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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
อาเภอ ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,370,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,641,280

บาท

งบบุคลากร

รวม

6,531,080

บาท

รวม

2,916,720

บาท

จานวน

514,080

บาท

จานวน

42,120

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้
1. นายก อบต.โชคชัย จานวน 1 คน อัตราเดือนละ 20,400.- บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800.- บาท
2. รองนายก อบต.โชคชัย จานวน 2 คน อัตราเดือนละ
11,220.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งสาหรับ นายก อบต.โชคชัย
และรองนายก อบต.โชคชัย ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง นายก อบต.โชคชัย อัตราเดือนละ
1,750.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000.- บาท
2. ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายก อบต.โชคชัย
จานวน 2 คน อัตราเดือนละ 880.- บาท จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,120.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับ นายก อบต.โชคชัย และ
รองนายก อบต.โชคชัย ดังนี้
1. ค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต.โชคชัย อัตราเดือนละ 1,750.- บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000.- บาท
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.โชคชัย จานวน 2 คน
อัตราเดือนละ 880.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.โชคชัย
อัตราเดือนละ 7,200.- บาท จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ อบต.โชคชัย ดังนี้
1. ประธานสภาฯ อัตราเงินเดือนละ 11,220.- บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640.- บาท
2. รองประธานสภาฯ อัตรเงินเดือนละ 9,180.- บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160.- บาท
3. เลขานุการสภาฯ อัตราเดือนละ 7,200.- บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.- บาท
4. สมาชิกสภาฯ อัตราเดือนละ 7,200.- บาท จานวน 22 คน
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,900,800.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ของพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าสานักปลัด
จานวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา

จานวน

42,120

บาท

86,400

บาท

2,232,000

บาท

3,614,360

บาท

2,610,240

บาท

หน้า : 3/55

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 16:09:20

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
เงินตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง
ให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการที่กาหนด
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษพนักงานส่วนตาบล เงินค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้ถึงชั้นสูง
ของอันดับในอัตราร้อยละ 2 , 4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูง
ของอันดับ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กาหนด และเงินเพิ่ม
ของพนักงานส่วนตาบลตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กาหนด
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าสานักปลัด
จานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
- คนสวน
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 2 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินปรับปรุง
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
- คนสวน
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 2 อัตรา

จานวน

84,000

บาท

จานวน

168,000

บาท

จานวน

702,120

บาท

จานวน

50,000

บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่
ปลัด อบต./รองปลัด อบต./พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง
สานักงานปลัด และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จานวน 277,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งตาม
คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด จานวน 300,000.- บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ ปลัด อบต./รองปลัด อบต./พนักงานส่วนตาบล/
พนักงานจ้าง สานักงานปลัด และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ ปลัด อบต./รองปลัด อบต.
พนักงานส่วนตาบล สานักงานปลัด และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น
ปลัด อบต./พนักงานส่วนตาบล สานักงานปลัด และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว1013
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุง
การศึกษาและคาเล่าเรียน

รวม

2,906,800

บาท

รวม

770,000

บาท

จานวน

577,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

78,000

บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่
- ค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้าง
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร / ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร /
ค่าเย็บเข้าปกหนังสือที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่อง โทรศัพท์พ่วง
ภายใน และเครื่อง โทรศัพท์ภายใน
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายโฆษณาและเผยแพร่/สิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ค่าจัดซื้อวารสาร/หนังสือสาหรับห้องสมุด/หนังสือกฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบงานท้องถิ่น /เอกสารทางวิชาการ
เอกสารแบบพิมพ์ /หนังสืออื่นๆ ที่ อบต.รับซื้อไว้ ฯลฯ
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล

