
100,000 บาท อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 84 ข้อ 5
2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.6.3 งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม 290,000
บาท
1. งบดาเนินงาน
รวม 160,000
บาท
ข. หมวดรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย
รวม 160,000
บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในงานครบรอบวันสถาปนาจังหวัดอุดรธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมทาบุญ การจัดแสดงผลงาน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เท่าที่จ่าย
จริง ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าประดับตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง
เครื่องขยายเสียง ค่ามหรสพ เป็นต้น เป็นเงิน 20,000 บาท (กองการศึกษาฯ)
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรดน้าดาหัว กิจกรรมทาบุญตักบาตร กิจกรรมประกวดแข่งขัน กิจกรรมจัดนิทรรศการ การจัดแสดงผล
งาน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของรางวัล เท่าที่จ่ายจริง ค่าจัดสถานที่ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
ประดับตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง ค่ามหรสพ เป็นต้น เป็นเงิน 70,000 บาท
(กองการศึกษาฯ) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 91 ข้อ 4
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในงานสงน้าพระ สักการะหลวงพ่อใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน กิจกรรมจัดนิทรรศการ กิจกรรมทาบุญ การจัดแสดงผลงาน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เท่าที่จ่าย
จริง ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล และค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ค่าประดับตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่อง

เสียง เครื่องขยายเสียง ค่ามหรสพ เป็นต้น เป็นเงิน 20,000 บาท (กองการศึกษาฯ) อยู่ในแผนฯ 3
ปี (2560-2562) หน้า 91 ข้อ 1
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีบุญข้าวประดับดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมทาบุญ การจัดแสดงผลงาน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เท่าที่จ่ายจริง ค่า
จัดสถานที่ ค่าของรางวัล และค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ค่าประดับตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง
เครื่องขยายเสียง ค่ามหรสพ เป็นเงิน 20,000 บาท (กองการศึกษาฯ) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (25602562) หน้า 92 ข้อ 10
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีบุญเดือนสิบ (บุญข้าวสาก) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมทาบุญ การจัดแสดงผลงาน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เท่าที่จ่าย
จริง ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล และค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ค่าประดับตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่อง
เสียง เครื่องขยายเสียง ค่ามหรสพ เป็นเงิน 20,000 บาท (กองการศึกษาฯ) อยู่ในแผนฯ 3 ปี
(2560-2562) หน้า 91 ข้อ 1
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในงานทานุบารุงศาสนา (พบกันวันพระ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมทาบุญ การจัดแสดงผลงาน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เท่าที่จ่ายจริง
ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล และค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ค่าประดับตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง
เครื่องขยายเสียง ค่ามหรสพ เป็นเงิน 5,000 บาท (กองการศึกษาฯ) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (25602562) หน้า 91 ข้อ 2
1.1.7 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมฝึกอบรม การจัดกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมทาบุญ การจัดแสดงผลงาน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม เท่าที่จ่ายจริง ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล และค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ค่าประดับตกแต่ง
เวที ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง ค่ามหรสพ เป็นเงิน 5,000 บาท (กองการศึกษาฯ)
2.งบเงินอุดหนุน
รวม 130,000 บาท
หมวดรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
รวม 130,000 บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนเอกชน
ตั้งไว้ 130,000 บาท
2.1.1 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ
2.1.2 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ
2.1.3 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
เช่น
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ
2.1.4 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาดี หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
เช่น
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ

2.1.5 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านด่าน หมู่ที่ 5 เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
เช่น
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ
2.1.6 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโพนทัน หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
เช่น
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ
2.1.7 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดอนข่า หมู่ที่ 8 เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
เช่น
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ
2.1.8 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสร้างลาน หมู่ที่ 9 เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
เช่น
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ
2.1.9 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคาผักหนาม หมู่ที่ 10 เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ
2.1.10
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสร้างคา หมู่ที่ 11 เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ
2.1.11
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12 เป็นเงิน 5,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
เช่น
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ
2.1.12
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองสระใคร หมู่ที่ 13 เป็นเงิน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญ
บั้งไฟ ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ
2.1.13
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14 เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ
2.1.14
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านด่านนคร หมู่ที่ 15 เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ
2.1.15
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ
2.1.16
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 17 เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ

2.1.17
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสร้างลานพัฒนา หมู่ที่ 18 เป็นเงิน 5,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
เช่น
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ
2.1.18
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโพนทัน หมู่ที่ 19 เป็นเงิน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญ
บั้งไฟ ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ
2.1.19
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21 เป็นเงิน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญ
บั้งไฟ ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (25602562) หน้า 91 ข้อ 5
3.2 แผนงาน การเกษตร
3.2.1 งานส่งเสริมการเกษตร
รวม
263,640 บาท
1. งบบุคลากร
รวม
183,640 บาท
หมวดรายจ่ายหมวดเงินเดือน
รวม
183,640 บาท
ข. เงินเดือน (ฝุายประจา)
ตั้งไว้
183,640 บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้
149,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล (สานักงานปลัด อบต.) จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานการเกษตร
จานวน
1
อัตรา
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 34,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับ
เพิ่ม สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. , ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มกรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกว่า 1 ขั้น ให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล (สานักงานปลัด อบต.) จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานการเกษตร
จานวน
1
อัตรา
2. งบดาเนินงาน
รวม 80,000
บาท
ข. หมวดรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย
รวม 80,000
บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ประจาหน่วยงานต่างๆ ของ อบต.เชียงหวาง รวมทั้งค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึง่ มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ครุภัณฑ์ เช่น
ค่าจ้างกาจัดปลวก ค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพ ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาค่าจ้างเหมา
แรงงาน และจ้างทาของ ติดแอร์ ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ถ่ายแบบจัดทาเอกสาร และค่า
เช่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ตลอดจนค่าตกแต่งสถานที่ เพื่อแสดงงานต่างๆ ค่าจัดทาปูาย ค่าซักฟอก
ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างทาความสะอาด ค่าซักผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ค่าจ้างทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การจัดทาหรือบันทึกเทปโทรทัศน์ เทป
บันทึกเสียง การแถลงข่าวสารทางราชการ การเช่าหรือซื้อคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การจัดทาวารสาร การ
จัดทาบรรยายสรุปและค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่ารับวารสารต่าง ๆ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใบปลิว แผ่นพับ และข้อบังคับต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงผู้ว่างงาน นักเรียน /

นักศึกษา ทางานช่วงปิดภาคฤดูร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการ ค่าจ้างเหมา
กาจัด/ทิ้งขยะกับเอกชน/ส่วนราชการ และรวมถึงค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เป็นเงิน 80,000 บาท (สานักงาน
ปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 104 ข้อ 19
3.2 แผนงาน การเกษตร
3.2.2 งานอนุรักษ์แหล่งน้าและปุาไม้
รวม 50,000
บาท
1. งบดาเนินงาน
รวม 50,000
บาท
ข. หมวดรายจ่ายหมวดค่าวัสดุ
รวม 50,000 บาท
1.1 ประเภทวัสดุการเกษตร
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่า
1.1.2 ค่าจัดซื้อต้นไม้ หญ้าแฝก ฯลฯ สาหรับปลูกเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. เชียงหวาง เช่น
อาคารสานักงาน ถนน ห้วยหนอง คลอง แหล่งน้าอื่น ๆ ที่ อบต.สร้างขึ้น เป็นเงิน 50,000 บาท
(สานักงานปลัด อบต.) อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 98 ข้อ 2
3.3 แผนงาน การพาณิชย์
3.3.2 งานกิจการประปา
รวม 60,000
บาท
1. งบดาเนินงาน
รวม 60,000
บาท
ข. หมวดรายจ่ายหมวดค่าวัสดุ
รวม 60,000 บาท
1.1 ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เช่น กาว ข้อต่อ ข้องอ ท่อประปา ฯลฯ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง (สานักงานปลัด อบต.)
4.1 แผนงาน งบกลาง
4.1 งานงบกลาง
รวม
18,100,386 บาท
1.งบกลาง
รวม
18,100,386 บาท
หมวดรายจ่ายหมวดงบกลาง
รวม
17,850,386 บาท
1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้
308,386 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
สมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง ที่จ่ายค่าตอบแทนจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงหวาง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ที่จ่ายค่าตอบแทนจากเงินอุดหนุน
เป็นเงิน 308,386 บาท (เบิกจ่ายจากเงินรายได้ 250,603 บาท , เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน 57,783*
บาท)
2. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 11,167,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จานวน 1,450 คน เบิกจ่ายตามช่วงอายุ รวม 12
เดือน เป็นเงิน 11,167,200 บาท เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า
82 ข้อ 1
3. ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 4,924,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความ
พิการ ตามโครงการสนับสนุนการส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จานวน 513 คน
ละ 800 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 4,924,800 บาท เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน อยู่ในแผนฯ
3 ปี (2560-2562) หน้า 82 ข้อ 1
4. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ ตั้งไว้
1๕0,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง

ขาดผู้อุปการะ ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จานวน 25 คน ๆ ละ 500 บาท รวม
12 เดือน
เป็นเงิน 150,000 บาท อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 82 ข้อ 1
3. ประเภทเงินสารองจ่าย
ตั้งไว้
1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินสารองไว้ใช้จ่ายในกรณีจาเป็นในการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ และปูองกันบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย
ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ เป็นเงิน 1,000,000 บาท อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 96 ข้อ
1
4. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
ตั้งไว้
300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
4.1 ค่าสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เชียงหวาง เป็นเงิน
270,000 บาท อยู่ในแผนฯ 3 ปี (2560-2562) หน้า 90 ข้อ 6
4.2 ค่าทุนการศึกษาสาหรับผู้ดูแลเด็ก ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ จานวน
30,000* บาท เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์
หมวดรายจ่ายหมวดบาเหน็จบานาญ รวม
250,000
บาท
5.
ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้
250,000 บาท เพื่อเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เป็นเงิน
250,000 บาท
นายก อบต.
ผมก็ขอนาเรียนให้สมาชิกสภาฯทุกท่านทราบเพียงเท่านี้ ถ้าท่านมีข้อสงสัยประการ
ใดสามารถสอบถามได้
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
เพื่อรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 ถ้าท่านใดเห็นควรรับร่าง
ข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ ในวาระรับหลักการ ขอให้ยกมือครับ

ที่ประชุม

-มีมติรับหลักการ

จานวน

38

เสียง

-มีมติไม่รับหลักการ

จานวน

-

เสียง

-งดออกเสียง

จานวน

๒

เสียง

ประธานสภาฯ

ครับ สมาชิกสภาฯก็ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้เวลาก็ประมาณ 12.20 น.แล้ว ผมจึงขอหารือกับ
สมาชิกสภาฯทุกท่านว่าเราจะดาเนินการประชุมสภาฯต่อไปหรือว่าจะพักเที่ยง
รับประทานอาหารก่อน แล้วมาดาเนินการประชุมต่อไป

นายบุญแปลง กาส่าน

ผมนายบุญแปลง กาส่าน ส.อบต.หมู่ 11 ผมขอเสนอให้หยุดพักรับประทานอาหาร
เที่ยงก่อนเนื่องจากสมาชิกสภาฯบางท่านมีโรคประจาตัว เช่นเบาหวาน จึงขอเสนอ
ให้รับประทานอาหารก่อนครับ

ประธานสภาฯ

-ครับมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ในการหยุดพักรับประทานอาหารก่อนแล้วค่อยมาดาเนินการประชุมต่อในเวลา
13.00 น.

