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 ประชากรทัง้หมด         4,411  คน 
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สว่นที ่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ของ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคอืเวยีง 

อ าเภอดอกค าใต ้ จงัหวดัพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

************************************** 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลงั 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่  7  สิงหาคม  2563  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี้ ณ วันที่  31 กรกฎาคม  2563 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    18,969,561.19  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม                     6,409,753.86  บาท 
 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม         9,612,803.08  บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน    -      โครงการ   
          รวม     -       บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน     -     โครงการ             
                  รวม        -        บาท 
     1.2 เงินกู้คงค้าง      -        บาท 
 
2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น     33,617,208.32  บาท  ประกอบด้วย 
           หมวดภาษีอากร                166,583.40  บาท 
          หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             373,257.00   บาท 
          หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               153,433.21   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                         102,200.00  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร          15,494,232.71   บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           17,327,502.00  บาท 
    (2) รายจ่ายจริง จ านวน   32,167,511.91 บาท  ประกอบด้วย 
          งบกลาง               11,993,366.00  บาท 
          งบบุคลากร                         10,341,641.00 บาท 
          งบด าเนินงาน                  5,277,715.55 บาท 
          งบลงทุน                           3,962,920.89 บาท 
          งบเงินอุดหนุน                                         581,868.47 บาท 
          งบรายจ่ายอื่น                                   10,000.00 บาท  
          
 



 
2.1 รายรบั 

รายรบั รายรบัจรงิ 
ป ี2562 

ประมาณการ 
ป ี2563 

ประมาณการ 
ป ี2564 

รายไดจ้ัดเกบ็เอง    
   หมวดภาษีอากร 166,583.40 172,000.00 177,000.00 
   หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 373,257.00 440,000.00 438,000.00 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 153,433.21 250,000.00 250,000.00 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 102,200.00 135,000.00 140,000.00 
รวมรายไดจ้ดัเกบ็เอง 795,473.61 997,000.00 1,005,000.00 
รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กร 
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 15,494,232.71 16,125,000.00 16,117,000.00 
รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรให้องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

15,494,232.71 16,125,000.00 16,117,000.00 

รายได้ทีร่ฐับาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,327,502.00 20,598,000.00 20,598,000.00 
รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนนุใหอ้งคก์รปกครอง
สว่นท้องถิน่ 

17,327,502.00 20,598,000.00 20,598,000.00 

                                                รวม 33,617,208.32 37,720,000.00 37,720,000.00 
2.2 รายจา่ย 

รายจา่ย จา่ยจรงิ 
ป ี2562 

ประมาณการ 
ป ี2563 

ประมาณการ 
ป ี2564 

จา่ยจากงบประมาณ    
   งบกลาง 11,993,366.00 13,565,819.00 13,390,520.00 
   งบบุคลากร 10,341,641.00   12,367,158.00 12,769,860.00 
   งบด าเนินงาน 5,277,715.55 6,658,632.00 7,146,203.00 
   งบลงทุน 3,962,920.89   3,810,391.00 3,801,417.00 
   งบเงินอุดหนุน   581,868.47 1,308,000.00 602,000.00 
   งบรายจ่ายอื่น 10,000.00                        10,000.00 10,000.00 
                        รวมจา่ยจากงบประมาณ 32,167,511.91    37,720,000.00 37,720,000.00 

 
 

 

 

 

 



บันทกึหลกัการและเหตผุล 
ประกอบรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลคือเวยีง 
อ าเภอดอกค าใต ้ จงัหวดัพะเยา 

 
ดา้น ยอดรวม 

ดา้นบริหารงานทั่วไป  
   แผนงานบริหารท่ัวไป 11,744,960 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 358,900 
ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม  
   แผนงานการศึกษา 4,052,613 
   แผนงานสาธารณสุข 1,005,500 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 823,160 
   แผนงานเคหะและชุมชน 2,281,360 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 266,000 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 141,000 
ดา้นการเศรษฐกจิ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,625,987 
   แผนงานการเกษตร 30,000 
ดา้นการด าเนนิงานอืน่  
   แผนงานงบกลาง 13,390,520 
                                            งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 37,720,000 

 
 



รายจา่ยตามงานและงบรายจ่าย 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลคอืเวียง 
อ าเภอดอกค าใต ้ จงัหวดัพะเยา 

*********************** 
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป(00110) 
                     งาน 
งบ 

งานบรหิารทัว่ไป 
(00111) 

งานบรหิารงาน
คลัง 

(00113) 

รวม 

งบบคุลากร 6,631,020 1,942,500 8,573,520 
   เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 - 2,311,920 
   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 4,319,100 1,942,500 6,261,600 
งบด าเนนิงาน 2,336,200 681,800 3,018,000 
   ค่าตอบแทน 631,200 272,400 903,600 
   ค่าใช้สอย 1,178,000 337,000 1,515,000 
   ค่าวัสดุ 210,000 40,000 250,000 
   สาธารณูปโภค 317,000 32,400 349,400 
งบลงทนุ 123,450 19,990 143,440 
   ค่าครุภัณฑ์ 33,450 19,990 53,440 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

90,000 - 90,000 

งบรายจ่ายอื่นๆ 10,000 - 10,000 
   รายจ่ายอื่น 10,000 - 10,000 
                            รวม 9,100,670 2,644,290 11,744,960 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120) 
                             งาน             
งบ 

งานป้องกนัภยัฝา่ยพล
เรอืนและระงบั

อคัคภีัย 
(00123) 

รวม 

งบด าเนนิงาน 313,200 313,200 
   ค่าตอบแทน 54,000 54,000 
   ค่าใช้สอย 185,000 185,000 
   ค่าวัสดุ 74,200 74,200 
งบลงทนุ 45,700 45,700 
   ค่าครุภัณฑ์ 45,700 45,700 
                              รวม 358,900 358,900 



 
แผนงานการศกึษา(00210) 
                           งาน             
 
งบ 

งานบรหิารทัว่ไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

(00111) 

งานระดบัก่อนวยั
เรยีนและ

ประถมศกึษา 
(00212) 

รวม 

งบบคุลากร 782,520 1,560,600 2,343,120 
   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 782,520 1,560,600 2,343,120 
งบด าเนนิงาน 459,600 884,103 1,343,703 
   ค่าตอบแทน 179,400 - 179,400 
   ค่าใช้สอย 200,000 592,840 792,840 
   ค่าวัสดุ 80,200 291,263 371,463 
งบลงทนุ 9,790 - 9,790 
   ค่าครุภัณฑ์ 9,790 - 9,790 
งบเงินอดุหนนุ - 356,000 356,000 
   เงินอุดหนุน - 356,000 356,000 
                          รวม 1,251,910 2,800,703 4,052,613 

 
แผนงานสาธารณสขุ(00220) 
                             งาน       
 
งบ 

งานบรกิาร
สาธารณสขุและงาน

สาธารณสขุอืน่ 
(00223) 

รวม 

งบด าเนนิงาน 803,000 803,000 
   ค่าตอบแทน 120,000 120,000 
   ค่าใช้สอย 615,000 615,000 
   ค่าวัสดุ 68,000 68,000 
งบลงทนุ 22,500 22,500 
   ค่าครุภัณฑ์ 22,500 22,500 
งบเงินอดุหนนุ 180,000 180,000 
   เงินอุดหนุน 180,000 180,000 
                              รวม 1,005,500 1,005,500 

 
 
 



แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) 
                            งาน        
 
งบ 

งานบรหิารเกีย่วกับ
สังคมสงเคราะห ์

(00231) 

รวม 

งบบคุลากร 618,360 618,360 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 618,360 618,360 
งบด าเนนิงาน 200,300 200,300 
   ค่าตอบแทน 115,300 115,300 
   ค่าใช้สอย 60,000 60,000 
   ค่าวัสดุ 25,000 25,000 
งบลงทนุ 4,500 4,500 
   ค่าครุภัณฑ์ 4,500 4,500 
                              รวม 823,160 823,160 

 
แผนงานเคหะและชมุชน(00240) 
                           งาน 
         
 
งบ 

งานบรหิารทัว่ไป
เกีย่วกบัเคหะ      
และชมุชน 
(00241) 

งานจ ากดัขยะมลู
ฝอยและสิง่ปฏกิลู 

(00244) 

รวม 

งบบคุลากร 1,234,860 - 1,234,860 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,234,860 - 1,234,860 
งบด าเนนิงาน 595,000 402,000 997,000 
   ค่าตอบแทน 74,000 - 74,000 
   ค่าใช้สอย 256,000 367,000 623,000 
   ค่าวัสดุ 265,000 35,000 300,000 
งบลงทนุ 49,500 - 49,500 
   ค่าครุภัณฑ์ 49,500 - 49,500 
                              รวม 1,879,360 402,000 2,281,360 

 
 
 
 
 
 
 



แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน(00250) 
                               งาน 
           
 
งบ 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนนุความ
เข้มแขง็ชมุชน 

(00252) 

รวม 

งบด าเนนิงาน 200,000 200,000 
   ค่าใช้สอย 200,000 200,000 
งบเงินอดุหนนุ 66,000 66,000 
   เงินอุดหนุน 66,000 66,000 
                                   รวม 266,000 266,000 

 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00260) 
                                   งาน 
       
งบ 

งานกฬีาและ
นนัทนาการ 
(00262) 

งานศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

(00263) 

รวม 

งบด าเนนิงาน 6,000 135,000 141,000 
   ค่าใช้สอย 6,000 135,000 141,000 
                                   รวม 6,000 135,000 141,000 

 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา(00310) 
                             งาน                   
 
 
งบ 

งานกอ่สร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน 

(00312) 

รวม 

งบด าเนนิงาน 100,000 100,000 
   ค่าใช้สอย 100,000 100,000 
งบลงทนุ 3,525,987 3,525,987 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,525,987 3,525,987 
งบเงินอดุหนนุ - - 
   เงินอุดหนุน   
                               รวม 3,625,987 3,625,987 

 
 
 
 



แผนงานการเกษตร(00320) 
                             งาน                   
 
 
งบ 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 
(00321) 

รวม 

งบด าเนนิงาน 30,000 30,000 
   ค่าใช้สอย 30,000 30,000 
                               รวม 30,000 30,000 

 
แผนงานงบกลาง(00410) 
                                   งาน           
งบ 

งานงบกลาง 
(00411) 

รวม 

งบกลาง 13,390,520 13,390,520 
                                   รวม 13,390,520 13,390,520 



ขอ้บญัญตั ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลคือเวยีง 
อ าเภอดอกค าใต ้ จงัหวดัพะเยา 

************************ 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัย
อ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  มาตรา 87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้   โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง และโดยการอนุมัติของนายอ าเภอดอกค าใต้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564” 

ข้อ 2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป 
ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้ตั้งรายจ่ายเป็น 

จ านวนรวมท้ังสิน้   37,720,000  บาท   
 ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 37,720,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังนี้ 

ดา้น ยอดรวม 
ดา้นบริหารงานทั่วไป  
   แผนงานบริหารท่ัวไป 11,744,960 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 358,900 
ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม  
   แผนงานการศึกษา 4,052,613 
   แผนงานสาธารณสุข 1,005,500 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 823,160 
   แผนงานเคหะและชุมชน 2,281,360 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 266,000 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 141,000 
ดา้นการเศรษฐกจิ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,625,987 
   แผนงานการเกษตร 30,000 
ดา้นการด าเนนิงานอืน่  
   แผนงานงบกลาง 13,390,520 
                                            งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 37,720,000 



ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   23   เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2563 
 
 
 
     (ลงนาม)            ศรีหล้า   เผ่าใจมา 
 
                                                                  (นายศรีหล้า   เผ่าใจมา) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 
                                   

 
                                
 

 
                      อนุมัติ 

                         เทวา  ปัญญาบุญ 
                     (นายเทวา  ปัญญาบุญ) 
                      นายอ าเภอดอกค าใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 
      

 
 

รายงานประมาณการรายรบั  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง  
อ าเภอ ดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา  

        
            

  รายรับจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดตา่ง 

(%) 
ปี 2564 

หมวดภาษอีากร             
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 160,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   71,089.41 68,230.57 66,255.40 1,000.00 0.00 1,000.00 
     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 67,716.00 80,691.00 90,949.00 1,000.00 0.00 1,000.00 
     ภาษีป้าย 5,364.00 6,182.00 9,379.00 10,000.00 50.00 15,000.00 

รวมหมวดภาษอีากร 144,169.41 155,103.57 166,583.40 172,000.00   177,000.00 
หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต             
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   892.40 960.30 873.00 1,500.00 0.00 1,500.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   1,960.00 1,843.00 3,856.00 4,000.00 25.00 5,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 362,780.00 375,095.00 367,705.00 376,000.00 0.00 376,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์   460.00 550.00 370.00 1,000.00 0.00 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 137,082.00 1,089.00 0.00 10,000.00 -30.00 7,000.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 



     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   0.00 145.00 453.00 2,000.00 0.00 2,000.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนุญาต   503,674.40 379,682.30 373,257.00 440,000.00   438,000.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์ิน             
     ดอกเบี้ย   141,721.02 138,412.05 153,433.21 250,000.00 0.00 250,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพยส์ิน   141,721.02 138,412.05 153,433.21 250,000.00   250,000.00 
หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็             

     ค่าขายแบบแปลน   0.00 9,000.00 6,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   101,030.00 109,760.00 96,200.00 115,000.00 4.35 120,000.00 
รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็   101,030.00 118,760.00 102,200.00 135,000.00   140,000.00 

หมวดภาษจีดัสรร             
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 417,909.59 405,645.79 406,618.98 430,000.00 0.00 430,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,249,396.25 8,450,802.40 8,587,811.49 8,600,000.00 0.00 8,600,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ   1,657,249.52 1,792,039.93 1,665,670.50 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ   34,729.88 54,771.58 41,142.06 100,000.00 -20.00 80,000.00 
     ภาษีสุรา   942,860.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต   2,272,181.91 3,611,828.43 3,902,174.27 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้   5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
     ค่าภาคหลวงแร่   37,704.64 29,490.46 37,195.41 45,000.00 0.00 45,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   29,450.88 28,216.77 34,434.00 50,000.00 0.00 50,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

  593,380.23 1,033,111.00 817,646.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล   0.00 0.00 1,540.00 0.00 100.00 12,000.00 
รวมหมวดภาษจีดัสรร   14,234,868.01 15,405,906.36 15,494,232.71 16,125,000.00   16,117,000.00 

หมวดเงนิอุดหนนุทั่วไป             
     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

  15,168,410.00 16,008,741.00 17,327,502.00 20,598,000.00 0.00 20,598,000.00 



รวมหมวดเงนิอุดหนนุทัว่ไป   15,168,410.00 16,008,741.00 17,327,502.00 20,598,000.00   20,598,000.00 
รวมทกุหมวด   30,293,872.84 32,206,605.28 33,617,208.32 37,720,000.00   37,720,000.00 

            

            



รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยทั่วไป 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลคอืเวียง 
อ าเภอดอกค าใต ้  จังหวดัพะเยา 

****************** 
ประมาณการรายรบัรวมทัง้สิน้     37,720,000  บาท แยกเปน็ 

รายไดจ้ัดเกบ็เอง 
หมวดภาษีอากร รวม 177,000 บาท 
 ภาษทีีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง จ านวน 160,000 บาท 
 ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เพ่ือจัดเก็บตามจ านวนฐานผู้เสียภาษี    
 ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ จ านวน 1,000             บาท 
 ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เพ่ือรองรับผู้ค้างช าระภาษี    
 ภาษบี ารงุท้องที่ จ านวน 1,000 บาท 
 ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เพ่ือรองรับผู้ค้างช าระภาษี    
 ภาษปีา้ย จ านวน 15,000 บาท 
 ค าชีแ้จง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ

สามารถจัดเก็บได้มากกว่าเดิม 
   

หมวดคา่ธรรมเนยีม ค่าปรบัและใบอนญุาต รวม 438,000 บาท 
 ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 

ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถเก็บภาษีได้เท่าเดิม 

จ านวน       
 
 

1,500 
 
 

บาท 
 
 

 ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 
ค าชีแ้จง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้มากข้ึน 

จ านวน 5,000 บาท 

 ค่าธรรมเนยีมเกบ็และขนมลูฝอย 
ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม 
ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนพาณชิย์ 
ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม 
ค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ 
ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถเก็บภาษีได้เท่าเดิม 
ค่าปรบัการผดิสัญญา 
ค าชีแ้จง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้น้อยลง 
ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกจิการทีเ่ปน็อนัตรายต่อ
สขุภาพ 
ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เพ่ือรองรับผู้เสียภาษี 

จ านวน 
 
 
จ านวน 
 
 
จ านวน 
 
 
จ านวน 
 
 
จ านวน 
 
 

376,000 
 
 

1,000 
 
 

500 
 
 

7,000 
 
 

45,000 
 
 

บาท 
 
 
บาท 
 
 
บาท 
 
 
บาท 
 
 
บาท 
 
 

            



ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 
ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม 

จ านวน 
 
 

2,000 
 

 

บาท 

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ รวม 250,000 บาท 
 ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร จ านวน 250,000 บาท 
 ค าชีแ้จง ประมาณการโดยค านวณจากยอดเงินฝากธนาคาร    
หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ รวม 140,000 บาท 
 ค่าขายแบบแปลน จ านวน 20,000 บาท 
 ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ

สามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม 
   

 รายได้เบด็เตลด็อืน่ๆ  จ านวน 120,000 บาท 
 ค าชีแ้จง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ

สามารถจัดเก็บได้มากกว่าเดิม 
   

 
รายได้ทีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

หมวดภาษจีัดสรร รวม 16,117,000             บาท 
 ภาษแีละคา่ธรรมเนยีมรถยนต์ จ านวน 430,000 บาท 
 ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ

ไดร้ับการจัดสรรเท่ากับปีท่ีผ่านมา 
   

 ภาษมีลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,600,000 บาท 
 ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ

ได้รับการจัดสรรเท่ากับปีท่ีผ่านมา 
   

 ภาษมีลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้  จ านวน 1,900,000 บาท 
 ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ

ได้รับการจัดสรรเท่ากับปีท่ีผ่านมา 
   

 ภาษธีรุกจิเฉพาะ จ านวน 80,000 บาท 
 ค าชีแ้จง ประมาณการไว้น้อยปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ

ได้รับการจัดสรรน้อยปีที่ผ่านมา 
 
 

 
 

 
 

 ภาษสีรรพสามติ จ านวน 4,000,000 บาท 
 ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ

ได้รับการจัดสรรเท่ากับปีท่ีผ่านมา 
   

 ค่าภาคหลวงแร ่ จ านวน 45,000 บาท 
 ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ

ได้รับการจัดสรรเท่ากับปีท่ีผ่านมา 
   

 ค่าภาคหลวงปโิตรเลยีม จ านวน 50,000 บาท 
 ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ

ได้รับการจัดสรรเท่ากับท่ีผ่านมา 
   

 ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสิทธแิละนติิกรรมตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ 

จ านวน 
 

1,000,000 
 

บาท 



 ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเท่ากับท่ีผ่านมา 

 
 

 
 

 
 

 ค่าธรรมเนยีมและคา่ใชน้้ าบาดาล จ านวน 12,000 บาท 
 ค าชีแ้จง ประมาณการไว้เพ่ือรองรับการจัดสรรภาษี    

รายได้ทีร่ฐับาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
หมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป จ านวน 20,598,000 บาท 
   เงนิอดุหนุนทัว่ไปส าหรบัด าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ละ

ภารกจิถ่ายโอนเลอืกท า 
ค าชีแ้จง  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่่านมา  

จ านวน 20,598,000 บาท 

 
 



รายงานประมาณการรายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคอืเวยีง 

อ าเภอดอกค าใต ้  จังหวดัพะเยา 

                          รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
  

        

   งานงานบรหิารทัว่ไป         

      งบบคุลากร         

         เงนิเดอืน(ฝา่ยการเมอืง)             

            เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 514,080.00 

            เงินเดือนค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 42,120.00 

            เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 42,120.00 

            เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต. 86,400.00 86,400.00 73,200.00 86,400.00 0 86,400.00 

            เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1,479,480.00 1,454,400.00 1,454,400.00 1,627,200.00 0 1,627,200.00 

                                           รวมเงนิเดอืน(ฝา่ยการเมอืง) 2,164,200.00 2,139,120.00 2,125,920.00 2,311,920.00 0 2,311,920.00 

         เงนิเดอืน((ฝา่ยประจ า)             

            เงินเดือนพนักงาน 2,622,444.00 2,550,485.00 2,440,640.00 3,746,130.00 -2.14 3,667,680.00 

            เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 0.00 13,275.00 0.00 0.00 35.68 0.00 

            เงินประจ าต าแหน่ง 224,000.00 126,000.00 73,500.00 252,000.00 0 252,000.00 



            ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 256,000.00 245,400.00 250,920.00 256,680.00 30.73 370,560.00 

            เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 36,000.00 34,020.00 28,500.00 22,740.00 21.21 28,860.00 

                                             รวมเงนิเดอืน(ฝา่ยประจ า) 3,138,444.00 2,969,180.00 2,793,560.00 4,277,550.00 0.96 4,319,100.00 

                                                        รวมงบบคุลากร 5,302,644.00 5,108,300.00 4,919,480.00 6,589,470.00 0.63 6,631,020.00 

                     รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย  ปี 2560  ป ี2561  ปี 2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

      งบด าเนนิงาน             

         คา่ตอบแทน             

            ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นฯ 254,650.00 309,040.00 245,738.00 116,650.00 58.34 280,000.00 

            ค่าเช่าบ้าน 76,500.00 58,209.00 105,100.00 140,400.00 51.25 288,000.00 

            เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,156.00 45,250.00 42,000.00 42,600.00 32.59 63,200.00 

                                                        รวมคา่ตอบแทน 376,306.00 412,499.00 392,838.00 299,650.00 52.53 631,200.00 

         คา่ใชส้อย             

            รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 612,479.21 606,371.56 546,836.49 616,000.00 10.47 688,000.00 

            รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 19,900.00 27,055.00 23,900.00 30,000.00 0 30,000.00 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายฯ 58,363.00 143,500.00 162,695.00 535,000.00 
-

37.18 390,000.00 

            ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 18,892.03 87,247.21 46,074.71 60,000.00 14.29 70,000.00 

                                                           รวมคา่ใชส้อย 709,634.24 864,173.77 779,506.20 1,241,000.00 -5.35 1,178,000.00 

         คา่วสัด ุ             

            วัสดุส านักงาน 66,778.00 42,349.00 39,297.00 40,000.00 0 40,000.00 



            วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 3,795.00 8,570.00 9,600.00 10,000.00 0 10,000.00 

            วัสดุงานบ้านงานครัว 36,130.00 35,485.00 35,629.00 30,000.00 0 30,000.00 

            วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,940.00 2,500.00 14,550.00 30,000.00 0 30,000.00 

            วัสดุเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น 66,109.00 52,710.00 55,815.00 50,000.00 37.5 80,000.00 

            วัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,979.00 3,960.00 2,920.00 10,000.00 0 10,000.00 

            วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 23,710.00 0.00 100 10,000.00 

            วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 2,515.00 0.00 0 0.00 

                                                             รวมคา่วสัด ุ 179,731.0 145,574.0 184,036.0 170,000.00 19.05 210,000.00 

         คา่สาธารณปูโภค             

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

            ค่าไฟฟ้า 135,116.93 128,732.61 160,651.30 120,000.00 52 250,000.00 

            ค่าน้ าประปา 7,308.00 3,508.00 2,120.00 5,000.00 0 5,000.00 

            ค่าโทรศัพท์ 8,153.81 5,148.69 4,328.19 10,000.00 0 10,000.00 

            ค่าไปรษณยี ์ 5,170.00 6,827.00 6,011.00 10,000.00 0 10,000.00 

            ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 72,102.57 74,345.30 72,503.42 68,400.00 
-

62.86 42,000.00 

                                                  รวมคา่สาธารณปูโภค 227,851.31 218,561.60 245,613.91 213,400.00 32.68 317,000.00 

                                                      รวมงบด าเนนิงาน 1,493,522.55 1,640,808.37 1,601,994.11 1,924,050.00 17.64 2,336,200.00 

      งบลงทนุ             

         คา่ครภุณัฑ ์             



            ครุภัณฑส์ านักงาน 26,190.00 107,500.00 101,500.00 299,000.00 -94.9 16,450.00 

            ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

            ครุภัณฑ์การเกษตร 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 0.00 

            ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 0.00 0.00 95,000.00 -100 0.00 

            ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั 6,800.00 2,500.00 0.00 0.00 0 0.00 

            ครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์ 26,000.00 0.00 0.00 4,900.00 
-

71.17 17,000.00 

            ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 41,700.00 -100 0.00 

            ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั 0.00 0.00 0.00 61,500.00 -100 0.00 

            ครุภัณฑ์อื่น 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0 0.00 

                                                           รวมครภุณัฑ ์ 58,990.00 142,000.00 101,500.00 502,100.00 
-

1401 33,450.00 

       คา่บ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ ์             

           ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 17,153.60 56,340.00 8,845.00 70,000.00 22.22 90,000.00 

รวมคา่บ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ ์ 17,153.60 56,340.00 8,845.00 70,000.00 22.22 90,000.00 

                                                          รวมงบลงทนุ 76,143.6 198,340.00 110,345.00 572,100.00 
-

363.4 123,450.00 

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

      งบรายจา่ยอืน่             

         รายจา่ยอืน่             

            ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาฯ      10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 10,000.00 



            จัดหาหรือปรับปรุง             

                                                     รวมงบรายจา่ยอืน่ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 10,000.00 

                                                  รวมงานบรหิารทัว่ไป 6,882,310.15 6,957,448.37 6,641,819.11 9,095,620.00 0.06 9,100,670.00 

   งานบรหิารงานคลงั                  

      งบบคุลากร             

         เงนิเดอืน(ฝา่ยประจ า)             

           เงินเดือนพนักงาน 898,860.00 1,072,860.00 1,215,781.00 1,304,280.00 13.73 1,511,880.00 

           เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 42,000.00 

           ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 179,940.00 190,500.00 201,660.00 214,560.00 6.39 229,200.00 

           ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 268,800.00 279,480.00 290,640.00 302,400.00 
-

95.65 154,560.00 

           เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 46,740.00 39,360.00 28,200.00 16,440.00 
-

238.3 4,860.00 

                                             รวมเงนิเดอืน(ฝา่ยประจ า) 1,436,340.00 1,624,200.00 1,778,281.00 1,879,680.00 3.23 1,942,500.00 

                                                       รวมงบบคุลากร 1,436,340.00 1,624,200.00 1,778,281.00 1,879,680.00 3.23 1,942,500.00 

      งบด าเนนิงาน             

         คา่ตอบแทน             

         ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองฯ 113,140.00 134,640.00 144,170.00 112,085.00 -4.52 117,400.00 

           เงินค่าเช่าบ้าน 76,800.00 88,300.00 126,900.00 136,800.00 
-

35.71 100,800.00 

           เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 36,600.00 21,050.00 18,850.00 54,200.00 0 54,200.00 

                                                       รวมคา่ตอบแทน 226,540.00 243,990.00 289,920.00 303,085.00 
-

11.26 272,400.00 

         คา่ใชส้อย             



  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

            รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 120,550.00 100,100.00 97,400.00 146,000.00 44.27 262,000.00 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยฯ 23,688.00 85,917.00 80,178.00 75,000.00 -25 60,000.00 

            ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,500.00 6,340.00 9,210.00 15,000.00 0 15,000.00 

                                                         รวมคา่ใชส้อย 152,738.00 192,357.00 186,788.00 236,000.00 29.97 337,000.00 

         คา่วสัด ุ             

            ค่าวัสดุส านักงาน 33,551.35 29,401.00 38,623.90 20,000.00 0 20,000.00 

            ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,971.00 16,330.00 21,070.00 20,000.00 0 20,000.00 

                                                             รวมคา่วสัด ุ 35,522.35 45,731.00 59,693.90 40,000.00 0 40,000.00 

        คา่สาธารณปูโภค             

           ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   0.00 0.00 0.00 0.00 100 32,400.00 

       รวมคา่สาธารณปูโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 32,400.00 

                                                     รวมงบด าเนนิงาน 414,800.35 482,078.00 536,401.90 579,085.00 15.07 681,800.00 

      งบลงทนุ             

         คา่ครภุณัฑ ์             

            ครุภัณฑส์ านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 -100 16,990.00 

            ครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์ 40,700.00 39,420.00 0.00 0.00 0 0.00 

            ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั 0.00 0.00 0.00 0.00 100 3,000.00 

                                                        รวมคา่ครภุณัฑ ์ 40,700.00 39,420.00 0.00 0.00 -100 19,990.00 

                                                           รวมงบลงทุน 40,700.00 39,420.00 0.00 0.00 -100 19,990.00 



                                               รวมงานบรหิารงานคลงั 1,891,840.35 2,145,698.00 2,314,682.90 2,458,765.00 7.02 2,644,290.00 

                                    รวมแผนงานบรหิารงานทัว่ไป 8,774,150.50 9,103,146.37 8,956,502.01 11,554,385.00 1.62 11,744,960.00 

แผนงานรกัษาความสงบภายใน             

              

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

   งานปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืนและระงบัอคัคภียั             

      งบด าเนนิงาน             

         คา่ตอบแทน             

            ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นฯ 0.00 39,000.00 36,000.00 54,000.00 100 54,000.00 

                                                        รวมคา่ตอบแทน 0.00 39,000.00 36,000.00 54,000.00 100 54,000.00 

         คา่ใชส้อย             

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายฯ 137,780.00 180,890.00 48,650.00 185,000.00 0 185,000.00 

                                                          รวมคา่ใชส้อย 137,780.00 180,890.00 48,650.00 185,000.00 0 185,000.00 

         คา่วสัด ุ             

            ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 5000.00 20000.00 0.00 0 0.00 

            ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น 52,795.00 59,900.00 58,957.00 60,000.00 0 60,000.00 

            คา่วัสดุก่อสรา้ง 0.00 1,850.00 680.00 2,500.00 0 2,500.00 

            ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 13,500.00 0.00 -100 11,700.00 

          ค่าวัสดุอื่นๆ 0.00 9,800.00 15,600.00 0.00 0 0.00 

                                                             รวมคา่วสัด ุ 52795.00 76,550.00 108,737.00 62,500.00 15.77 74,200.00 



                                                     รวมงบด าเนนิการ 190,575.00 296,440.00 193,387.00 301,500.00 3.74 313,200.00 

      งบลงทนุ             

         ครภุณัฑ ์             

           ครุภัณฑ์ก่อสรา้ง 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

           ครุภัณฑ์ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 0.00 

           ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 12,000.00 0.00 0.00 0.00 100 24,000.00 

           ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 9,000.00 54,400.00 0.00 0.00 -100 14,400.00 

           ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

           ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั 0.00 0.00 0.00 0.00 100 7,300.00 

                                                           รวมครภุณัฑ ์ 30,000.00 54,400.00 0.00 7,500.00 -100 45,700.00 

                                                           รวมงบลงทุน 30,000.00 54,400.00 0.00 7,500.00 -100 45,700.00 

         รวมงานปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 220,575.00 350,840.00 193,387.00 309,000.00 13.9 358,900.00 

                             รวมแผนงานรกัษาความสงบภายใน 220,575.00 350,840.00 193,387.00 309,000.00 13.9 358,900.00 

แผนงานการศกึษา             

   งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา             

      งบบคุลากร             

         เงนิเดอืน(ฝา่ยประจ า)             

          เงินเดือนพนักงาน 834,420.00 879,420.00 464,000.00 567,600.00 
-

58.65 740,520.00 



          เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 42,000.00 

          ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 761,520.00 791,400.00 0.00 0.00 0 0.00 

            เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 35,580.00 5,700.00 0.00 0.00 0 0.00 

                                            รวมเงนิเดอืน(ฝา่ยประจ า) 1,673,520.00 1,718,520.00 506,000.00 609,600.00 
-

76.25 782,520.00 

                                                         รวมงบบคุลากร 1,673,520.00 1,718,520.00 506,000.00 609,600.00 
-

76.25 782,520.00 

      งบด าเนนิการ             

        คา่ตอบแทน             

        ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองฯ 133,660.00 139,960.00 160,590.00 84,587.00 
-

25.87 67,200.00 

         ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 30,000.00 

        เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 24,900.00 29,400.00 47,300.00 86,200.00 -4.87 82,200.00 

                                                        รวมคา่ตอบแทน 158,560.00 169,360.00 207,890.00 200,787.00 
-

11.92 179,400.00 

        คา่ใชส้อย             

         รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ 104,550.00 96,900.00 90,000.00 125,000.00 0 125,000.00 

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

           รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ 4,294.00 0.00 0.00 5,000.00 0 5,000.00 

           รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจฯ 0.00 41,476.00 35,654.00 30,000.00 0 30,000.00 

           ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000.00 0.00 38,910.00 40,000.00 0 40,000.00 



                                                                 รวมคา่ใชส้อย 109,844.00 138,376.00 164,564.00 200,000.00 0 200,000.00 

          คา่วสัด ุ             

           ค่าวัสดุส านักงาน 6,471.00 3,100.00 8,331.00 10,000.00 0 10,000.00 

           ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 9,670.00 18,000.00 20,000.00 0 20,000.00 

           ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น 0.00 0.00 19,791.00 25,000.00 -25 20,000.00 

           ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,650.00 1,400.00 0.00 10,000.00 
-

92.31 5,200.00 

           ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,530.00 5,220.00 1,700.00 10,000.00 0 10,000.00 

           ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
-

33.33 15,000.00 

                                                                     รวมคา่วสัด ุ 20,651.00 19,390.00 47,822.00 95,000.00 
-

18.45 80,200.00 

                                                             รวมงบด าเนนิการ 289,055.00 327,126.00 420,276.00 495,787.00 -7.87 459,600.00 

        งบลงทนุ             

         คา่ครภุณัฑ ์             

          ครุภณัฑ์ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -26.8 5,490.00 

          ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 0.00 27,600.00 0.00 19,500.00 
-

77.94 4,300.00 

                                                               รวมคา่ครภุณัฑ ์ 0.00 27,600.00 0.00 27,000.00 100 9,790.00 

                                                                  รวมงบลงทนุ 0.00 27,600.00 0.00 27,000.00 100 9,790.00 

                                 รวมงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 1,962,575.00 2,073,246.00 926,276.00 1,132,387.00 9.55 1,251,910.00 

   งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา             

      งบบคุลากร             

         เงนิเดอืน(ฝา่ยประจ า)             



  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

            เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 561,160.00 607,128.00 3.31 627,960.00 

            ค่าเงินวิทยฐานะ 0.00 17,500.00 42,000.00 42,000.00 0 42,000.00 

          ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 114,100.00 0.00 823,080.00 855,360.00 3.96 890,640.00 

            เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 37,994.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

                                            รวมเงนิเดอืน(ฝา่ยประจ า) 152,094.00 17,500.00 1,426,240.00 1,504,488.00 3.6 1,560,600.00 