รวม

1,298,800

บาท

จานวน

600,000

บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยง
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในการเลี้ยงรับรอง
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือ
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ทั้งนี้หมาย
รวมถึงค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น โดยคานวณและตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ
1.0 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายเงินสะสม และเงินที่มี
ผู้อุทิศให้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (รายได้จริงปีงบประมาณ 2561
จานวน 21,074,721.79 บาท) จานวน 20,000.- บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับหน่วยงานราชการอื่นและหรือสาหรับรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานเอกชนเพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการรับรอง
และค่าบริการอื่น ๆ จานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธีและวันสาคัญต่างๆ
โดยจ่ายเป็นค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดเตรียมและตกแต่ง
สถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าแพร ผ้าริ้ว ธงชาติ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้
ธูปเทียน ค่าพานพุ่มถวายสักการะ พวงมาลา
พวงมาลัย ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง จานวน 20,000.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา
จักรและนอกราชอาณาจักร สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./ปลัด อบต./
รองปลัด อบต./พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง
ของสานักงานปลัด และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จานวน

350,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง
และกรณีอื่นๆ อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา

จานวน

50,000

บาท

จานวน

17,600

บาท

จานวน

21,200

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ
ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตาบล/
พนักงานจ้าง ของสานักงานปลัด และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
ประจาปี 2563
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ประจาปี 2563
เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 104 ลาดับที่ 180
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
การเป็นข้าราชการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
ประจาปี 2563
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก การเป็นข้าราชการ
ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ประจาปี 2563
เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 104 ลาดับที่ 181
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดาเนินการให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกให้ดาเนินการซ่อมแซมโดย อบต. ซื้อสิ่ง
ของเอง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาปกติ หรือค่าซ่อมกลางของ
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ

จานวน

100,000

บาท

รวม

433,000

บาท

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุที่ต้องใช้ใน
สานักงานปลัด เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ สมุด
ตรายาง คลิป เครื่องคิดเลข ผงหมึกเครื่องโทรสาร
พระบรมฉายาลักษณ์ ธง น้าดื่มสาหรับบริการประชาชน
และพนักงาน รวมทั้งแบบพิมพ์ต่างๆ ที่จาเป็นต้องสั่งซื้อ
จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า
เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
ขาตั้งไมโครโฟน ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุของใช้ประกอบงานบ้านงานครัวต่างๆ
เช่น ไม้กวาด ถังน้า ถังขยะ ผงซักฟอก แก้วน้า ชาม
กระดาษชาระ น้ายาทาความสะอาด ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน
น้ามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สาหรับยานพาหนะที่อยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง และน้ามันหล่อลื่น
สาหรับยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.
รวมถึงการจัดซื้อน้ามันสาหรับยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้
ของส่วนราชการอื่นที่ยืมมาสนับสนุนแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในตาบลโชคชัย เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แฟลชไดรฟ์ เมาส์
ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

80,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

13,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

รวม

405,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจาอาคารสานักงาน อบต.
หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.
และค่าไฟฟ้าของกล้องวงจรปิดตามหมู่บ้าน ที่สาธารณะ
และที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.โชคชัย
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในอาคารสานักงาน อบต.โชคชัย
หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.โชคชัย

จานวน

200,000

บาท

จานวน

5,000

บาท
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ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สานักงาน และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
สาหรับผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการที่ใช้ในราชการ
ของที่ทาการ อบต.โชคชัย
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่ง EMS ค่าธรรมเนียมส่ง
ไปรษณีย์ภัณฑ์ ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายสาหรับดูแลระบบเว็ปไซต์ ค่าวิทยุสื่อสาร
ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และให้หมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
ใช้บริการ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้นั่งทางาน

จานวน

60,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

130,000

บาท

รวม

81,400

บาท

รวม

81,400

บาท

จานวน

4,500

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทางาน จานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีฐานกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
2. พนักพิงหลังสูงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร
3. โครงเก้าอี้ผลิตจากเหล็กแข็งแรง
4. เบาะผลิตจากฟองน้าบุหนัง PC
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

เครื่องปรับอากาศ
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดที่กาหนดเป้นขนาดไม่ต่ากว่า 15,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อถตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบดวยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
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ตู้เหล็ก