มติที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
------------------------พักรับประทานอาหาร----------------------------------ประธานสภาฯ
ครับบัดนี้ ก็ได้เวลา 13.00 น. เราจะมาดาเนินการประชุมสภาต่อ ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงต่อสภา
เลขานุการสภาฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น เมื่อสภาฯมีมติรับ
หลักการร่างข้อบัญญัติฯ แล้วต้องตั้งคณะกรรมการแปรญัติติ รับแปรญัตติและ
กาหนดเวลาการแปรญัตติ ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯทั้งนี้เราจะตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่า 3 แต่ไม่เกิน 7 คน ขอให้สมาชิกสภาฯได้เสนอ
รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอได้คนละ 1 ชื่อและผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญ
ครับ
ประธานสภาฯ
ครับเป็นที่ทราบแล้ว ต่อไปจะเป็นการเสนอว่าเราจะตั้งคณะกรรมการกี่คน เชิญท่าน
สมาชิกครับ
นายพงษ์ศักดิ์ ไผ่ปูอง เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้นาชุมชน และคณะผู้บริหารทุกท่านครับ ผม
นายพงษ์ศักดิ์ ไผ่ปูอง ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจานวน 5 คน ครับ
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองครับ
นายธีระศักดิ์ ไม่แพ้
ผมนายธีระศักดิ์ ไม่แพ้ ส.อบต.ม.12 ขอรับรอง ครับ
นางเอมอร อุทัยพรม ดิฉันนางเอมอร อุทัยพรม ส.อบต.19 ขอรับรองค่ะ
ประธานสภาฯ
เมื่อสภามีมติรับรองให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 ท่าน ต่อไปขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
นางนิตยา พิลาแดง
ดิฉันนางนิตยา พิลาแดง ส.อบต.ม.1 ดิฉันขอเสนอท่านศักดิ์ศรี ขมิ้นขียว ส.อบต.
ม.1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ค่ะ
นายธีระศักดิ์ ไม่แพ้
ผมนายธีระศักดิ์ ไม่แพ้ ส.อบต.ม.12 ขอรับรองนายศักดิ์ศรี ขมิ้นเขียว เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
นายสมนึก อัธยาศัย
ผมนายสมนึก อัธยาศัย ส.อบต.ม.14 ขอรับรองนายศักดิ์ศรี ขมิ้นเขียว เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
ประธานสภาฯ
-มีท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอ จะถือว่านายศักดิ์ศรี ขมิ้นเขียว
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ
นายจังโก้ แก้วเชียงหวาง ผมนายจังโก้ แก้วเชียงหวาง ส.อบต.ม.2 ขอเสนอท่านบุญแปลง กาส่าน ส.อบต.ม.
11 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ
นายพงษ์ศักดิ์ ไผ่ปูอง ผมนายพงษ์ศักดิ์ ไผ่ปูอง ส.อบต.ม.9 ขอรับรองนายบุญแปลง กาส่าน เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับ

นายบุญกอง บุญจันทร์ ผมนายบุญกอง บุญจันทร์ ส.อบต.ม.16 ขอรับรองนายบุญแปลง กาส่าน เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ค่ะ
ประธานสภาฯ
-มีท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอ จะถือว่านายบุญแปลง กาส่าน
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ
นายดิเรก โกกิ
ผมนายดิเรก โกกิ ส.อบต.ม.5 ขอเสนอนายไชยา วงษ์พิมพ์ ส.อบต.ม.12 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ครับ
นายบุญแปลง กาส่าน ผมนายบุญแปลง กาส่าน ส.อบต.ม.11 ขอรับรองนายไชยา วงษ์พิมพ์ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
นางเอมอร อุทัยพรม ดิฉันนางเอมอร อุทัยพรม ส.อบต.ม.19 ขอรับรองนายไชยา วงษ์พิมพ์ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
ประธานสภาฯ
-มีท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอ จะถือว่านายไชยา วงษ์พิมพ์ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ครับ
นางเอมอร อุทัยพรม ดิฉันนางเอมอร อุทัยพรม ส.อบต.ม.19 ขอเสนอนางธัญชนก พระโคดี เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ค่ะ
นายวันชัย ธรรมนันท์ ผมนายวันชัย ธรรมนันท์ ส.อบต.ม.18 ขอรับรองนางธัญชนก พระโคดี เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
นายปรีดา บัวเงิน
ผมนายปรีดา บัวเงิน ส.อบต.ม.20 ขอรับรองนางธัญชนก พระโคดี เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
ประธานสภาฯ
-มีท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอ จะถือว่านางธัญชนก พระโคดี
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 ครับ
ประธานสภาฯ
มีผู้ใดจะเสนอคณะกกรมการแปรญัตติคนทึ่ 5 อีกหรือไม่ครับ
นายธีระศักดิ์ ไม่แพ้
ผมนายธีระศักดิ์ ไม่แพ้ ส.อบต.ม.12 ขอเสนอนายถาวร ศรีอุ่นลี เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 5 ครับ
นายธงชัย นามบุตร
ผมนายธงชัย นามบุตร ส.อบต.ม.5 ขอรับรองนายถาวร ศรีอุ่นลี เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ครับ
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ ดิฉันนางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ ส.อบต.ม.9 ขอรับรองนายถาวร ศรีอุ่นลี เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ค่ะ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่ครับ
ที่ประชุม
-ไม่มีประธานสภาฯ
ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 ท่าน ดังนี้