                                                         รวมงบบคุลากร 152,094.00 17,500.00 1,426,240.00 1,504,488.00 3.6 1,560,600.00 

      งบด าเนนิงาน             

         คา่ใชส้อย             

            รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 30,000.00 30,000.00 28,000.00 30,000.00 0 30,000.00 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายฯ 360,120.00 389,120.00 506,150.00 553,230.00 1.71 562,840.00 

                                                          รวมคา่ใชส้อย 390,120.00 419,120.00 534,150.00 583,230.00 1.62 592,840.00 

        คา่วสัด ุ             

          ค่าอาหารเสรมิ(นม) 272,897.60 250,907.16 233,618.54 295,096.00 -1.32 291,263.00 

                                                            รวมคา่วสัด ุ 272,897.60 250,907.16 233,618.54 295,096.00 -1.32 291,263.00 

                                                     รวมงบด าเนนิงาน 663,017.60 670,027.16 767,768.54 878,326.00 0.65 884,103.00 

     งบเงนิอดุหนนุ             

        เงนิอดุหนนุ             

          เงินอุดหนุนส่วนราชการ 394,000.00 325,160.00 307,640.00 372,000.00 -4.49 356,000.00 

                                                        รวมเงนิอดุหนนุ 394,000.00 325,160.00 307,640.00 372,000.00 -4.49 356,000.00 



                                                     รวมงบเงินอดุหนนุ 394,000.00 325,160.00 307,640.00 372,000.00 -4.49 356,000.00 

                        รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 1,209,111.6 1,012,687.2 2,501,648.5 2,754,814.00 1.64 2,800,703.00 

                                                รวมแผนงานการศกึษา 3,171,686.60 3,085,933.16 3,427,924.54 3,887,201.00 4.08 4,052,613.00 

แผนงานสาธารณสขุ             

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

   งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่             

      งบด าเนนิงาน             

         คา่ตอบแทน             

           ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกฯ 0.00 0.00 0.00 72,000.00 40 120,000.00 

รวมคา่ตอบแทน 0.00 0.00 0.00 72,000.00 40 120,000.00 

         คา่ใชส้อย             

           รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 727,480.00 726,000.00 687,133.00 384,000.00 20 480,000.00 

         รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายฯ 301,096.00 344,274.00 198,510.00 90,000.00 33.33 135,000.00 

                                                          รวมคา่ใชส้อย 1,028,576.00 1,070,274.00 885,643.00 474,000.00 22.93 615,000.00 

         คา่วสัด ุ             

          ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 9,810.00 8,125.00 10,125.00 15,000.00 0 15,000.00 

            ค่าวัสดุก่อสรา้ง 3,010.00 0.00 0.00 3,000.00 0 3,000.00 

            ค่าวัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 8,600.00 6,400.00 10,550.00 15,000.00 0 15,000.00 

            ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น 35,618.40 49,140.00 35,047.00 30,000.00 0 30,000.00 

            ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 0.00 500.00 5,000.00 0 5,000.00 



                                                           รวมคา่วสัด ุ 57,038.40 63,665.00 56,222.00 68,000.00 0 68,000.00 

                                                    รวมงบด าเนนิงาน 1,085,614.40 1,133,939.00 941,865.00 614,000.00 23.54 803,000.00 

      งบลงทนุ             

         ครภุณัฑ ์             

            ครุภัณฑส์ านักงาน 0.00 26,000.00 0.00 0.00 -100 2,500.00 

            ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 4,700.00 9,400.00 0.00 0.00 0 0.00 

            ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 23,500.00 0.00 0.00 0 0.00 

            ครุภัณฑ์อื่น 50,000.00 0.00 0.00 0.00 100 20,000.00 

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

                                                          รวมครภุณัฑ ์ 54,700.00 58,900.00 0.00 0.00 -100 22,500.00 

                                                         รวมงบลงทนุ 54,700.00 58,900.00 0.00 0.00 -100 22,500.00 

      งบเงนิอดุหนนุ             

         เงนิอดุหนนุ                 

           อุดหนุนเอกชน 0.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 180,000.00 

                                                      รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 180,000.00 

                                                   รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 180,000.00 

                 รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 1,140,314.40 1,372,839.00 1,121,865.00 794,000.00 21.03 1,005,500.00 

                                             รวมแผนงานสาธารณสขุ 1,140,314.40 1,372,839.00 1,121,865.00 794,000.00 21.03 1,005,500.00 

  งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห ์             

      งบบคุลากร             



         เงนิเดอืน(ฝา่ยประจ า)                    

            เงินเดือนพนักงาน 302,640.00 320,640.00 339,540.00 362,640.00 8.42 396,000.00 

            เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 42,000.00 

            เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 154,320.00 160,440.00 166,800.00 173,520.00 3.79 180,360.00 

            เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

                                           รวมเงนิเดอืน(ฝา่ยประจ า) 504,060.00 523,080.00 548,340.00 578,160.00 6.5 618,360.00 

                                                      รวมงบบคุลากร 504,060.00 523,080.00 548,340.00 578,160.00 6.5 618,360.00 

      งบด าเนนิงาน             

        คา่ตอบแทน             

            ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกฯ 38,330.00 40,350.00 42,460.00 22,340.00 12.39 25,500.00 

            ค่าเช่าบ้าน 39,000.00 38,500.00 54,500.00 60,000.00 0 60,000.00 

            เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800.00 14,850.00 25,000.00 29,800.00 0 29,800.00 

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

                                                      รวมคา่ตอบแทน 82,130.00 93,700.00 121,960.00 112,140.00 2.74 115,300.00 

        คา่ใชส้อย             

             รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 94,994.00 0.00 0.00 30,000.00 0 30,000.00 

              รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะฯ 0.00 114,000.00 2,282.00 20,000.00 0 20,000.00 

              ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 300.00 300.00 10,000.00 0 10,000.00 

                                                         รวมคา่ใชส้อย 94,994.00 114,300.00 2,582.00 60,000.00 0 60,000.00 

          คา่วสัด ุ             



             วัสดสุ านักงาน 0.00 4,520.00 0.00 15,000.00 0 15,000.00 

             วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 5,750.00 4,490.00 10,000.00 0 10,000.00 

                                                                   รวมคา่วสัด ุ 0.00 10,270.00 4,490.00 25,000.00 0 25,000.00 

                                                           รวมงบด าเนนิงาน 177,124.00 218,270.00 129,032.00 197,140.00 1.58 200,300.00 

      งบลงทนุ             

         ครภุณัฑ ์             

            ครุภัณฑส์ านักงาน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 
-

59.09 4,500.00 

            ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 8,560.00 0.00 0 0.00 

                                                          รวมครภุณัฑ ์ 0.00 0.00 8,560.00 11,000.00 9.1 4,500.00 

                                                         รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 8,560.00 11,000.00 9.1 4,500.00 

                         รวมงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห ์ 681,184.00 741,350.00 685,932.00 786,300.00 4.48 823,160.00 

                                        รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 681,184.00 741,350.00 685,932.00 786,300.00 4.48 823,160.00 

แผนงานเคหะและชมุชน             

   งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน             

      งบบคุลากร             

         เงนิเดอืน(ฝา่ยประจ า)                    

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

            เงินเดือนพนักงาน 403,540.00 657,360.00 682,500.00 724,920.00 3.81 753,600.00 

            เงินประจ าต าแหน่ง 17,500.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 42,000.00 



            เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 472,350.00 389,400.00 400,560.00 412,440.00 2.85 424,560.00 

            เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 75,740.00 49,440.00 38,280.00 26,400.00 
-

79.59 14,700.00 

                                            รวมเงนิเดอืน(ฝา่ยประจ า) 969,130.00 1,138,200.00 1,163,340.00 1,205,760.00 2.36 1,234,860.00 

                                                       รวมงบบคุลากร 969,130.00 1,138,200.00 1,163,340.00 1,205,760.00 2.36 1,234,860.00 

      งบด าเนนิงาน             

         คา่ตอบแทน             

          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกฯ 83,680.00 87,940.00 90,760.00 47,359.00 6.14 45,000.00 

            เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,070.00 12,400.00 13,480.00 29,000.00 0 29,000.00 

                                                     รวมคา่ตอบแทน 92,750.00 100,340.00 104,240.00 76,359.00 -3.19 74,000.00 

         คา่ใชส้อย             

            รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 49,470.00 21,800.00 15,109.00 50,000.00 16.67 60,000.00 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายฯ 15,682.00 38,922.00 96,476.00 145,000.00 0.68 146,000.00 

            ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 230,724.00 161,632.20 70,040.00 50,000.00 0 50,000.00 

                                                        รวมคา่ใชส้อย 295,876.00 222,354.20 181,625.00 245,000.00 4.3 256,000.00 

         คา่วสัด ุ             

            ค่าวัสดุส านักงาน 4,570.00 14,150.00 14,144.00 20,000.00 0 20,000.00 

            ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 43,632.00 44,666.00 32,170.00 50,000.00 0 50,000.00 

            ค่าวัสดุก่อสรา้ง 139,424.00 91,341.70 101,195.00 40,000.00 20 50,000.00 

            ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 20,000.00 

            ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น 97,276.80 114,422.60 101,270.00 110,000.00 0 110,000.00 

            คา่วัสดุคอมพิวเตอร ์ 9,500.00 6,300.00 4,930.00 15,000.00 0 15,000.00 

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 



แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

                                                           รวมคา่วสัด ุ 294,402.80 270,880.30 253,709.00 255,000.00 3.77 265,000.00 

                                                    รวมงบด าเนนิงาน 683,028.80 593,574.50 539,574.00 576,359.00 3.13 595,000.00 

      งบลงทนุ             

         ครภุณัฑ ์             

            ครุภัณฑส์ านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 41,000.00 

            ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 21,000.00 59.52 8,500.00 

            ครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์ 0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 0.00 

            ครุภัณฑส์ ารวจ 0.00 0.00 0.00 11,500.00 -100 0.00 

            ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 5,490.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

            ครุภัณฑ์อื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

                                                         รวมครภุณัฑ ์ 5,490.00 7,900.00 0.00 32,500.00 34.34 49,500.00 

                                                         รวมงบลงทนุ 5,490.00 7,900.00 0.00 32,500.00 34.34 49,500.00 

                     รวมงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 1,657,648.80 1,739,674.50 1,702,914.00 1,814,619.00 3.44 1,879,360.00 

   งานไฟฟา้ถนน             

      งบลงทนุ             

         ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง             

           ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ์ 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

         ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 1,930,893.46 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

           ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0.00 2,061,056.07 2,880,000.00 0.00 0 0.00 

           ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 260,185.05 620,502.80 573,615.89 0.00 0 0.00 



           ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน ฯ 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 0.00 

                                             รวมทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 2,351,078.51 2,681,558.87 3,488,615.89 0.00 0 0.00 

                                                         รวมงบลงทนุ 2,351,078.51 2,681,558.87 3,488,615.89 0.00 0 0.00 

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

      งบเงนิอดุหนนุ             

         เงนิอดุหนนุ             

            เงินอุดหนุนส่วนราชการ          0.00 215,034.10 49,228.47 0.00 0 0.00 

                                                      รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 215,034.10 49,228.47 0.00 0 0.00 

                                                   รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 215,034.10 49,228.47 0.00 0 0.00 

                                                   รวมงานไฟฟา้ถนน 2,351,078.51 2,896,592.97 3,537,844.36 0.00 0 0.00 

   งานระบบการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู              

      งบด าเนนิงาน             

         คา่ใชส้อย             

            รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 291,735.00 
-

51.95 192,000.00 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายฯ 0.00 0.00 0.00 285,000.00 
-

62.86 175,000.00 

รวมคา่ใชส้อย 0.00 0.00 0.00 576,735.00 -57.1 367,000.00 

         คา่วสัด ุ             

           ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -30 35,000.00 



รวมคา่วสัด ุ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -30 35,000.00 

รวมงบด าเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 626,735.00 -35.9 402,000.00 

      งบลงทนุ             

         ครภุณัฑ ์             

            ครุภัณฑ์การเกษตร 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 0.00 

            ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 0.00 

            ครุภัณฑ์อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 1,960,000.00 100 0.00 

                                                          รวมครภุณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 1,972,500.00 -100 0.00 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 1,972,500.00 -100 0.00 

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

รวมงานระบบการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู  0.00 0.00 0.00 2,599,235.00 84.53 402,000.00 

                                        รวมแผนงานเคหะและชมุชน 4,008,727.31 4,636,267.47 5,240,758.36 4,413,854.00 
-

93.47 2,281,360.00 

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน             

   งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แข็งของชมุชน             

      งบด าเนนิงาน             

         คา่ใชส้อย             

            รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 43,800.00 7,840.00 7,300.00 10,000.00 0 10,000.00 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายฯ 177,179.00 5,929.00 70,622.00 180,000.00 5.26 190,000.00 

                                                         รวมคา่ใชส้อย 220,979.00 13,769.00 77,922.00 190,000.00 5 200,000.00 



         คา่วสัด ุ             

           ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,000.00 4,200.00 0.00 0.00 0 0.00 

                                                            รวมคา่วสัด ุ 8,000.00 4,200.00 0.00 0.00 0 0.00 

                                                     รวมงบด าเนนิงาน 228,979.00 17,969.00 77,922.00 190,000.00 5 200,000.00 

      งบเงนิอดุหนนุ             

         เงนิอดุหนนุ             

            อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 16,000.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0 16,000.00 

            อุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

            อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 40,000.00 20 50,000.00 

                                                       รวมเงนิอดุหนนุ 46,000.00 46,000.00 30,000.00 56,000.00 15.15 66,000.00 

                                                    รวมงบเงนิอดุหนนุ 46,000.00 46,000.00 30,000.00 56,000.00 15.15 66,000.00 

             รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แขง็ของชมุชน 274,979.00 63,969.00 107,922.00 246,000.00 7.52 266,000.00 

                          รวมแผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 274,979.00 63,969.00 107,922.00 246,000.00 7.52 266,000.00 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ             

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

   งานกฬีาและนนัทนาการ             

      งบด าเนนิงาน             

         คา่ใชส้อย             

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายฯ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 40 6,000.00 

                                                         รวมคา่ใชส้อย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 40 6,000.00 



         คา่วสัด ุ             

            ค่าวัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

                                                            รวมคา่วสัด ุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

                                                     รวมงบด าเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 40 6,000.00 

                                         รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 40 6,000.00 

   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่             

      งบด าเนนิงาน             

         คา่ใชส้อย             

            รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 108,577.00 50,798.00 16,695.00 40,000.00 0 40,000.00 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะฯ 0.00 0.00 25,845.00 10,000.00 89.47 95,000.00 

                                                         รวมคา่ใชส้อย 108,577.00 50,798.00 42,540.00 50,000.00 62.9 135,000.00 

                                                     รวมงบด าเนนิงาน 108,577.00 50,798.00 42,540.00 50,000.00 62.9 135,000.00 

      งบเงนิอดุหนนุ             

         เงนิอดุหนนุ             

            อุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 0.00 

                                                       รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 0.00 

                                                    รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 0.00 

      งบลงทนุ             

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

         ครภุณัฑ ์             



            ครุภัณฑด์นตรีและนาฎศิลป ์ 0.00 0.00 15,400.00 0.00 0 0.00 

                                                          รวมครภุณัฑ ์ 0.00 0.00 15,400.00 0.00 0 0.00 

                                                         รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 15,400.00 0.00 0 0.00 

                                    รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 108,577.00 50,798.00 72,940.00 50,000.00 
-

56.97 135,000.00 

             รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 108,577.00 50,798.00 72,940.00 60,000.00 
-

59.95 141,000.00 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา             

   งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน             

      งบด าเนนิงาน             

         คา่ใชส้อย                        

           ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 145,650.00 30.65 100,000.00 

รวมคา่ใชส้อย 0.00 0.00 0.00 145,650.00 30.65 100,000.00 

รวมงบด าเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 145,650.00 30.65 100,000.00 

      งบลงทนุ             

         ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง             

           ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 308,400.00 

           ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 2,521,300.00 

           ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,147,791.00 42.82 656,287.00 

           ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน ฯ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 40,000.00 

                                             รวมทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 1,187,791.00 66.31 3,525,987.00 

                                                         รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 1,187,791.00 66.31 3,525,987.00 

      งบเงนิอดุหนนุ             



         เงนิอดุหนนุ             

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

            อุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 700,000.00 -100 0.00 

                                                       รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 0.00 0.00 700,000.00 -100 0.00 

                                                    รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 0.00 0.00 700,000.00 -100 0.00 

รวมงานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 0.00 0.00 0.00 2,033,441.00 43.92 3,625,987.00 

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 2,033,441.00 43.92 3,625,987.00 

แผนงานการเกษตร             

   งานสง่เสรมิการเกษตร             

      งบด าเนนิงาน             

         คา่ใชส้อย                        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายฯ            0.00 8,153.00 26,915.00 70,000.00 57.14 30,000.00 

                                                        รวมคา่ใชส้อย 0.00 8,153.00 26,915.00 70,000.00 57.14 30,000.00 

                                                    รวมงบด าเนนิงาน 0.00 8,153.00 26,915.00 70,000.00 57.14 30,000.00 

                                          รวมงานสง่เสรมิการเกษตร 0.00 8,153.00 26,915.00 70,000.00 57.14 30,000.00 

   งานอนรุกัษแ์หลง่น้ าและปา่ไม ้             

      งบลงทนุ             

         ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง             

            ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณุปโภค 296,700.00 197,000.00 340,000.00 0.00 0 0.00 