จานวน

5,500

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
จานวน 1 ตู้ มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (DPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญานาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 MB
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4. มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
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อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์

จานวน

1,400

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

15,000

บาท

รวม

15,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม

107,000

บาท

รวม

107,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) จานวน 2 เครื่องๆ ละ700.- บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
3. สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSBได้
4. สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts
ได้เป็นอย่างน้อย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
หน้าที่ 114 ลาดับ 4
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลง
ต่อเติมหรือปรับปรุงเพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้นและจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซม
บารุงรักษาตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถาบันการศึกษาสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.โชคชัย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ (อาเภอดอยหลวง)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 105 ลาดับที่ 182
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการงานรัฐพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลวง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 103 ลาดับที่ 176
โครงการงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลวง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 103 ลาดับที่ 174
โครงการงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลวง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 104 ลาดับที่ 178
โครงการงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลวง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 103 ลาดับที่ 175
โครงการจัดพิธีน้อมราลึกและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลวง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 105 ลาดับที่ 186

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

จานวน

5,000

บาท
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โครงการพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลวง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 104 ลาดับที่ 179
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจาปี 2563
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลวง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 104 ลาดับที่ 177
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
พนักงานส่วนตาบล ดังนี้
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ดังนี้
- คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินการครองชีพชั่วคราว และเงินปรับปรุง
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง ดังนี้
- คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง งานนโยบายและแผน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สาหรับพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง งานนโยบายและแผน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

435,200

บาท

รวม

319,200

บาท

รวม

319,200

บาท

จานวน

199,200

บาท

จานวน

108,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

รวม

116,000

บาท

รวม

36,000

บาท

จานวน

26,000

บาท

จานวน

10,000

บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

80,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่
- ค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้าง
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร/
ค่าเย็บเข้าปกหนังสือที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์/ค่าบริการอื่นๆ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายโฆษณาและเผยแพร่/สิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ค่าจัดซื้อวารสาร/หนังสือสาหรับห้องสมุด/หนังสือกฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบงานท้องถิ่น/เอกสารทางวิชาการ
เอกสารแบบพิมพ์/หนังสืออื่นๆ ที่ อบต.รับซื้อไว้ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา
จักรและนอกราชอาณาจักร สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง งานนโยบายและแผน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ
ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ. 2563
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปี พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564
หน้าที่ 106 ลาดับที่ 188
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็น
การจ้างผู้รับจ้างดาเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกให้ดาเนินการซ่อมแซมโดย อบต.
ซื้อสิ่งของเอง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาปกติ ฯลฯ
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งานบริหารงานคลัง

รวม

2,328,190

บาท

รวม

1,751,760

บาท

รวม

1,751,760

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินค่าปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ของพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
- ผู้อานวยการกองคลัง
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
- ผู้อานวยการกองคลัง จานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
เรื่อง มาตาฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
มีนาคม 2559
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา

จานวน

1,410,480

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

287,280

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินปรับปรุงเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วครว พนักงานจ้าง ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน

จานวน

12,000

บาท

รวม

559,030

บาท

รวม

232,800

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง กองคลัง อบต.โชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

จานวน

142,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง กองคลัง อบต.โชคชัย
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

10,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทน
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ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล
กองคลัง อบต.โชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

จานวน

42,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่
พนักงานส่วนตาบล กองคลัง อบต.โชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว1013
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุง
การศึกษาและคาเล่าเรียน

จานวน

38,800

บาท

รวม

226,230

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่
- ค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้าง
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร/
ค่าเย็บเข้าปกหนังสือที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์/ค่าบริการอื่นๆ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายโฆษณาและเผยแพร่/สิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ค่าจัดซื้อวารสาร/หนังสือสาหรับห้องสมุด/หนังสือกฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบงานท้องถิ่น/เอกสารทางวิชาการ
เอกสารแบบพิมพ์/หนังสืออื่นๆ ที่ อบต.รับซื้อไว้ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
กองคลัง อบต.โชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ
ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง กองคลัง อบต.โชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
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จานวน