1.นายศักดิ์ศรี ขมิ้นเขียว
2.นายบุญแปลง กาส่าน
3.นายไชยา วงษ์พิมพ์
4.นางธัญชนก พระโคดี
5.นายถาวร ศรีอุ่นลี
เลขานุการสภาฯ
ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกมาประชุมในเวลา 14.00 น.ของวันนี้
เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการแปรญัตติและหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ
ขอให้สมาชิกสภาฯ กาหนดระยะเวลาการรับแปรญัตติ ครับ
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ ส.อบต.ม.9
ขอเสนอ ระยะเวลาการรับยื่นแปรญัตติฯ วันที่ 1๕ สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา
13.00 น. ถึงวันที่ 1๗ สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น.
ประธานสภาฯ
มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมอยากขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ
-สาหรับการประชุมสภาฯ ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 จะประชุมสภาฯในวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๙ การแต่งกายด้วยชุดกากี
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ
สาหรับวาระนี้ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกครับ
นายปรีดา บัวเงิน
เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและคณะฝุายบริหารทุกท่าน ผมนายปรีดา บัวเงิน ส.
อบต.หมู่ 20 ผมขอเรียนถามเกี่ยวกับถนนเส้นสี่แยกบ้านด่านเข้าบ้านโพนเลาโพน
ทองตอนนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา เนื่องจากถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อขนาดใหญ่ อยากให้ทางฝุายบริหารพิจารณาและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ครับ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านต่อไปครับ
นางเอมอร อุทัยพรม เรียนประธานสภา สมาชิก ผู้นาชุมชน และคณะฝุายบริหารทุกท่าน ดิฉันนางเอมอร
อุทัยพรม ส.อบต.ม.19 อยากเรียนถามเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ลงทะเบียนเดือน
พฤศจิกายนปีที่แล้ว จะได้รับตกเบิกจริงหรือไม่ เนื่องจากมีประชาชนได้เข้ามา
สอบถาม อยากให้ฝุายบริหารแจ้งให้ทราบค่ะ
นายก อบต.
ขอบคุณทุกท่านที่ถามครับ ผมขอตอบของท่านปรีดา บัวเงิน
.สาหรับหมู่ ๒๐ นั้น งบประมาณของปี 2559 ได้ใช้งบประมาณหมดแล้ว ต้องรองบ
ของปี 2560 ครับ ถ้ามีงบประมาณ อบต.จะเร่งดาเนินการให้ครับ ส่วนของหมู่ 19
นั้น เชิญท่านรองปลัด ได้ตอบคาถามครับ
รองปลัด อบต.
สาหรับเบี้ยคนพิการนั้น ที่ได้ลงทะเบียนมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา จะได้
ตกเบิกแต่ตอนนี้ต้องรอหนังสือซักซ้อมการเบิกจ่ายค่ะ แต่ได้แน่นอนสาหรับคนที่

ประธานสภาฯ

ลงทะเบียนไว้ ตอนนี้สามารถเบิกจ่ายได้ 3 เดือน คือ เดือน กรกฎาคม/สิงหาคม/
กันยายน ส่วนที่เหลือต้องรอหนังสือก่อนค่ะ สาหรับคนที่มาลงทะเบียนเดือนสิงหาคม
ก็จะได้เดือนกันยายนเดือนเดียวค่ะ
มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา 14.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี)
ปลัด อบต./เลขานุการสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)..........................................
(นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ)
(ลงชื่อ).............................................
(นางนิตยา พิลาแดง)
(ลงชื่อ).............................................
(นางสาวธัญชนก พระโคดี)