                                             รวมทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 296,700.00 197,000.00 340,000.00 0.00 0 0.00 



                                                         รวมงบลงทนุ 296,700.00 197,000.00 340,000.00 0.00 0 0.00 

                                 รวมงานอนรุกัษแ์หลง่น้ าและปา่ไม ้ 296,700.00 197,000.00 340,000.00 0.00 0 0.00 

                                             รวมแผนงานการเกษตร 296,700.00 205,153.00 366,915.00 70,000.00 57.14 30,000.00 

แผนงานงบกลาง             

   งานงบกลาง             

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
ยอด
ตา่ง ป ี2564 

          (%)   

         งบกลาง             

            เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 110,514.00 99,708.00 101,364.00 103,299.00 
-

15.42 89,500.00 

            เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 4,259.00 4,500.00 25 6,000.00 

            เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,588,100.00 7,058,500.00 7,650,400.00 8,648,800.00 1.26 8,759,400.00 

            เบี้ยความพิการ 3,414,400.00 3,556,800.00 3,645,600.00 4,128,000.00 -7.1 3,854,400.00 

            เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ 264,500.00 251,000.00 252,000.00 270,000.00 0 270,000.00 

            เงินส ารองจ่าย 0.00 99,600.00 48,453.00 100,000.00 0 100,000.00 

            รายจ่ายตามข้อผูกพัน 72,540.00 172,522.00 131,460.00 140,000.00 0 140,000.00 

            เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ 151,660.00 160,080.00 159,830.00 171,220.00 0 171,220.00 

                                                         รวมงบกลาง 10,450,054.00 11,398,210.00 11,993,366.00 13,565,819.00 -1.31 13,390,520.00 

                                               รวมแผนงานงบกลาง 10,450,054.00 11,398,210.00 11,993,366.00 13,565,819.00 -1.31 13,390,520.00 

                                                      รวมทุกแผนงาน 29,126,947.81 31,008,506.00 32,167,511.91 37,720,000.00 0 37,720,000.00 



รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลคอืเวียง 
อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน้  37,720,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษจีดัสรรและ
หมวดเงินอดุหนนุ แยกเปน็ 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 
งานบรหิารทัว่ไป 00111 รวม 9,100,670 บาท 

งบบคุลากร 200000 รวม 6,631,020 บาท 
เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 210000 รวม ๒,๓๑๑,๙๒๐ บาท 
  - เงนิเดือนนายก/รองนายก 210100 จ านวน ๕๑๔,๐๘๐ บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
(๑) เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวนเงิน ๒๔๔,๘๐๐ บาท 
(๒) เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน ๒๖๙,๒๘๐ บาท   
(ส านักปลัด)  

  

  - เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก 210200 จ านวน ๔๒,๑๒๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
(๑) เงินประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวนเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท 
(๒) เงินประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวนเงิน ๒๑,๑๒๐ บาท  
(ส านักปลัด)  

  

  - เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 210300 จ านวน ๔๒,๑๒๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรายเดือน ดังนี้ 
(๑) เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวนเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท 
(๒) เงินค่าตอบแทนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวนเงิน ๒๑,๑๒๐ บาท  
(ส านักปลัด)  

  

  - เงนิคา่ตอบแทนเลขานกุารนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 210400 จ านวน ๘๖,๔๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายก อบต. เป็นรายเดือน 
(ส านักปลัด)  

           

  



  - เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ 210600 จ านวน ๑,๖๒๗,๒๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา อบต.  
รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. 
(ส านักปลัด)  

  

เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า) 220000 รวม 4,319,100 บาท 
  - เงนิเดือนพนกังาน 220100 จ านวน 3,667,680 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 10 อัตรา 
ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล หัวหน้าส านักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากร
บุคคล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักจัดการงานทัว่ไป      
นักวิชาการสาธารณสุข นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ (ส านักปลัด) 

  

  - เงนิประจ าต าแหนง่ 220300 จ านวน 252,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งปลัด อบต., รองปลัด อบต.,  
หัวหน้าส านักปลัด และค่าตอบแทนรายเดือนปลัด อบต.  
(ส านักปลัด)  

  

  - ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 220700 จ านวน 370,560 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตราได้แก่ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับรถ พนักงานขับเครื่องจักรกล
เบา (ส านักปลัด)  

  

  - เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 220800 จ านวน 28,860 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 
1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับรถ พนักงานขับ
เครื่องจักรกลเบา (ส านักปลัด)  

  

งบด าเนินงาน 300000 รวม 2,336,200 บาท 
      คา่ตอบแทน 310000 รวม 631,200 บาท 

  - ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์การปกครองสว่น  
    ท้องถิน่ 310100 

 
จ านวน 

 
 280,000 บาท 

(๑) เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กผู่ป้ฏบิตัิราชการอนัเปน็ประโยชนต์่อ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคือเวยีง  จ านวน  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯลฯ         
(ส านักปลัด)  
(2) เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเจา้หนา้ที่ในการเลือกตัง้ จ านวน 
150,000 บาท 
เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
นายทะเบียนอ าเภอ ฯลฯ  
(ส านักปลัด)   
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



(3) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
จ านวน  120,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษส าหรับพนักงานท้องถิ่นกรณี
หน่วยงานได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
(ส านักปลัด) 

  - ค่าเช่าบ้าน 310400 จ านวน 288,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (ส านักปลัด)  

  

  - เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 310500 จ านวน 63,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ส านักปลัด)  

  

      คา่ใชส้อย 320000 รวม 1,178,000 บาท 
  - รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 320100 จ านวน 688,000 บาท 

(๑) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบยีน   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนา
ของผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ฯลฯ (ส านักปลัด)  
(๒) ค่าจา้งเหมาบรกิาร   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานท าความสะอาด ค่าจ้างเหมา
แรงงาน รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน จ้างเหมาแรงงานดูแลสวน 
ต้นไม้  ค่าจ้างเหมาปราบวัชพืช ฯลฯ  
หนังสือ มท 0808.2/ว4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 (ส านักปลัด) 
(๓) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าล้างและอัด/ขยายภาพ ท าบอร์ดแสดง
นิทรรศการแผนภูมิต่าง ๆ หรือจัดท าแผ่นโปสเตอร์ แผ่นพับวารสาร
เผยแพร่การด าเนินงาน อบต. หรือการจัดท าป้ายเกี่ยวกับการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เช่น ยาเสพติด/โรคเอดส์ ฯลฯ  
(ส านักปลัด)  
(๔) ค่าวารสารสิง่พิมพ์ตา่งๆ    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์วารสารหนังสือกฎหมาย/ระเบียบฯ หรือ
สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ฯลฯ (ส านักปลัด)  
(๕) ค่าพฒันาระบบอนิเตอรเ์นต็ต าบล    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจด Domain Name ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจดท าแบบ
ฐานข้อมูลบน Web ค่าเช่า ค่าบริการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตใน
ศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบล ค่าพัฒนาคู่สายระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

จ านวน 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

 
จ านวน 

 
 
 
 
 

 
จ านวน 

 
 
 

จ านวน 
 
 
 

30,000 บาท 
 
 
 

570,000 บาท 
 
 
 
 
 

 
10,000  บาท 

 
 
 
 
 
 

10,000 บาท 
 
 
 

10,000 บาท 
 
 
 



(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางท่ี ๕.4 หน้า 75 ล าดับที่ 2)  
(ส านักปลัด)  
(6) ค่าเบีย้ประกนั    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย รถยนต์และรถจักรยานยนต์ประจ า
ส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ 
มท 0808.2/ว 2633 ลว. 14 ส.ค. 2552 (ส านักปลัด) 
(7) ค่าเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร เครื่องพมิพ ์    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ ฯลฯ  
(ส านักปลัด)  

 
 

 
จ านวน 

 
 

 
จ านวน 

 
 
 

10,000  บาท 
 
 

 
48,000  บาท 

  - รายจ่ายเกี่ยวกบัการรองรบัและพธิกีาร 320200 จ านวน 30,000 บาท 
(๑) ค่ารบัรองในการต้อนรบับคุคลหรือคณะบคุคล                 
จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดท าเอกสาร และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ฯลฯ หนังสื่อด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
0766ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (ส านักปลัด)  
(๒) ค่าเลีย้งรับรอง จ านวน 20,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
ก าหนดหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
ค่าบริการ ฯลฯ หนังสื่อด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว0766ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 (ส านักปลัด)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        - รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวด 
          อืน่ๆ 320300 

จ านวน  390,000 บาท 

    (1) คา่ใชจ้า่ยโครงการวนัท้องถิน่ไทย จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางท่ี 
๕.2 หน้า 72 ล าดับที่ 2)  
(ส านักปลัด)  

  

    (2) คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมสมัมนาพฒันาศกัยภาพการท างาน  
    บคุลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลคือเวยีง  

จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก
ฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างฯ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง 

  



ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางท่ี ๕.3 หน้า 73 ล าดับที่ 3) (ส านักปลัด) 

    (3) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางในราชการ จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร, ผู้ช่วยบรหิาร, 
สมาชิก อบต., พนักงานส่วนต าบล, พนักงานจ้าง, สมาชิก อปพร. ฯลฯ 
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ (ส านักปลัด)  

  

    (4) คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตั้ง จ านวน 250,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งซ่อม 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกท้องถิ่น และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง         
ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางท่ี ๕.2 หน้า 71       
ล าดับที่ 1) (ส านักปลัด)  

  

        - คา่บ ารงุรักษาและซ่อมแซม 320400 จ านวน 70,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน   
            ได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ เตาเผาเขยะ ฯลฯ  
            (ส านักปลัด)  

  

      คา่วสัด ุ330000 รวม 210,000 บาท 
 - วสัดสุ านักงาน 330100 จ านวน 40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง 
ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง ธงชาติ ฯลฯ  (ส านักปลัด)  

  

 - วสัดไุฟฟา้และวิทยุ 330200 จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ เช่น ปลั๊กไฟ แบตเตอร์รี่ ฯลฯ 
(ส านักปลัด)  

  

 - วสัดงุานบา้นงานครวั 330300 จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ ายา
ล้างห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืน น้ าดื่ม ถ้วยชาม ฯลฯ (ส านักปลัด)  

  

         - วสัดกุ่อสรา้ง 330600 จ านวน 10,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ, ไม้, หิน, ทราย, ปูนซีเมนต์, พลั่ว,      
            จอบ ฯลฯ (ส านักปลัด)  

  

 - วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 330700 จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอร์รี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการบ ารุงรักษารถยนต์, รถบรรทุกน้ า, รถกู้ชีพกู้ภัย, 
จักรยานยนต์ ฯลฯ (ส านักปลัด)  

  

         - วสัดเุชือ้เพลงิและหล่อลืน่ 330800 จ านวน 80,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่องและอ่ืนๆ ที่ 
            เกี่ยวข้องในการบ ารุงรักษารถยนต์ 4 ประตทูะเบียน กจ 2941พย  

  



           รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กรย 772 พย,เครื่องตัดหญ้าฯลฯ        
           (ส านักปลัด)  

 - วสัดคุอมพวิเตอร์ 331400 จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แผ่นดิสก์ หมึก
เครื่องพิมพ์ คีย์บอร์ด โปรแกรมและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ (ส านักปลัด)  

  

      คา่สาธารณูปโภค 340000 รวม 317,000 บาท 
 - ค่าไฟฟา้ 340100 จ านวน 250,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง, ศูนย์เด็กเล็ก 
ต าบลคือเวียง ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ (ส านักปลัด)  

  

 - ค่าน้ าประปา คา่น้ าบาดาล 340200 จ านวน 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง, ศูนย์เด็ก
เล็กต าบลคือเวียง, บริเวณเตาเผาขยะ ฯลฯ (ส านักปลัด)  

  

 - ค่าบรกิารโทรศพัท์ 340300 จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง, ศูนย์พัฒนา
เด็กต าบลคือเวียง ฯลฯ (ส านักปลัด)  

  

 - ค่าบรกิารไปรษณยี์ 340400 จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ฯลฯ (ส านักปลัด)  

  

 - ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 340500 จ านวน 42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการเก่ียวกับระบบ Internet ต าบล และค่าสื่อสาร
อ่ืนๆ ฯลฯ (ส านักปลัด)  

  

งบลงทนุ 400000 รวม 123,450 บาท 
      คา่ครภุณัฑ์ 410000 รวม 33,450 บาท 
         - ครภุณัฑส์ านักงาน 410100 จ านวน 16,450 บาท 
             (1) โทรศัพทส์ านักงาน จ านวน 4,950 บาท 
             เพ่ือจัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน จ ารนวน 5 เครื่องๆละ 990 บาท  
             มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
             - โทรศัพท์แบบมีสายพร้อมไฟแสดงสายเรียกเข้า 
             - มีปุ๋มโอนสายเมื่อใช้งานผ่านตู้สาขา 
             - มีฟังก์ชั่น PAUSE 
             - ปรับระดับความดังเสียงเรียกเข้าได้ 
             ใช้งานส านักงานฯ 
             ราคาครุภัณฑ์ไม่มีก าหนดตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
             ส านักงบประมาณ 2562 จึงก าหนดราคา ตามท้องตลาดภายใน 
             จังหวัดพะเยา (ส านักปลัด) 

  

             (2) ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จ านวน 7,000 บาท 
             เพ่ือจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 1 ตู้ๆละ 7,000 บาท 
             มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
             - ขนาดไม่น้อยกว่า 90 X 45 X 140 เมตร 

  



             ใช้ในงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
             ราคาครุภัณฑ์ไม่มีก าหนดตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
             ส านักงบประมาณ 2562 จึงก าหนดราคา ตามท้องตลาดภายใน 
             จังหวัดพะเยา (ส านักปลัด) 
             (3) เกา้อีส้ านักงาน   จ านวน 4,500 บาท 
             เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัวๆละ 4,500 บาท               
             ใช้ในงานสภาฯ 
             ราคาครุภัณฑ์ไม่มีก าหนดตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
             ส านักงบประมาณ 2562 จึงก าหนดราคา ตามท้องตลาดภายใน 
             จังหวัดพะเยา (ส านักปลัด) 

  

         - ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 411600 จ านวน 17,000 บาท 
            (1)  เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านกังาน จ านวน 17,000 บาท 
            เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท 
            คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
            - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 

            - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 

            - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 
GB จ านวน 1 หน่วย 

            - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
            - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
            - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า   

3 ช่อง 
            - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
            - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
            เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ 
            เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
            ใช้ในงานสภาฯ (ส านักปลัด) 

  

        - ค่าบ ารงุรักษาและปรบัปรุงครภุัณฑ์ 411800 จ านวน 90,000 บาท 
           - คา่บ ารงุรักษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์ จ านวน 90,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ซ่อมแซม รถยนต์, รถยนต์   
   บรรทุกน้ า รถกู้ชีพ ฯลฯ เช่น ปั้มน้ า, เครื่องยนต์, ระบบไฮโดรลิก,    
   เครนและ กระเช้า, ระบบไฟ ฯลฯ (ส านักปลัด)  

  

งบรายจา่ยอืน่ 500000 รวม ๑0,000 บาท 
      รายจา่ยอืน่ 510000 รวม ๑0,000 บาท 

- รายจ่ายอืน่ 510100 จ านวน ๑0,000 บาท 



           ค่าจา้งทีป่รึกษาเพื่อศึกษา วจิัย ประเมนิผล หรอืพัฒนาระบบตา่งๆ  
           ซึง่มิใชเ่พือ่การจัดหา หรือปรบัปรงุครภุัณฑ์ทีด่นิและสิง่กอ่สร้าง  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพ่ือเป็นผู้ด าเนินการ
ส ารวจประเมินความพึงพอใจของการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
คือเวียง (ส านักปลัด)   

จ านวน 10,000 บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานบรหิารงานคลงั 00113 รวม 2,644,290 บาท 
งบบคุลากร 200000 รวม 1,942,500 บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 220000 รวม 1,942,500 บาท 
 - เงนิเดือนพนกังาน 220100 จ านวน 1,511,880 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๔ อัตรา 
ได้แก่ ผู้อ านวยการกองคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการเงินและบัญชี (กองคลัง)  

  

 - เงนิประจ าต าแหนง่ 220300 จ านวน 42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  
(กองคลัง)  

  

 - ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 220500 จ านวน 229,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ า ให้แก่ลูกจ้างประจ า จ านวน ๑ อัตรา ได้แก่ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง)                    

  

 - ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 220700 จ านวน 154,560 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
(กองคลัง)  

  

 - เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 220800 จ านวน 4,860 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 
1 อัตรา ได้แก ่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) 

  

งบด าเนินงาน 300000 รวม 681,800 บาท 
      คา่ตอบแทน 310000 รวม 272,400 บาท 

 - ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
   สว่นท้องถิน่ 310100 

 
จ านวน 

 
117,400 บาท 

(๑) เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กผู่ป้ฏบิตัิราชการอนัเปน็ประโยชนต์่อ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคือเวยีง                   จ านวน  60,000  
บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลว. 6 ก.ย. 2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  (กอง
คลัง) 
(2) เงินประโยชนต์อบแทนอืน่ ส าหรับพนักงานท้องถิน่เปน็กรณีพเิศษ 
จ านวน  57,400  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษส าหรับพนักงานท้องถิ่นกรณี
หน่วยงานได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติราชการที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
(กองคลัง)  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 - ค่าเชา่บา้น 310400 จ านวน 100,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบค่าเช่าบ้าน (กองคลัง)  