16,230

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

100,000

บาท

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุที่ต้องใช้ เช่น กระดาษ ปากกา
แฟ้ม ดินสอ สมุด ตรายาง คลิป เครื่องคิดเลข
ผงหมึกเครื่องโทรสาร พระบรมฉายาลักษณ์ ธง
รวมทั้งแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องสั่งซื้อ
จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จานวน

50,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แฟลชไดรฟ์
เมาส์ ตลับผงหมกสาหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

จานวน

50,000

บาท

รวม

17,400

บาท

รวม

17,400

บาท

จานวน

6,400

บาท

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจาปี 2563
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจาปี 2563 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสารในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 106 ลาดับที่ 187
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดาเนินการให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกให้ดาเนินการซ่อมแซมโดย อบต. ซื้อสิ่ง
ของเอง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาปกติ หรือค่าซ่อมกลางของ
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้นั่งทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทางาน จานวน 2 ตัว
ตัวละ 3,200.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีโช๊คปรับระดับได้
2. ทาจากหนังอย่างดี
3. มีสวิงหลัง
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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จานวน

11,000

บาท

รวม

563,400

บาท

รวม

563,400

บาท

รวม

563,400

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ของพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินปรับปรุง
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานส่วนตาบล ดังนี้
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา

จานวน

128,400

บาท

จานวน

24,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินปรับปรุง
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา

จานวน

387,000

บาท

จานวน

24,000

บาท

ตู้เหล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
จานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500.- บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

รวม

1,057,155

บาท

รวม

623,355

บาท

รวม

125,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

รวม

418,355

บาท

จานวน

180,000

บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่
- ค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้าง
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร/
ค่าเย็บเข้าปกหนังสือที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์/ค่าบริการอื่นๆ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายโฆษณาและเผยแพร่/สิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ค่าจัดซื้อวารสาร/หนังสือสาหรับห้องสมุด/หนังสือกฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบงานท้องถิ่น/เอกสารทางวิชาการ
เอกสารแบบพิมพ์/หนังสืออื่นๆ ที่ อบต.รับซื้อไว้ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

97,500

บาท

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จานวน

22,150

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เช่น ค่าจ้างเหมา
ทาอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 92 ลาดับที่ 130
โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จานวน

14,850

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ
ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการจัดหาเครื่อง
แต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ชุดปฏิบัติงาน
หมวก เสื้อยืด เข็มขัด รองเท้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 93 ลาดับที่ 133

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าจ้างเหมา
ทาอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 91 ลาดับที่ 125
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย และกฎหมายจราจร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยและกฎหมายจราจร เช่น ค่าจ้างเหมา
ทาอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 92 ลาดับที่ 128
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
เช่น ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ และเทศกาลประเพณีสงกรานต์
ค่าจ้างทาธงแดง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 91 ลาดับที่ 126
โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการใช้ก๊าชหุงต้ม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ความปลอดภัยในการใช้ก๊าชหุงต้ม เช่น ค่าจ้างเหมา
ทาอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 91 ลาดับที่ 127
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลง
ต่อเติม หรือปรับปรุงเพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่า
ซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์
เพลา ตลับลูกปืน น้ามันเบรก หัวเทียน หม้อน้า
สัญญาณไฟ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมันมันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ
สาหรับรถบรรทุกน้าดับเพลิงของ อบต.โชคชัย

จานวน

20,250

บาท

จานวน

20,555

บาท

จานวน

13,050

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

80,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เต็นท์ผ้าใบ

รวม

290,400

บาท

รวม

290,400

บาท

จานวน

24,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จานวน 2 หลัง
ราคาหลังละ 12,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง ขนาด
3x6x2.5 เมตร (กว้างxยาวxสูง)
2. เสาขาเต็นท์ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดเหลือง)
ขนาด 1 1/4 นิ้ว
3. งานโครงสร้างหลังคาเต็นท์ (ขื่อ/เดือยเหล็ก/คร่าวกลาง)
ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 3/4 นิ้ว โดยการตัดและเชื่อม
ประกอบให้เป็นข้อต่อ สามารถถอดประกอบติดตั้งได้ง่าย
สะดวกต่อการขนย้าย แต่ละชุดเป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถ
ทดแทนเปลี่ยนชุดกันได้
4. น็อตยึดข้อต่อ เบอร์ 12
5. ผ้าใบคลุมหลังคา เป็นผ้าคูนิล่อนอย่างดี กาหนดความหนา
0.6 มิลลิเมตร รอยต่อของผ้าใบใช้การรีดด้วยความร้อน
พร้อมเข็มขัดและสายรัดเข็มขัด มีเชิงชายห้อย ลงมาโดยรอบเต็นท์
พร้อมกุยชายระบายเพื่อความคงทนและสวยงาม
6. พ่นตราสัญลักษณ์ ขนาด 0.60x1.20 เมตร รูปแบบตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยกาหนด
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 114 ลาดับที่ 3

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องยนต์เลื่อยโซ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยนต์เลื่อยโซ่ 18 นิ้ว
จานวน 1 หลัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เครื่องยนต์ขนาด 0.8 แรงม้า
2. บาร์ขนาด 11.5 นิ้ว
3. ขนาดโซ่ 3/8 นิ้ว
4. ความจุถังน้ามัน 0.25 ลิตร
5. ความจุถังน้ามันโซ่ 0.15 ลิตร
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 114 ลาดับที่ 2
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
เครื่องดับเพลิง

จานวน

7,600

บาท

จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
ขนาด 20 ปอนด์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 332-2537
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 1,900.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติดับไฟประเภทต่าง ดังนี้
- ไฟประเภท A เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา
- ไฟประเภท B เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ
ก๊าซ ไข น้ามันต่างๆ
- ไฟประเภท C เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า
2. ตัวถังทาจากเหล็กเหนียวมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
รูดเป็น 2 ชั้น มีรอยเชื่อมต่อตรงกลางถังผ่านการเคลือบสนิม
อย่างดี พ่นด้วยสีแดง
3. มีความสูงของถังไม่น้อยกว่า 590 มิลลิเมตร
4. ถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 176 มิลลิเมตร
5. มีน้าหนักรวมไม่น้อยกว่า 13.4-13.9 กิโลกรัม
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 115 ลาดับที่ 8
ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร
จานวน 4 ชุดๆละ 25,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ชุดเพลิงนอกอาคารหนา 3 ชั้น (เสื้อและกางเกง)
2. หมวกดับเพลิงทรงกลม ชนิดป้องกันเต็มศีรษะถึงท้ายทอย
3. ถุงมือดับเพลิงทาจากหนังวัว/ผ้าสังเคราะห์ไม่ติดไฟ
ภายในมีชั้นกันน้า
4. ร้องเท้าดับเพลิงพื้นเสริมเหล็ก หัวรองเท้าเสริมเหล็กสูง
ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
5. ผ้าคลุมศีรษะดับเพลิง (Hood) เป็น Nomex 100%
6. กระเป๋าใส่ชุดดับเพลิง
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 114 ลาดับที่ 5
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

22,000

บาท

จานวน

76,800

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (DPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4. มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