  

 - เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร 310500 จ านวน 54,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)  

  

      คา่ใชส้อย 320000 รวม 337,000 บาท 
 - รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 320100 จ านวน 262,000 บาท 

(๑) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบยีน     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ฯลฯ (กองคลัง)  
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยงานคลัง 
หนังสือ มท 0808.2/ว4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 (กองคลัง) 
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าล้างและอัด/ขยายภาพ ท าบอร์ดแสดงนิทรรศการ
แผนภูมิต่าง ๆ หรือจัดท าแผ่นโปสเตอร์แผ่นพับ วารสารเผยแพร่การ
ด าเนินงาน อบต. หรือการจัดท าป้ายเกี่ยวกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ฯลฯ  
(กองคลัง)  
(4) ค่าเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ ฯลฯ  
(กองคลัง)  

จ านวน 
 
 

 
จ านวน 

 
 
 

 
จ านวน 

 
 

 
 

 
 
  จ านวน 

30,000 บาท 
 

 
 

192,000 บาท 
 
 

 
 

10,000 บาท 
 
 

 
 
 

      
        30,000 บาท 
 

        - รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย  
          หมวด อืน่ๆ  320300 

 
จ านวน 

 
60,000 บาท 

    (1) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  
(กองคลัง)  

  

    (2) โครงการจัดเก็บภาษเีคลื่อนที่ จ านวน 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นด าเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในการ
ให้บริการประชาชนที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตต าบลคือเวียง เช่น ค่าป้าย
โครงการ, วัสดุส านักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏใน

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
แนวทางที่ ๕.4 หน้า 74 ล าดบัที่ 1) (กองคลัง) 
(3) โครงการจดัท าแผนทีภ่าษ ีและทะเบยีนทรัพยส์ิน  จ านวน 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าค้นข้อมูลและคัดลอกข้อมูลที่ดินและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี 2561 
– 2565 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 แนวทางท่ี 5.4 หน้า 74 ล าดบัที่ 2 ) (กอง
คลัง) 

  

       - คา่บ ารงุรักษาและซ่อมแซม  320400 จ านวน 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ เช่น เครื่องพิมพ์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ  
(กองคลัง)  

  

     คา่วสัด ุ 330000 รวม 40,000 บาท 
- วสัดสุ านักงาน 330100 จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ, แฟ้ม, ปากกา, 
ดินสอ, สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์, ตรายาง ฯลฯ  
(กองคลัง)  

  

- วสัดคุอมพวิเตอร์ 331400 จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แผ่นดิสก์ หมึก
เครื่องพิมพ์ คีย์บอร์ด โปรแกรมและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ  
(กองคลัง)  

  

      คา่สาธารณูปโภค 340000 รวม 32,400 บาท 
 - ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 340500 จ านวน 32,400 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการเก่ียวกับระบบ Internet ต าบล และค่าสื่อสาร
อ่ืนๆ ฯลฯ (กองคลัง)  

  

งบลงทนุ 400000 รวม 19,990 บาท 
      คา่ครภุณัฑ์ 410000 รวม 19,990 บาท 
         - ครภุณัฑส์ านักงาน 410100 จ านวน 16,990 บาท 
             (1) โทรศัพทส์ านักงาน จ านวน 990 บาท 
             เพ่ือจัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน จ ารนวน 1 เครื่องๆละ 990 บาท  
             มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
             - โทรศัพท์แบบมีสายพร้อมไฟแสดงสายเรียกเข้า 
             - มีปุ๋มโอนสายเมื่อใช้งานผ่านตู้สาขา 
             - มีฟังก์ชั่น PAUSE 
             - ปรับระดับความดังเสียงเรียกเข้าได้ 
             ราคาครุภัณฑ์ไม่มีก าหนดตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
             ส านักงบประมาณ 2562 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาดภายใน 
             จังหวัดพะเยา (กองคลัง) 
 

  



             (2) ตู้เกบ็เอกสาร 2 บานเปดิปิด จ านวน 11,000 บาท 
              เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดปิด จ านวน 2 ตู้ๆละ                
              5,500 บาท 
              มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
              - มีมือจับชนิดบิด 
              - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
              - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
              ราคาครุภัณฑ์ตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
              ส านักงบประมาณ 2562  (กองคลัง) 

  

             (3) เกา้อีส้ านักงาน จ านวน 5,000 บาท 
              เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท 
              ราคาครุภัณฑ์ไม่มีก าหนดตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
              ส านักงบประมาณ 2562 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาดภายใน 
              จังหวัดพะเยา (กองคลัง) 

  

         - ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 410900 จ านวน 3,000 บาท 
             (1) เครื่องท าน้ าเยน็ จ านวน 3,000 บาท 
              เพ่ือจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 1 เครื่องๆละ 3,000 บาท 
              มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
              - มีหัวกอ๊กจ่ายน้ า โดยเป็นน้ าเย็น 1 หัว 
              ราคาครุภัณฑ์ไม่มีก าหนดตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
              ส านักงบประมาณ 2562 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาดภายใน 
              จังหวัดพะเยา (กองคลัง) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 
งานป้องกนัภยัฝา่ยพลเรือนและระงบัอคัคภียั 00123 รวม 358,900 บาท 

งบด าเนินงาน 300000 รวม 313,200 บาท 
  ค่าตอบแทน 310000 รวม 54,000 บาท 
   - คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเปน็ประโยชน์แก่องคก์รปกครอง  
   สว่นท้องถิน่ 310100    

จ านวน 54,000 บาท 

       เพื่อจ่ายเปน็คา่ตอบแทนใหแ้กผู่ป้ฏบิตัริาชการอนัเปน็  
       ประโยชนต์อ่องค์การบรหิารสว่นต าบลคอืเวยีง                  
       จ านวน 54,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณี อปท. มีค าสั่งให้ อปพร. ปฏิบัติงาน      
       (ส านักปลัด)  

  

      คา่ใชส้อย 320000 รวม 185,000 บาท 
       - รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย 
        หมวดอืน่ๆ 320300 

 
จ านวน 

 
185,000 บาท 

    (1) คา่ใชจ้า่ยกจิกรรมเพื่อป้องกนัและแก้ไขปญัหาภยัธรรมชาต ิ  
    หรือภยัพบิัตติา่งๆ 

จ านวน   100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาธรรมชาติ
หรือภัยพิบัติต่างๆ เช่นจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาว, จัดหาถุงยังชีพ, ค่า
วัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจ า, ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือ
สร้างยุ้งข้าว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ได้รับความ
เสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่พืชตายหรือเสียหายเป็นค่าพันธุ์
พืชและค่าปุ๋ย ฯลฯ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติหรือ
ภัยพิบัติ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลว. 12 มี.ค. 
2545 และที่ มท 0808.2/ว3215 ลว 6 มิ.ย. 2559 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
แนวทางท่ี 4.4 หน้า 66  ล าดับที่ 1) (ส านักปลัด) 

  

    (2) คา่ใชจ้า่ยโครงการ/กิจกรรมพฒันาศักยภาพและสนบัสนนุ 
    การปฏบิตังิานของอาสาสมัครป้องกนัภยัฝา่ยพลเรือน (อปพร.) 

จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม อปพร. เช่น การ
ฝึกอบรม/ทบทวนหลักสูตร อปพร., จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องแต่งกายชุดฝึก ไปศึกษาดูงาน ฯลฯ ให้แก่สมาชิก อปพร. 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 4.4 หน้า 67  ล าดับที่ 2)  
(ส านักปลัด)  

  

             (3) โครงการฝกึซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ านวน 15,000 บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา   
             ธารณภัย เช่น ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และ  

  



             ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
             อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง 
             ที่ 4.4 หน้า 67  ล าดับที่ 3) (ส านักปลัด)                                

    (4) โครงการรณรงคป์้องกนัและแก้ไขปญัหาหมอกควนัไฟปา่ 
    (อาสาสมคัรปอ้งกนัไฟปา่) 

จ านวน 15,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขหมอกควันไฟป่า
และการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕
61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 4.4 หน้า 67  ล าดับที่ 4) 
(ส านักปลัด)  

  

             (5) โครงการฝกึอบรมให้ความรู้ในดา้นการปอ้งกันและระงบั  
             อคัคภียั 

จ านวน 15,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในด้านการป้องกัน 
             และระงับอัคคีภัย แก่ เยาวชน นักเรียน เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  
             ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
             (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 –  
             ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง ที ่4.3 หน้า 66  ล าดับที่ 3)  
             (ส านักปลัด)  

  

             (6) โครงการฝกึอบรมชดุปฏบิตัิการจิตอาสาภยัพิบตัติ าบล       
             คอืเวยีง (หลักสตูรทบทวน) 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทบทวนให้ความรู้ชุด 
             ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติต าบลคือเวียง  เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  
             ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
             (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 –  
             ๒๕๖5 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง ที่ 4.3  
             หน้า 11  ล าดับที่ 3) (ส านักปลัด)  

จ านวน 20,000 บาท 

       คา่วสัด ุ330000 รวม 74,200 บาท 
         - วสัดกุ่อสรา้ง 330600 จ านวน 2,500 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ประแจ ขวาน คีมตัดเหล็ก  
            ฯลฯ  (ส านักปลัด)  

  

 - วสัดเุชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 330800 จ านวน 60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่องและอ่ืนๆ ฯลฯ 
ที่เก่ียวข้อง รถตรวจการ เลขทะเบียน  บท 7971 พะเยา, รถบรรทุก
น้ า เลขทะเบียน 80-9600 พะเยา, ฯลฯ (ส านักปลัด) 

  

          - วสัดเุครื่องดับเพลงิ 331600 จ านวน 11,700 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ฯลฯ ที่  
            เกี่ยวข้อง  (ส านักปลัด) 
 
 
 

  



งบลงทนุ 400000 รวม 45,700 บาท 
      คา่ครภุณัฑ์ 410000 รวม 45,700 บาท 
         - ครภุณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 410600 จ านวน 24,000 บาท 
           (1) เครื่องรบัส่งวทิยชุนดิติดรถยนต ์ จ านวน 24,000 บาท 
           เพ่ือจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จ านวน 1          
           เครื่องๆละ 24,000 บาท 
           มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
           - ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์ 
           - ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ 
           - อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ  
           ราคาครุภัณฑ์ตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
           ส านักงบประมาณ 2562  (ส านักปลัด) 

  

         - ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 410900 จ านวน 7,300 บาท 
            (1) เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเยน็ จ านวน 7,300 บาท 
            เพ่ือจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน 1 เครื่องๆ ละ   
            7,300 บาท 
            มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
            - มีหัวกอ๊กจ่ายน้ า โดยเป็น น้ าร้อน 1 หัว น้ าเย็น 1 หัว 
            ราคาครุภัณฑ์ไม่มีก าหนดตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
            ส านักงบประมาณ 2562 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาดภายใน 
            จังหวัดพะเยา (ส านักปลัด) 

  

         - ครภุณัฑเ์ครือ่งดบัเพลงิ 411100 จ านวน 14,400 บาท 
            (1) ตู้เกบ็เครื่องดบัเพลงิ จ านวน 14,400 บาท 
            เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเครื่องดับเพลิง (ส าหรับถังดับเพลิง 2 ถัง) จ านวน  
            9 ตู้ๆละ 1,600 บาท 
            มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
            - ตู้ดับเพลิงท่อคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x70x20 ซม. 
            - ด้านหน้ากระจกใส พร้อมขอบยางรองกระจก 
            - มีกุญแจล็อกเปิด-ปิด 
            - ใส่เครื่องดับเพลิง 2 ถัง 
            ราคาครุภัณฑ์ไม่มีก าหนดตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
            ส านักงบประมาณ 2562 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาดภายใน 
            จังหวัดพะเยา (ส านักปลัด) 

  

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานการศกึษา 00210 
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 00211 รวม  1,251,910 บาท 

งบบคุลากร 200000 รวม 782,520 บาท 
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 220000 รวม 782,520 บาท 
 - เงนิเดือนพนกังาน 220100 จ านวน 740,520 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา 
ได้แก่ ผู้อ านายกองการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ       (กองการศึกษา
ฯ) 

  

 - เงนิประจ าต าแหนง่ 220300 จ านวน 42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (กอง
การศึกษาฯ)  

  

งบด าเนินงาน 300000 รวม 459,600 บาท 
ค่าตอบแทน 310000 รวม 179,400 บาท 
 - ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง  
   สว่นท้องถิน่ 310100 

จ านวน 67,200 บาท 

(1) เงินประโยชนต์อบแทนอืน่ ส าหรับพนักงานท้องถิน่เปน็กรณีพเิศษ 
จ านวน  67,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษส าหรับพนักงานท้องถิ่น 
กรณีหน่วยงาน ได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการที่มีการบริหารจัดการที่ดี (กอง
การศึกษาฯ)  

  

 - ค่าเช่าบ้าน 310400 จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองการศึกษาฯ)  

  

 - เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร 310500 จ านวน 82,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองการศึกษาฯ) 

  

ค่าใชส้อย 320000 รวม 200,000 บาท 
 - รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 320100 จ านวน 125,000 บาท 

(๑) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบยีน     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนา
ของ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างฯ (กองการศึกษาฯ) 
(๒) ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร ่   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่และเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าล้างและอัด/ขยายภาพ ท า
บอร์ดแสดงนิทรรศการแผนภูมิต่างๆ หรือจัดท าแผ่นโปสเตอร์ แผ่นพับ 
วารสารเผยแพร่การด าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. คือเวียง 
หรือการจัดท าป้ายเกี่ยวกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 

จ านวน 
 

 
จ านวน 

 
 
 
 
 
 

20,000 บาท 
 

   
10,000 บาท   

    
 
 
 
 
 



(๓) ค่าจา้งเหมาบรกิาร     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมแรงงานท าความสะอาด ฯลฯ หนังสือ 
มท 0808.2/ว4044 ลว. 10 ก.ค. 2563  (กองการศึกษาฯ)  
(4) ค่าเบีย้ประกนั   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย รถยนต์และรถจักรยานยนต์ประจ า
ส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง ฯลฯ  
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลว. 14 ส.ค. 2552 (กอง
การศึกษาฯ)  

 
จ านวน 

 
 
 
 
 

จ านวน 

 
90,000 บาท 

 
 
 
 
 

5,000 บาท 

 - รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธิกีาร 320200 จ านวน 5,000 บาท 
ค่ารบัรองในการต้อนรบับุคคลหรือคณะบคุคล               จ านวน 
5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ของขวัญ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่นิเทศงาน ตรวจงาน
เกี่ยวข้องในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่นิเทศงาน ตรวจงาน
เยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงานฯลฯ หนังสื่อด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/
ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563          (กองการศึกษาฯ) 

  

 - รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย  
 หมวดอืน่ ๆ 320300 

 
จ านวน 

 
30,000 บาท 

    ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก     
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ใน การเดินทางไปราชการหรือไปอบรม   
สัมมนาของ พนักงานส่วนต าบล, พนักงานจ้าง (กองการศึกษาฯ) 

  

 - ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 320400 จ านวน 40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน, ครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ 
(กองการศึกษาฯ)  

  

      คา่วสัด ุ330000 รวม 80,200 บาท 
 - วสัดสุ านักงาน 330100 จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง 
ดินสอ น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจ าลอง ธงชาติ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)  

  

 - วสัดงุานบา้นงานครวั 330300 จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ 
ผงซักฟอก ช้อน ส้อม ฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลคือเวียง  
(กองการศึกษาฯ)  

  

         - วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 330700 จ านวน 15,000 บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอร์รี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน และ     
             อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบ ารุงรักษารถยนต์ ฯลฯ         

  



             (กองการศึกษาฯ)  
 - วสัดเุชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 330800 จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเบนซิน, ดีเซล น้ ามันเครื่องและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
ในการบ ารุงรักษาเครื่องตัดหญ้า รถตู้ ทะเบียน        นก 1226 
พะเยา ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ) 

  

 - วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 330900 จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น 
แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษา 

  

 - วสัดคุอมพวิเตอร์ 331400 จ านวน 5,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)                

  

งบลงทนุ 400000 รวม 9,790 บาท 
      คา่ครภุณัฑ์ 410000 รวม 9,790 บาท 
         - ครภุณัฑส์ านักงาน 410100 จ านวน 5,490 บาท 
            (1) โทรศัพทส์ านักงาน จ านวน 990 บาท 
             เพ่ือจัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน จ ารนวน 1 เครื่องๆละ 990 บาท  
             มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
             - โทรศัพท์แบบมีสายพร้อมไฟแสดงสายเรียกเข้า 
             - มีปุ๋มโอนสายเมื่อใช้งานผ่านตู้สาขา 
             - มีฟังก์ชั่น PAUSE 
             - ปรับระดับความดังเสียงเรียกเข้าได้ 
             ใช้งานส านักงานฯ 
             ราคาครุภัณฑ์ไม่มีก าหนดตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
             ส านักงบประมาณ 2562 จึงก าหนดราคา ตามท้องตลาดภายใน 

 จังหวัดพะเยา (กองการศึกษาฯ) 

  

             (2) เกา้อีส้ านักงาน   จ านวน 4,500 บาท 
             เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัวๆละ 4,500 บาท               
             ใช้งานส านักงานฯ 
             ราคาครุภัณฑ์ไม่มีก าหนดตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
             ส านักงบประมาณ 2562 จึงก าหนดราคา ตามท้องตลาดภายใน 
             จังหวัดพะเยา (กองการศึกษาฯ) 
 

  

         - ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 411600 จ านวน 4,300 บาท 
             (1) เครื่องพมิพแ์บบฉดีหมึกพร้อมติดตัง้ถงัหมกึพิมพ์ จ านวน 4,300 บาท 
             เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์               
             จ านวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท  
             คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
             - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank         
             Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
             - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

  



             - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4         
             ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 
             8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
             - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย           
             กว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm) 
             - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน 
             ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
             - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
             - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
             เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
            ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
            (กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา 00212 รวม 2,800,703 บาท 
งบบคุลากร 200000 รวม 1,560,600 บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 220000 รวม 1,560,600 บาท 
 - เงนิเดือนพนกังาน 220100 จ านวน 627,960 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา 
ได้แก่ ครู คศ 1  ครู คศ 2  
(กองการศึกษาฯ)  

  

 - ค่าเงนิวิทยฐานะ 220400 จ านวน 42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะ  
(กองการศึกษาฯ)                    

  

         - ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 220700 จ านวน   890,640 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 5 อัตรา
ได้แก่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษาฯ)  

  

     งบด าเนนิงาน 300000 รวม 884,103 บาท 
       คา่ใชส้อย 320000 รวม 592,840 บาท 

 - รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธิกีาร 320200 จ านวน 30,000 บาท 
ค่าใชจ้า่ยกจิกรรมวนัเดก็แหง่ชาต ิจ านวน 30,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมและ
สถานศึกษา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเวที, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง, ของ
รางวัล, ค่าอาหาร, อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์, 
ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดงานดังกล่าว 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง        ปี ๒๕61 – ๒๕๖
5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทาง ที่ ๒.3 หน้า 43 ล าดับที่ 7) (กอง
การศึกษาฯ)  

  

- รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย  
  หมวดอืน่ๆ 320300 

 
จ านวน 

 
562,840 บาท 

    (1) คา่ใชจ้า่ยโครงการพัฒนาศักยภาพครผููดู้แลเด็กของ            
    ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

จ านวน 70,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก พัฒนาหลักสูตรและการเขียนแผนการจัดการศึกษา ฯลฯ เช่น 
ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางไปราชการค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าป้าย, ค่าสมนาคุณ วิทยากร และค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานดังกล่าว (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น          อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทาง ที่ ๒.3 หน้า 43 ล าดับที่ 8) (กองการศึกษา
ฯ)   

 
  
 
            

  



(2) ค่าใชจ้า่ยในการสนบัสนนุกิจกรรมในศนูย์พฒันาเด็กเลก็ จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.คือเวียง และศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีปันต้น เช่น 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ กิจอบรมเชิงปฎิบัติการ
การประเมินคุณภาพภายในภายนอก กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองเด็กเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โครงการเดินตามรอยเท้า
พ่ออยู่อย่างพอเพียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดกิจกรรมและอบรมต่างๆ 
ของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดกจิกรรมดังกล่าว (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อบต.คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทาง ที่ ๒.3 
หน้า 42 ล าดับที่ 4) (กองการศึกษาฯ) 

  

    (3) คา่ใชจ้า่ยโครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศึกษา จ านวน 472,840 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  ๑. คา่อาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต. คอืเวยีง และ      
  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัศรีปนัตน้ จ านวน 284,200 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหรกลางวันเด็กเล็ก จ านวน 58 คนๆ ละ ๒๐    
  บาท จ านวน ๒45 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.   
  คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทาง ที่ ๒.3   
  หน้า 41 ล าดับที่ 3) ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว3274 ลง  
  วันที่ 19 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษาฯ)                    
  2. คา่อาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต. คอืเวยีง และ      
  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัศรีปนัตน้ จ านวน 24,500 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก จ านวน 5 คนๆ ละ    
  ๒๐ บาท จ านวน ๒45 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.   
  คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทาง ที่ ๒.3   
  หน้า 41 ล าดับที่ 3) (กองการศึกษาฯ)  
  3. คา่จัดการเรยีนการสอนส าหรับศนูย์พฒันาเด็กเลก็ ศพด.  
  อบต.คือเวยีง และ ศพด.วดัศรปีนัตน้ จ านวน 98,600 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กเล็ก จ านวน 58    
  คน อัตราคนละ 1,700 บาท (กองการศึกษาฯ)  
  ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน    
  2561 (กองการศึกษาฯ)  
  4. คา่ใชจ้่ายในการจัดการศกึษาส าหรบัศูนย์พฒันาเด็กเลก็  
  อบต.คือเวยีง และศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัศรปีนัตน้จ านวน   
  65,540 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน จ านวน 200 บาท ค่าอุปกรณ์การ  
  เรียน จ านวน 200 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 300  
  บาท ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 บาท จ านวน 58 คน 

               ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน  
               2561 (กองการศึกษาฯ)  

  



ค่าวสัด ุ330000 รวม 291,263 บาท 
  - ค่าอาหารเสริม (นม) 330400 จ านวน 291,263 บาท 

(๑) ค่าอาหารเสริม (นม) ศนูย์พัฒนาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลคือเวยีง  และศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัศรปีนัต้น              
จ านวน  111,140  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของเด็กเล็ก จ านวน 58 คนๆ ละ 
๗.๓๗ บาท จ านวน ๒6๐ วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. 
คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทาง ที่ ๒.3 หน้า 
40 ล าดับที่ 1) (กองการศึกษาฯ) 

              (2) คา่อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบา้นปาง และโรงเรยีน     
              โพธิท์อง (สังกดั สพฐ.) จ านวน  160,961  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖ 
จ านวน 84 คนๆ ละ ๗.๓๗ บาท จ านวน ๒๖๐ วัน วัน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 –  ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ แนวทาง ที่ ๒.3 หน้า 41 ล าดับที่ 2) (กองการศึกษาฯ)  
(3) ค่าอาหารเสริม (นม) ศนูยพ์ัฒนาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลคือเวยีง  และศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัศรปีนัต้น  จ านวน  
9,581  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของศพด. องค์การ
บริหารส่วนต าบล คือเวียง, ศพด.วัดศรีปันต้น จ านวน 5 คนๆ ละ 
๗.๓๗ บาท จ านวน ๒6๐ วัน วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทาง ที่ ๒.3 
หน้า 40 ล าดับที่ 1) (กองการศึกษาฯ)  
(4) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรยีนบา้นปาง และโรงเรยีนบา้นโพธิ์
ทอง (สงักดั สพฐ.)  จ านวน  9,581  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖ 
จ านวน 5 คนๆ ละ ๗.๓๗ บาท จ านวน ๒๖๐ วัน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 –  ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ แนวทาง ที่ ๒.3 หน้า 41 ล าดับที่ 2) (กองการศึกษาฯ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

    
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งบเงนิอดุหนุน 600000 รวม 356,000 บาท 

เงนิอุดหนนุ 610000 รวม 356,000 บาท 
 - เงนิอดุหนนุสว่นราชการ 610200 จ านวน 356,000 บาท 

            (๑) อดุหนนุโรงเรยีนบ้านโพธิท์อง    
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาล เด็ก ป.๑-ป.๖ จ านวน   
            37 คนๆ ละ ๒๐ บาท จ านวน ๒๐๐ วัน (ปรากฏในแผนพัฒนา  
            ท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒   
            แนวทาง ที่ ๒.3 หน้า 42 ล าดับที่ 6)  (กองการศึกษาฯ) 

จ านวน 
 
 
 

 

148,000 บาท 
 
 

 
  

(๒) อดุหนนุโรงเรยีนบา้นปาง     จ านวน 188,000  บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาล เด็ก ป.๑-ป.๖ จ านวน   
            ๔7 คนๆ ละ ๒๐ บาท จ านวน ๒๐๐ วัน (ปรากฏในแผนพัฒนา  

  



            ท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒   
            แนวทาง ที่ ๒.3 หน้า 42 ล าดับที่ 6)  (กองการศึกษาฯ) 

 (๓) อุดหนนุโรงเรียนบา้นโพธิท์อง, โรงเรียนบา้นปาง    จ านวน 20,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาล เด็ก ป.๑-ป.๖ จ านวน  
            5 คนๆ ละ ๒๐ บาท จ านวน ๒๐๐ วัน (ปรากฏในแผนพัฒนา  
            ท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒   
            แนวทาง ที่ ๒.3 หน้า 42 ล าดับที่ 6)  (กองการศึกษาฯ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานสาธารณสุข 00220 
งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 00223 รวม 1,005,500 บาท 

งบด าเนินงาน 300000 รวม 803,000 บาท 
     คา่ตอบแทน 310000 รวม 120,000 บาท 
     - คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องคก์รปกครอง 
     สว่นท้องถิน่ 310100 

จ านวน 120,000 บาท 

        เพื่อสนบัสนนุคา่ปว่ยการส าหรบันักบรบิาลท้องถิ่น         
        จ านวน 120,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการส าหรับนักบริบาลท้องถิ่น  
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/   
        ว3886 ลงวันที่ ๒8 มถิุนายน 2562 (ส านักปลัด) 

  

ค่าใชส้อย 320000 รวม 615,000 บาท 
 - รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 320100 จ านวน 480,000 บาท 

            (1) คา่จ้างเหมาบรกิารผูป้ฏบิตัิการในระบบการแพทยฉ์ุกเฉนิเพื่อ 
            ปฏบิัตงิานประจ าในชดุปฏบิัตกิารฉุกเฉนิขององค์การบรหิารสว่น 
            ต าบลคือเวยีง     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เพ่ือปฏิบัติงานประจ าในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคือเวียง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ มท ๐๘๙๑.๓/๖๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ และ
หนังสือ มท 0808.2/ว4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 (ส านักปลัด)  
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ หนังสือ มท 
0808.2/ว4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 (ส านักปลัด)  
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิารเพื่อส ารวจข้อมลูจ านวนสตัวแ์ละขึน้ทะเบยีน
สตัว ์  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
3886 ลงวันที่ ๒8 มิถุนายน 2562 และหนังสือ มท 0808.2/ว
4044 ลว. 10 ก.ค. 2563   (ส านักปลัด)  

จ านวน 
 
 
 

 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 

 
จ านวน 
 
 
 
 
 
 

384,000 บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 

90,000 บาท 
 
 
 
 

         6,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

 - รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
   หมวดอืน่ๆ 320300 

จ านวน  135,000 บาท 

    (1) คา่ใชจ้า่ยการโครงการป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก/ไขซ้กิ้า จ านวน 35,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการส่งเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก/
ไข้ซิก้า เช่น ค่าจัดซื้อทรายอะเบท, ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมี, ค่าจัดซื้อน้ ามัน
เพ่ือใช้กับเครื่องพ้นหมอกควัน, การเดินรณรงค์ ฯลฯ และค่าจ้างเหมา

  



บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.คือเวียง       พ.ศ. ๒๕61  - ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
แนวทางท่ี ๒.4 ล าดับที่ 1 หน้า 47) (ส านักปลัด)  

    (2) คา่ใชจ้า่ยโครงการด าเนนิการป้องกนัและควบคุมการเกดิ      
    โรคระบาดตดิต่อต่างๆ 

จ านวน 40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาด
ต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙, ไข้หวัดนก, โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง พ.ศ. ๒๕
61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางท่ี ๒.4 ล าดับที่ 1 หน้า 47) 
(ส านักปลัด)  

  

            (3) คา่ใชจ้า่ยโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิ  
            สนุขับา้ 

จ านวน 35,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                       
             เช่น จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ และค่าจ้างเหมา  
             บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการดังกล่าว ฯลฯ (ปรากฏใน  
             (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 –  
             ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางท่ี  2.4 หน้า 48 ล าดับที่ 4   
             (ส านักปลัด)  

  

    (4) โครงการอนรุักษ์ ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมการใช้น้ าอย่างประหยัด การ  
    จัดการของเสียชุมชน ส่งเสริมการใช้น้ าหมักชีวภาพก้อนจุลินทรีย์ 
    จัดอบรมการบ าบัดน้ าเสียด้วยศาสตร์พระราชาหรือภูมิปัญญา  
    ท้องถิ่น เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายทีเกี่ยวข้องในการ  
    ด าเนินโครงการ ฯลฯ  
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คือเวียง พ.ศ. ๒๕61 –    
    ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทาง 3.1 ล าดับที่ 1 หน้า 59)  
    (ส านักปลัด)  

  

    (5) โครงการรณรงคป์้องกนัโรคเอดสแ์ละโรคติดต่อทาง 
    เพศสัมพนัธ ์

จ านวน 15,000 บาท 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ 
            ทางเพศสัมพันธ์ เช่น การจัดอบรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
            วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม 
            โครงการดังกล่าว ฯลฯ 
            (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 –  
            ๒๕๖5 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางท่ี  2.4  
            (ส านักปลัด) 

  

      คา่วสัด ุ330000 รวม 68,000 บาท 
          - วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 330200 จ านวน 5,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟ ฯลฯ 
            (ส านักปลัด)  

  



 - วสัดงุานบา้นงานครวั 330300 จ านวน 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก 
ตะกร้าใส่ขยะ ฯลฯ (ส านักปลัด)  

  

         - วสัดกุ่อสรา้ง 330600 จ านวน 3,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ, ไม้, พลั่ว, จอบ ฯลฯ  
            (ส านักปลัด)  

  

 - วสัดเุชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 330800 จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่องและอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องในการบ ารุงรักษารถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน กจ 6748 
พะเยา ฯลฯ (ส านักปลัด)  

  

         - วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์330900 จ านวน 15,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ 

ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ ถุงมือ เวชภัณฑ์ ถังขยะอันตราย ชุดปรับแรงดัน
ออกซิเจน ฯลฯ (ส านักปลัด)  

  

    งบลงทนุ 400000 รวม 22,500 บาท 
       คา่ครภุณัฑ์ 410000 รวม 22,500 บาท 
         - ครภุณัฑส์ านักงาน 410100 จ านวน 2,500 บาท 
           (1) เกา้อีส้ านักงาน จ านวน 2,500 บาท 
           เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท               
           ราคาครุภัณฑ์ไม่มีก าหนดตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
           ส านักงบประมาณ 2562 จึงก าหนดราคา ตามท้องตลาดภายใน 
           จังหวัดพะเยา (ส านักปลัด) 

  

         - ครภุณัฑ์อืน่ๆ 411700 จ านวน 20,000 บาท 
           (1) ตู้แอรพ์ร้อมตดิตัง้ จ านวน 20,000 บาท 
           เพ่ือจัดซื้อตู้แอร์พร้อมติดตั้งรถกู้ชีพ ทะเบียน กจ 6748 พะเยา  
           ราคาครุภัณฑ์ไม่มีก าหนดตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
           ส านักงบประมาณ 2562 จึงก าหนดราคา ตามท้องตลาดภายใน 
           จังหวัดพะเยา (ส านักปลัด) 

  

    งบเงนิอดุหนนุ 600000 รวม 180,000 บาท 
       เงนิอดุหนุน 610000 รวม 180,000 บาท 
         - เงนิอดุหนนุเอกชน 610300 จ านวน 180,000 บาท 
           อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น 1-9 จ านวน 180,000 บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง  
           โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
           (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คือเวียง พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5       
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง 2.4 ล าดับที่ 5 หน้า 48) (ส านักปลัด) 

  

 

 

 



แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 00230 
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ 00231 รวม 823,160 บาท 

งบบคุลากร 200000 รวม 618,360 บาท 
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 220000 รวม 618,360 บาท 
 - เงนิเดือนพนกังาน 220100 จ านวน 396,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑ อัตรา 
ได้แก่ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการฯ) 

  

 - เงนิประจ าต าแหนง่ 220300 จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกอง 
สวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการฯ)  

  

 - ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 220700 จ านวน 180,360 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน ๑ อัตรา 
ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองสวัสดิการฯ)  

  

งบด าเนินงาน 300000 รวม 200,300 บาท 
       คา่ตอบแทน 310000 รวม 115,300 บาท 

 - ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง  
   สว่นท้องถิน่  310100 

จ านวน 25,500 บาท 

เงนิประโยชนต์อบแทนอื่นส าหรบัพนักงานสว่นท้องถิน่กรณีพเิศษ
จ านวน  25,500  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษส าหรับพนักงานท้องถิ่น 
กรณีหน่วยงานได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการที่มีการบริหารจัดการที่ดี (กอง
สวัสดิการฯ)  

  

 - ค่าเชา่บา้น 310400 จ านวน 60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล  
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  (กองสวัสดิการฯ)  

  

 - เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร 310500 จ านวน 29,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ผู้มี
สิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการฯ)  

  

ค่าใชส้อย 320000 รวม 60,000 บาท 
 - รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 320100 จ านวน 30,000 บาท 

(๑) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบยีน     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง (กองสวัสดิการฯ)  
(๒) ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร ่  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าล้างและอัด/ขยายภาพ ท าบอร์ดแสดงนิทรรศการ
แผนภูมิต่างๆ หรือจัดท าแผ่นโปสเตอร์ แผ่นพับ วารสารเผยแพร่การ
ด าเนินงานของส่วนสวัสดิการสังคม หรือการจัดท าป้ายเกี่ยวกับการ

จ านวน 
 
 
จ านวน 

 
 

20,000 บาท 
 
 

10,000 บาท 
 
 



ณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการ
ฯ) 

 - รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
   หมวดอืน่ๆ 320300 

จ านวน 20,000 บาท 

    ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบล, พนักงานจ้าง (กองสวัสดิการฯ) 

  

 - ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 320400 จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน, ครุภัณฑ์ เช่นเครื่องพิมพ์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ  
(ส่วนสวัสดิการฯ)  

  

ค่าวสัด ุ330000 รวม 25,000 บาท 
 - วสัดสุ านักงาน 330100 จ านวน 15,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง 
ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  
(กองสวัสดิการฯ)  

  

 - วสัดคุอมพวิเตอร์ 331400 จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ฯลฯ  
(กองสวัสดิการฯ)  

  

      งบลงทนุ 400000 รวม 4,500 บาท 
        คา่ครภุณัฑ ์410000 รวม       4,500 บาท   
          - ครภุณัฑส์ านักงาน 410100 จ านวน 4,500 บาท 
             (1) เกา้อีส้ านักงาน จ านวน 4,500 บาท 
             เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัวๆละ 4,500 บาท               
             ราคาครุภัณฑ์ไม่มีก าหนดตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
             ส านักงบประมาณ 2562 จึงก าหนดราคา ตามท้องตลาดภายใน 
             จังหวัดพะเยา (กองสวัสดิการฯ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานเคหะและชมุชน 00240 
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน 00241 รวม 1,879,360 บาท 

งบบคุลากร 200000 รวม 1,234,860 บาท 
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 220000 รวม 1,234,860 บาท 
 - เงนิเดือนพนกังาน 220100 จ านวน 753,600 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๒ อัตรา ได้แก่ 
ผู้อ านวยการกองช่าง นายช่างโยธา (กองช่าง) 

  

 - เงนิประจ าต าแหนง่ 220300 จ านวน 42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นคา่เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  
(กองช่าง) 

  

 - ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 220700 จ านวน 424,560 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา 
ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟ้า และพนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (กองช่าง)  

  

 - เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังานจา้ง 220800 จ านวน 14,700 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 
2 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟ้า และพนักงาน
จ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(กองช่าง)  

  

งบด าเนินงาน 300000 รวม  595,000 บาท 
ค่าตอบแทน 310000 รวม 74,000 บาท 
- ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
  สว่นท้องถิน่ 310100 

จ านวน 45,000 บาท 

เงนิประโยชนต์อบแทนอื่น ส าหรบัพนักงานท้องถิน่เปน็กรณีพเิศษ 
จ านวน  45,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษส าหรับพนักงานท้องถิ่น 
กรณีหน่วยงานได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
(กองช่าง)  

  

 - เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร 310500 จ านวน 29,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
ผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ (กองช่าง)  

  

ค่าใชส้อย 320000 รวม 256,000 บาท 
 - รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 320100 จ านวน 60,000 บาท 

(๑) ค่าธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ                     
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการ        
            ฝึกอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ   
            (กองช่าง)  

จ านวน 
 
 

 

20,000 บาท 
 

 
 

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร    จ านวน 30,000 บาท 



เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ฯลฯ 
หนังสือ มท 0808.2/ว4044 ลว. 10 ก.ค. 2563    (กองช่าง)  
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าล้างและอัด/ขยายภาพ ท าบอร์ดแสดง
นิทรรศการแผนภูมิต่าง ๆ หรือจัดท าแผ่นโปสเตอร์ แผ่นพับวารสาร
เผยแพร่การด าเนินงาน อบต. หรือการจัดท าป้ายเกี่ยวกับการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่  ฯลฯ  
(กองช่าง)  

  

 - รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย  
 หมวดอืน่ๆ 320300 

จ านวน 146,000 บาท 

    (1) คา่ใชจ้า่ยโครงการแผนทีภ่าษ ีและทะเบยีนทรพัยส์นิ   
    องค์การบรหิารสว่นต าบลคือเวยีง (การจักท าแผนที่แมบ่ท) 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน  
    องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง (การจักท าแผนที่แม่บท) เช่น ค่าจ้าง

แรงงานเดินส ารวจพื้นที่, วัสดุส ารวจ, เขียนแบบ ค่าค้นข้อมูล ค่า
คัดลอกเอกสารต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คือเวียง 
ปี 2561 - 2565  

    ยุทศาสตร์ ที่ 5 แนวทางท่ี 5.4 หน้า 74 ล าดับที่ 2 )  
    (กองช่าง)  

จ านวน 116,000 บาท 

    (2) คา่ใชจ่า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  
(กองช่าง)  

  

- ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 320400 จ านวน 50,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง 
            คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถตักหน้าขุดหลัง รถยนต์ ฯลฯ  

(กองช่าง)  

 
 

 

 
 

 
         คา่วสัด ุ330000 รวม 265,000 บาท 
          - วสัดสุ านกังาน 330100 จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรา
ยาง ไม้บรรทัด ฯลฯ (กองช่าง)  

  

          - วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 330200 จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ เช่น ฟิวส์ ล าโพง หลอดไฟ 
ฯลฯ (กองช่าง)  

  

          - วสัดกุ่อสรา้ง 330600 จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ, ไม้, หิน, ทราย, ปูนซีเมนต์, พลั่ว, 
จอบ ฯลฯ (กองช่าง)  

  



          - วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 330700 จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอร์รี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการบ ารุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง ฯลฯ (กองช่าง)  

  

          - วสัดเุชือ้เพลงิและหล่อลืน่ 330800 จ านวน 110,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่องและอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องในการบ ารุงรักษา รถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กข 7189 
พะเยา รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 4513 พะเยาเครื่องจักร อบจ.
พะเยา หรือหน่วยงานอื่นๆ  ฯลฯ  
(กองช่าง) 

  

          - วสัดคุอมพวิเตอร์ 331400 จ านวน 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ หมึกเครื่องพิมพ์ 
คีย์บอร์ด แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ (กองช่าง) 

  

งบลงทนุ 400000 รวม 49,500 บาท 
      คา่ครภุณัฑ์ 410000 รวม 49,500 บาท 
          - ครภุณัฑส์ านักงาน 410100 จ านวน 41,000 บาท 

(๑) เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น จ านวน 36,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จ านวน ๑ เครื่องๆละ 
36,000 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 26,000 บีทียู แบบแยกส่วน 
2) ราคาที่ก าหนดเป็น ราคาที่รวมค่าติดต้ัง  
3) เครือ่งปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5  
4) ต้องเป็น เครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง 
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  
6) กาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพจิารณา ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ที่มีค่ าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  
7) การติดตั้งเครือ่งปรับอากาศ  
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์1 ตัว ท่อ ทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  
8) ค่าติดตั้งเครือ่งปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจาก
ราคาเครื่องปรับอากาศ)  
(1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทีย4ู,000 
บาท 

            ราคาครุภัณฑ์ตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
            ส านักงบประมาณ 2562 (กองช่าง) 

  



(2) เกา้อีส้ านักงาน จ านวน 5,000 บาท 
             เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท               
             ราคาครุภัณฑ์ไม่มีก าหนดตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
             ส านักงบประมาณ 2562 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาดภายใน 

 จังหวัดพะเยา (กองช่าง) 

  

         - ครภุณัฑก์่อสรา้ง 410500 จ านวน 8,500  บาท 
(๑) แบบเหลก็เก็บตวัอย่างลูกปนู จ านวน 8,500  บาท 
เพ่ือจัดซื้อแบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปูน จ านวน 1 ชุดๆละ 8,500 
บาท  
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
- แบบหล่อคอนกรีต ขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 150 x 150 มิลลิเมตร 
จ านวน 3 ลูก 
-ท าด้วยเหล็กหล่อ ด้านในใสเรียบ มีความหนา 10 มิลลิเมตร 
- สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้อย่างสนิทปราศจากช่องโหว่ 
โดยใช้น็อตยึดขัน 
- เหล็กกระทุ้งเหลี่ยม จ านวน 1 อัน 

            ราคาครุภัณฑ์ไม่มีก าหนดตามมาตรฐานราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
            ส านักงบประมาณ 2562 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาดภายใน 

จังหวัดพะเยา (กองช่าง) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู(00244) รวม 402,000 บาท 
งบด าเนินงาน 300000 รวม 402,000 บาท 

ค่าใชส้อย 320000 รวม 367,000 บาท 
 - รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 320100 จ านวน 192,000 บาท 

            (1) ค่าจ้างเหมาบรกิาร     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาจัดเก็บขยะ จ้าง
เหมาดูแลเตาเผาขยะ ค่าจ้างเหมาท าลายขยะมีพิษ ฯลฯ หนังสือ มท 
0808.2/ว4044 ลว. 10 ก.ค. 2563       (ส านักปลัด)  

จ านวน 
 
 
 

 
 

192,000 บาท 
 
 
 

 
 

 - รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
   หมวดอืน่ๆ 320300 

 
จ านวน 

 
175,000 บาท 

    (1) คา่ใชจ้า่ยโครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะใน 
    ครวัเรือนก่อนน าไปทิง้ (จดัซือ้ถงุด า) 

จ านวน 140,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาถุงด าส าหรับคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คือเวียง พ.ศ. ๒๕61 –     ๒๕65 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางที่ ๓.๒ ข้อ 2 หน้า 61)    (ส านักปลัด)  

  

(2) ค่าใชจ้า่ยโครงการสง่เสรมิบรหิารจดัการขยะในพืน้ทีต่ าบล คือ
เวยีงอย่างยัง่ยนื 

จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมบริหารจัดการขยะ
ในพ้ืนที่ต าบลคือเวียง ดังนี้ 
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ 
- กิจกรรมรณรงค์น าถุงผ้าไปตลาด 
- กิจกรรมเคาะประตูบ้าน 
- กิจกรรมขยะแลกของ 

            และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการด าเนินโครงการดังกล่าว ฯลฯ              
            (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คือเวียง พ.ศ. ๒๕61 –      
            ๒๕65 ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ แนวทางที่ ๓.๒ ข้อ ๑ หน้า 60)                     
            (ส านักปลัด)  

  

    (3) โครงการท าปุย๋หมกักา๊ซชวีภาพ จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการท าปุ๋ยหมักก๊าซชีวภาพ เช่น ค่า  
    วัสดุ อุปกรณ์ มูลสัตว์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายที 
    เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คือเวียง พ.ศ.๒๕61 –     
    ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทาง 3.1 ล าดับที่ 6 หน้า 62)  
    (ส านักปลัด)  

  

      คา่วสัด ุ330000 รวม 35,000 บาท 
 - วสัดเุชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 330800 จ านวน 35,000 บาท 



เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่องและอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องในการบ ารุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2022 
พะเยา ฯลฯ  (ส านักปลัด)  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 002500 
งานสง่เสริมและสนบัสนนุความเข้มแขง็ชมุชน 00252 รวม 266,000 บาท 

งบด าเนินงาน 300000 รวม 200,000 บาท 
ค่าใชส้อย 320000 รวม 200,000 บาท 
- รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 320100 จ านวน 10,000 บาท 

ค่าหนงัสือพมิพ ์  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตู้ยามประจ าต าบล 
ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง           ปี ๒๕61 – 
๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางท่ี ๕.๑ หน้า 70 ล าดับที่ 1) (ส านัก
ปลัด)  

จ านวน 10,000 บาท 

        - รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย  
          หมวดอืน่ๆ 320300 

จ านวน 190,000 บาท 

    (1) คา่ใชจ้า่ยการสนบัสนนุสง่เสรมิการป้องกนัและแก้ไขปญัหายา  
    เสพตดิในพื้นที ่

จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการการสนับสนุนด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การบ าบัดฟ้ืนฟู การฝึกอบรมอาชีพ ผู้ติดยาเสพติด 
ด าเนินการประกาศหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่า
วัสดุปกรณ์การแพทย์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 
4.2 หน้า 65 ล าดับที่ 1) (ส านักปลัด) 

  

    (2) คา่ใชจ้า่ยโครงการพัฒนาศักยภาพและสง่เสริมกจิกรรม 
    คนตดิเชื้อเอดส ์

จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กิจกรรมผู้ติดเชื้อเอดส์ เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ให้กับกลุ่ม
เสี่ยง เด็กและเยาวชน การเดินรณรงค์ต่อต้านเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก 
ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         อบต.คือเวียง ปี ๒๕6๑-๒๕๖
5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางท่ี ๒.4 หน้า 51 ล าดับที่ 7) (กองสวัสดิการ
ฯ)  

  

            (3) คา่ใชจ้า่ยโครงการพฒันาศกัยภาพและส่งเสริมกจิกรรม            
            คนพกิาร 

จ านวน 10,000 บาท 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ  
            ส่งเสริมกิจกรรมคนพิการ เช่น อบรมพัฒนาศักยภาพ  
            คณะกรรมการชมรมคนพิการ และคนพิการ การเผยแพร่ความรู้การ

เข้าถึงสิทธิของคนพิการในด้านต่างๆ การพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป ฯลฯ (สามารถบูรณาการกับงบประมาณส่วนราชการอ่ืน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คือเวียง ปี  

            256๑ – 2565 ยทุธศาสตร์ที่ 2 แนวทางท่ี 2.4 หน้า 50 ล าดับ 
            ที่ 6) (กองสวัสดิการฯ)  

  

    (4) คา่ใชจ้า่ยโครงการพัฒนาศักยภาพและสง่เสริมกจิกรรม 
    ผูส้งูอาย ุ

จ านวน 10,000 บาท 



เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ เช่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น      การอบรมการ
เข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ การส่งเสริมการเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน การถ่ายทอดค่าว 
จ้อย ซอ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕6๑ – 
๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางท่ี ๒.4 หน้า 50 ล าดับที่ 5) (กอง
สวัสดิการฯ)           

  

    (5) คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสรมิสนบัสนนุการมสีว่นรว่มของ 
    ประชาชน (อบต. สญัจร) 

จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
อบต.สัญจร การจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหาร, อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร, ค่าสมานา
คุณวิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดงานดังกล่าว (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ อบต. คือเวียง  ปี ๒๕
6๑ – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางท่ี 5.2 หน้า 71 ล าดับที ่๑)  
(ส านักปลัด)              

  

    (6) คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมและสง่เสริมอาชพีตามแนว  
    เศรษฐกจิพอเพยีง 

จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมอบรมทักษะอาชีพเพ่ือ
ส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัวตามแนวทางยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานดังกล่าว (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง          ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางท่ี ๒.1 หน้า 37 ล าดับที่ ๑) (กองสวัสดิการฯ)  

  

            (7) คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสริมสนบัสนนุกจิกรรมเด็กและเยาวชน   
            (สภาเด็กและเยาวชน)  

จ านวน 20,000 บาท 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมเด็กเยาวชนต าบลคือเวียง เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลคือเวียง 
กิจกรรมเด็กและเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยเด็กและเยาวชน ฯลฯ  โดยเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดงานดังกล่าว 

            (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต. คือเวียง ปี ๒๕6๑ – ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางท่ี ๒.4 หน้า 49 ล าดับที่ 3)            (กอง
สวัสดิการฯ)  

  

            (8) โครงการโรงเรยีนผูส้งูอายตุ าบลคือเวยีง                           จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในการท า
กิจกรรมในลักษณะของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ 
ท าในแต่ละสัปดาห์ เช่น การเรียนพ้ืนฐาน การปฏิบัติธรรม การดูแล
สุขภาพอนามัย การนันทนาการ การฝึกทักษะอาชีพฯลฯ โดยเป็น

  



ค่าใช้จ่าย เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการดังกล่าว (ปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นอบต. คือเวียง ปี ๒๕6๑ – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
แนวทางท่ี ๒.1 หน้า 5๓ ล าดบัที่ 14)  
(กองสวัสดิการฯ)  
(9) โครงการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการพฒันาสตรี                            จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี
และกลุ่มสตรีในต าบลคือเวียง ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของสตรี
ในด้านต่าง ๆ ฯลฯ โดยเป็นค่าใช้จ่าย เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ ที่เก่ียวข้องในการด าเนิน
โครงการดังกล่าว (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ อบต. คือเวียง ปี ๒๕6๑ 
– ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางท่ี ๒.4 หน้า 5๓ ล าดับที่ 15)  
(กองสวัสดิการฯ)  

  

(10) โครงการเสรมิสรา้งและพัฒนาศกัยภาพศนูย์พฒันาครอบครวัใน
ชมุชน 

จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนโดยเป็นค่าใช้จ่าย เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการดังกล่าว 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕6๑ – ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางท่ี ๒.4 หน้า 49 ล าดับที่ 1) (กองสวัสดิการฯ) 

  

(11) ค่าใชจ้า่ยโครงการสง่เสริมสนบัสนนุกจิกรรมเด็กและเยาวชน   จ านวน 10,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 

กิจกรรมเด็กกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเด็กฯลฯ  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดงานดังกล่าว (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี     ๒๕6๑ – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ แนวทางท่ี ๒.4 หน้า 49 ล าดับที่ 3) (กองการศึกษาฯ)  

  

            (12) คา่ใชจ้า่ยโครงการส่งเสรมิผูส้งูวยัใสใ่จสุขภาพ จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ค่าใช้จ่าย เช่น 
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการดังกล่าว (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อบต. คือเวียง ปี ๒๕6๑ – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางท่ี ๒.4 หนา้ 
5๓ ล าดับที่ 15)  

             (กองการศึกษาฯ)  

  

งบเงนิอดุหนุน 600000 รวม 66,000 บาท 
       เงนิอดุหนุน 610000 รวม 66,000 บาท 
         - เงนิอดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 610100 จ านวน 16,000 บาท 
            อดุหนุนองค์การบรหิารสว่นต าบลดงสวุรรณ 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ 

จ านวน 16,000 บาท 



            ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน      
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น         อบต.คือ
เวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางท่ี 5.1 หน้า 70 
ล าดับที่ 2) (ส านักปลัด)  

 - เงนิอดุหนนุกิจการทีเ่ปน็สาธารณประโยชน ์610400 จ านวน 50,000 บาท 
อุดหนนุคณะกรรมการพฒันาสตรีต าบลคือเวยีง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีต าบลคือเวียง ท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. 
คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางท่ี 2.3 หน้า 54 
ล าดับที่ ๑7) (ส านักปลัด) 

จ านวน 50,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 00260 
งานกีฬาและนันทนาการ 00262 รวม  6,000 บาท 

งบด าเนินงาน 300000 รวม 6,000 บาท 
ค่าใชส้อย 320000 รวม 6,000 บาท 
 - รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย   
   หมวดอืน่ ๆ 320300 

จ านวน 6,000 บาท 

    (1) คา่ใชจ้า่ยด าเนนิการแข่งขันกีฬา จ านวน 6,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลคือเวียง  หรือ
การส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน, ส่งเด็กเล็กเข้าแข่งขันกีฬา การ
จัดกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ฯลฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, 
ค่าวัสดุกีฬา, ค่าอาหาร,  ของรางวัล, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่า
วิทยากร ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน
ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง
ที่ 2.4 หน้า 55 ล าดับที่ 1) (กองการศึกษาฯ)                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 00263 รวม 135,000 บาท 
งบด าเนินงาน 300000 รวม 135,000 บาท 

ค่าใชส้อย 320000 รวม 135,000 บาท  
 - รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธิกีาร 320200 จ านวน 40,000 บาท 
    (1) คา่ใชจ้า่ยกจิกรรมการปกป้องและเทดิทนูสถาบนั 
    พระมหากษัตรยิ์ จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการปกป้องสถาบันและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 4.๑ 
หน้า 64 ล าดับที่ 1)  
(ส านักปลัด)  
(2) ค่าใชจ้า่ยการจัดกจิกรรมงานตา่งๆ ซึ่งเปน็วนัส าคญัทางราชการ 
งานรฐัพธิ/ีราชพธิ ี จ านวน 10,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญทางราชการ 
งานรัฐพิธี/ราชพิธี เช่น งานวันปิยมหาราช, งานวันฉัตรมงคล, วันจักรี 
ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายคือ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดงานดังกล่าว (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. 
คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 4.1 หน้า 64 
ล าดับที่ 2)  
(ส านักปลัด)  
(3) ค่าใชจ้า่ยกจิกรรมงานวนัแม่แห่งชาต ิจ านวน 10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่าย
พิธีเปิด-ปิด ค่าของรางวัล ค่าพระพรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ ค่าเช่า
เครื่องเสียง ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องในการ
จัดงานดังกล่าว ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี 
๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 4.1 หน้า 64 ล าดับที่ 
1)  
(ส านักปลัด)  
(4) ค่าใชจ้า่ยกจิกรรมงานวนัพ่อแหง่ชาต ิจ านวน 10,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธี 
เปิด-ปิด ค่าของรางวัล ค่าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ ค่าเช่า 
เครื่องเสียง ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องในการ
จัดงานดังกล่าว ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี 
๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 4.1 หน้า 64 ล าดับที่ 
1)  
(ส านักปลัด)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

- รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย   
   หมวดอืน่ ๆ 320300 

จ านวน 95,000 บาท 



   (1) โครงการจัดงานสลากภตัต์ จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสลากภัตต์ เช่น   
   ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่  

           เกีย่วข้องในการจัดงานดังกล่าว ฯลฯ                                 
           (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5  
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางท่ี 2.2 หน้า 39 ล าดับที่ 5)           
           (กองการศึกษาฯ)   

  

   (2) โครงการจัดงานประเพณีเดือนหา้เปง็วดัพระธาตแุจโ้ว จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเดือนห้าเป็งวัดพระ   
   ธาตุแจ้โว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและ 
   ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องในการจัดงานดังกล่าว ฯลฯ               
   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางท่ี 2.2 หน้า 39 ล าดับที่ 6)               
   (กองการศึกษาฯ)   

  

   (3) โครงการจัดงานประเพณสีรงน้ าพระธาตุศรดีอนมลู จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ    
   ศรีดอนมูล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและ 
   ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องในการจัดงานดังกล่าว ฯลฯ           
   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางท่ี 2.2 หน้า 39 ล าดับที่ 7)           
   (กองการศึกษาฯ)   

  

   (4) โครงการบวงสรวงเจา้พ่อพญาลิน้ก่าน จ านวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อพญาลิ้นก่าน 
   เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่  

           เกีย่วข้องในการจัดงานดังกล่าว ฯลฯ                                  
           (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5  
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางท่ี 2.2 หน้า 40 ล าดับที่ 8)                    
           (กองการศึกษาฯ)   

  

   (5) โครงการประเพณถีวายเทยีนเขา้พรรษา จ านวน 15,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา เช่น   
   ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่  

           เกีย่วข้องในการจัดงานดังกล่าว ฯลฯ                             
           (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5  
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางท่ี 2.2 หน้า 40 ล าดับที่ 9)            
           (กองการศึกษาฯ)                     

  

 

 

 

 



แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 00310 
งานก่อสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน 00312 รวม 3,625,987 บาท 

งบด าเนินงาน 300000 รวม  100,000 บาท 
ค่าใชส้อย 320000 รวม 100,000 บาท 
- ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 320400 จ านวน 100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมถนน
ภายในหมู่บ้าน ถนนเพ่ือการเกษตร อาคารประตูระบายน้ า ฝายน้ าล้น 
อาคารส านักงาน อาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการดังกล่าว       (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางท่ี ๑.๑ ล าดับที่ 31 
หน้า 30) (กองช่าง)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งบลงทนุ 400000 รวม 3,525,987 บาท 
      คา่ทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 420000 รวม 3,525,987 บาท 
        - คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปการ 420900 จ านวน 308,400 บาท 
            (1) โครงการก่อสรา้งรัว้บรเิวณอาคารอเนกประสงค ์หมู่ที ่2   
            (หลงัใหม)่ 

จ านวน 220,200 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2    
    ขนาดสูง 1.70 เมตร ยาว 120.50 เมตร พร้อมประตูเลื่อน  
    ขนาดกว้าง 7.00 เมตร สงู 1.70 เมตร จ านวน 1 ชุด           
    รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบต.คือเวียง 
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี   ๒๕61 –     
    ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 หน้า 21 ล าดบัที่ 4)        
    (กองช่าง) 

  

    (2) โครงการก่อสรา้งห้องน้ าครภูายในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก        
    อบต.คือเวยีง 

จ านวน 88,200 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ าครูภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
    อบต.คือเวียง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 2.20   
    เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี   ๒๕61 –     
    ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางท่ี 2.3 หน้า 46 ล าดบัที่ 9)        
    (กองช่าง) 

  

- ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณปูโภค 421000 จ านวน 2,521,300 บาท 
    (1) โครงการก่อสรา้งทางระบายน้ า บรเิวณหนา้บา้น             
    นายตัน๋ ราชยา ถงึหนา้บา้นนายประเสรฐิ ณ แพร ่หมูท่ี ่1 

จ านวน 201,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด ขนาด 
    กว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.25 เมตร ความยาวรวม   
    100.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน   

อบต.คือเวียง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี   ๒๕61 
– ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 หน้า 20 ล าดับที่ 2) (กอง
ช่าง) 

  

    (2) โครงการก่อสรา้งทางระบายน้ า จดุที ่1 บา้นนายกฤษณะ   จ านวน 257,300 บาท 



    นนัตา ถงึบา้นนายณรงค ์นนัตา จดุที ่2 บา้นนางผดั อน้สงัข ืถึง 
    บา้นนายทองค า เผ่ากนัทะ จดุที ่3 บา้นนายหมัน้ นนัตา ถงึบ้าน 
    นายนรินทร ์ไชยชนิ หมู่ที ่3 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด ขนาด 
    กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.25 เมตร ความยาวรวม  
    98.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน   
    อบต.คือเวียง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี       
    ๒๕61 – ๒๕๖5 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1         
    แนวทางท่ี 1.1 ) (กองช่าง) 

  

    (3) โครงการก่อสรา้งทางระบายน้ า บรเิวณถนนสายบา้นมอ่น   
    หมู่ที ่4 

จ านวน 231,900 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด ขนาด  
    กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม   
    56.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาด  
    เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 43 ท่อน และงานบ่อพัก  
    ขนาด 0.60 x 0.65 เมตร จ านวน 2 จุด รายละเอียดตาม    
    ประมาณการและแบบแปลน อบต.คือเวียง (ปรากฏในแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  
    2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1  (กองช่าง) 

  

    (4) โครงการปรบัปรงุถนนคอนกรตีสายบา้นไผท่อง หมูท่ี ่3 เชือ่ม 
    บา้นทุง่กาไชย หมู่ที ่5 ต.คือเวยีง 

จ านวน 197,800 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  
    เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย  
    กว่า 300.00 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการและแบบ 
    แปลน อบต.คือเวียง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง   
    ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 1  
    แนวทางท่ี 1.1 ) (กองช่าง) 

  

    (5) โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า บรเิวณบา้นนางแสงวน บวั 
    นาค ถงึบา้นนายณรงค ์ปนันนัตา หมู่ที ่6 

จ านวน 207,600 บาท 

    เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย  
    0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ความยาวรวม 76.00 เมตร  
    รายละเอียดตามประมาณการและแบบ 
    แปลน อบต.คือเวียง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง   
    ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
    แนวทางท่ี 1.1 ) (กองช่าง) 

  

    (6) โครงการปรบัปรงุทางระบายน้ าภายใน หมู่ที ่7  จ านวน 210,300 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด ขนาด 
    กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.25 เมตร ความยาวรวม  
    80.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบ 
    แปลน อบต.คือเวียง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง   

  



    ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
    แนวทางท่ี 1.1  (กองช่าง) 
    (7) โครงการปรบัปรงุผวิทางแอลฟสัตคิคอนกรีต บรเิวณ ซอย 2   
    เชือ่ม ซอย 5 หมูท่ี ่8 

จ านวน 236,400 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางแอลฟัสติคคอนกรีต ผิวทางกว้าง 
    เฉลี่ย 3.50 เมตร  ระยะทางด าเนินการซ่อมสร้าง 0.235 กม.  
    หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 822.500 ตร.ม.  รายละเอียดตาม 
    ประมาณการและแบบแปลน อบต.คือเวียง (ปรากฏในแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  
    2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1) (กองช่าง) 

  

    (8) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต บรเิวณหน้าบา้นนายสงัด  
    หมืน่วังใน นายสคุ า ทาจนิะ หมู่ที ่9 

จ านวน 197,800 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  
    เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย 
    กว่า 300.00 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการและแบบ 
    แปลน อบต.คือเวียง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.        
    คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ 
    ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 (กองช่าง) 

  

    (9) โครงการปรบัปรงุถนนคอนกรตีภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 จ านวน 355,900 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50  
    เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย 
    กว่า 542.50 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการและแบบ 
    แปลน อบต.คือเวียง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.        
    คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์    
    ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 ) (กองช่าง) 

  

    (10) โครงการปรบัปรงุผวิทางแอลฟสัติคคอนกรตี บรเิวณ ซอย  
    4 หมู่ที ่5 เชือ่มหมู่ที ่6 ต.คือเวยีง เชือ่ม ต.บา้นปิน 

จ านวน 160,900 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางแอลฟัสติคคอนกรีต ผิวทางกว้าง 
    เฉลี่ย 4.00 เมตร  ระยะทางด าเนินการซ่อมสร้าง 0.140 กม.  
    หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.  รายละเอียดตาม 
    ประมาณการและแบบแปลน อบต.คือเวียง (ปรากฏในแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  
    2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1  (กองช่าง) 

  

    (11) โครงการปรบัปรงุผวิทางแอลฟสัติคคอนกรตี ภายในหมูบ่้าน 
    หมู่ที ่9 

จ านวน 264,400 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางแอลฟัสติคคอนกรีต ผิวทางกว้าง 
    เฉลี่ย 4.00 เมตร  ระยะทางด าเนินการซ่อมสร้าง 0.230 กม.  
    หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.  รายละเอียดตาม 
    ประมาณการและแบบแปลน อบต.คือเวียง (ปรากฏในแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  

  



    2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 ) (กองช่าง) 
        - คา่บ ารงุรักษาและปรบัปรุงที่ดนิและสิง่กอ่สร้าง 421100 จ านวน  656,287 บาท 

    ค่าบ ารงุรักษาและปรบัปรงุทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อม
ถนนภายในหมู่บ้าน, ถนนเพ่ือการเกษตร, อาคารส านักงาน, อาคาร
อเนกประสงค์,ทางระบายน้ า, ประปาหมู่บ้าน, ฝายน้ าล้น ฯลฯ และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนที่เกี่ยวการ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 หน้า 31  ล าดับที่ 31)  
(กองช่าง)  

จ านวน 
 
 
 
 
 

656,287 บาท 
 
 
 
 

       - คา่ออกแบบ คา่ควบคมุงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นติิบคุคลหรือ  
         บคุคลภายนอกเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สิ่งก่อสรา้ง 421200 

จ านวน 40,000 บาท 

            คา่ออกแบบ ค่าควบคมุงานทีจ่่ายให้แก่เอกชน นติบิุคคลหรอื  
            บคุคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่กอ่สร้าง  

จ านวน 40,000 บาท 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ  
            บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
            (กองช่าง) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการเกษตร 00320 
งานสง่เสริมการเกษตร 00321 รวม 30,000 บาท 

งบด าเนินงาน 300000 รวม 30,000 บาท 
ค่าใชส้อย 320000 รวม 30,000 บาท 
 - รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
 หมวดอืน่ๆ  320300 

 
จ านวน 

 
30,000 บาท 

    (1) คา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการปอ้งกนัการระบาดและการก าจดั 
    ศัตรพูชื 

จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินการป้องกันการระบาดและการก าจัด
ศัตรูพืช เช่น ค่าน้ ายาป้องกันก าจัดแมลง, เพลี้ย ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
แนวทางท่ี 1.4 หน้า 36  ล าดับที่ 1)  
(ส านักปลัด)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานงบกลาง 00410 
งบกลาง 00411 รวม 13,390,520 บาท 

งบกลาง 100000 รวม 13,390,520 บาท 
 - เงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม 110300 จ านวน       89,500 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามอัตรา
ที่ทางราชการก าหนด (กองคลัง)  

  

         - เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 5110301 จ านวน 6,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน ตาม พรบ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว4172 ลว 24 ธนัวาคม 2561 
(กองคลัง)  

  

         - เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 110700 จ านวน 8,759,400 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้มีสิทธิ์ที่ได้ 
            ลงทะเบียนและตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ               
            ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามช่วงอายุ 
            ช่วงอายุ 60 – 69 คนๆ ละ 600 บาท 
            ช่วงอายุ 70 – 79 คนๆ ละ 700 บาท  
            ช่วงอายุ 80 – 89 คนๆ ละ 800 บาท 
            ช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไป คนๆ ละ 1,000 บาท 
            จ านวน  12 เดือน  
            (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕6๑ – ๒๕๖5 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางท่ี ๒.5 หน้า 56 ล าดับที่ 1) ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 (กอง
สวัสดิการฯ)  

  

         - เบีย้ยงัชีพคนพิการ 110800 จ านวน 3,854,400 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความ

พิการที่มายื่นค าขอและลงทะเบียน ตามประกาศบัญชีรายชื่อของผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 และตามประกาศบัญชีรายชื่อ
เพ่ิมเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ
เวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในแต่ละเดือน จ านวน ๑๒ 
เดือน    
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. คือเวียง ปี ๒๕6๑ - ๒๕๖5
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางท่ี ๒.5 หน้า 57 ล าดับที่ 2) 
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 08๑๐.๖/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 
2563  (กองสวัสดิการฯ) 
 
 
 
 

  



 - เบีย้ยังชพีผูป้ว่ยเอดส์ 110900 จ านวน 270,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน  
คนๆละ ๕๐๐ บาท/เดือน จ านวน ๑๒ เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอบต. คือเวียง ปี ๒๕6๑ – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางท่ี 
๒.๗ หน้า 57 ล าดับที่ ๓)  
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 08๑๐.๖/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 
2563 (กองสวัสดิการฯ)  

  

 - ส ารองจา่ย 111000 จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จ าเป็นหรือค่าใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สมา
รถคาดการได้ล่วงหน้า (ส านักปลัด)  

  

 - รายจ่ายตามข้อผูกพนั 111100 จ านวน    140,000  บาท 
(1) เงินสมทบกองทนุสวสัดกิารชุมชนต าบลคอืเวยีง    จ านวน 60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลคือเวียง (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยทุธศาสตร์ที่ 
๒ แนวทางท่ี ๒.5 หน้า 57 ล าดับที่ 4)          (กองสวัสดิการฯ)  

  

(2) เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพต าบลคือเวยีง    จ านวน 80,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาม พรบ. 
หลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น      
อบต. คือเวียง ปี ๒๕61 – ๒๕๖5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางท่ี   ๒.5 
หน้า 57 ล าดับที่ 5) (ส านักปลัด)  

  

         - เงนิสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการสว่นท้องถิน่ (กบท.)  
          120100 

จ านวน 171,220 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ร้อยละหนึ่งของประมาณการรายได้โดยไม่รวมเงิน
อุดหนุน (ส านักปลัด)  

  

 

 