ครุภัณฑ์อื่น
กระจกนูนโค้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกนูนโค้ง จานวน 24 อัน
อันละ 3,200.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ตัวกระจกเป็นกระจกเงาแท้ ไม่แตกลายเมื่อตากแดด
2. กรอบทาจากพลาสติกะคริลิคอย่างดี
3. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
4. เสาเหล็กอย่างดี
5. พร้อมติดตั้ง
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 116 ลาดับที่ 16
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลง
ต่อเติมหรือปรับปรุงเพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้นและจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมแซมบารุงรักษาตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ให้แก่
- บ้านแม่เลียบ
หมู่ที่ 2
ตาบลโชคชัย
- บ้านแม่บง
หมู่ที่ 7
ตาบลโชคชัย
- บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9
ตาบลโชคชัย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
หมู่บ้านละ 18,600.- บาท รวมเป็นเงิน 55,800.- บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ให้แก่
- บ้านทุ่งกวาง
หมู่ที่ 1
ตาบลโชคชัย
- บ้านดอนงาม
หมู่ที่ 4
ตาบลโชคชัย
- บ้านโชคชัย
หมู่ที่ 8
ตาบลโชคชัย
- บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11
ตาบลโชคชัย
- บ้านทุ่งกวางใต้
หมู่ที่ 12 ตาบลโชคชัย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
หมู่บ้านละ 15,000.- บาท รวมเป็นเงิน 75,000.- บาท
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ให้แก่
- บ้านสันต้นม่วง
หมู่ที่ 10
ตาบลโชคชัย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
หมู่บ้านละ 12,600.- บาท รวมเป็นเงิน 12,600.- บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
หน้าที่ 92 ลาดับที่ 131

จานวน

50,000

บาท

รวม

143,400

บาท

รวม

143,400

บาท

จานวน

143,400

บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

991,820

บาท

รวม

778,320

บาท

รวม

778,320

บาท

จานวน

736,320

บาท

จานวน

42,000

บาท

รวม

197,000

บาท

รวม

87,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
กองการศึกษา อบต.โชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

จานวน

62,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
กองการศึกษา อบต.โชคชัย
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

5,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล
กองการศึกษา อบต.โชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

จานวน

20,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
พนักงานส่วนตาบล ดังนี้
- ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษาชานาญการ จานวน 1 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
- ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

70,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่
- ค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้าง
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร/
ค่าเย็บเข้าปกหนังสือที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์/ค่าบริการอื่นๆ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายโฆษณาและเผยแพร่/สิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ค่าจัดซื้อวารสาร/หนังสือสาหรับห้องสมุด/หนังสือกฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบงานท้องถิ่น/เอกสารทางวิชาการ
เอกสารแบบพิมพ์/หนังสืออื่นๆ ที่ อบต.รับซื้อไว้ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง กองการศึกษา อบต.โชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ
ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดาเนินการให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกให้ดาเนินการซ่อมแซมโดย อบต. ซื้อสิ่ง
ของเอง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาปกติ หรือค่าซ่อมกลางของ
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ

รวม

40,000

บาท

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุที่ต้องใช้ในสานักงาน
เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ สมุด ตรายาง คลิป
เครื่องคิดเลข ผงหมึกเครื่องโทรสาร พระบรมฉายาลักษณ์
ธง น้าดื่ม สาหรับบริการประชาชน และพนักงาน
รวมทั้งแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องสั่งซื้อจากโรงพิมพ์
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จานวน

20,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แฟลชไดรฟ์ เมาส์
ตลับผงหมกสาหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

จานวน

20,000

บาท

รวม

16,500

บาท

รวม

16,500

บาท

จานวน

16,500

บาท

รวม

8,188,438

บาท

รวม

1,933,260

บาท

รวม

1,933,260

บาท

จานวน

1,275,300

บาท

จานวน

168,000

บาท

จานวน

465,960

บาท

จานวน

24,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เหล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
จานวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500.- บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
พนักงานครู จานวน 4 อัตรา
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะให้กับครูที่มีวิทยฐานะ ตั้งไว้ 12 เดือน
เดือนละ 3,500.- บาท จานวน 4 คน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก จานวน 4 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก
จานวน 1 อัตรา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว
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งบดาเนินงาน

รวม

3,733,978

บาท

รวม

124,800

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่
พนักงานครู และพนักงานจ้าง กองการศึกษา อบต.โชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

จานวน

112,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานครู
กองการศึกษา อบต.โชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว1013
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน

จานวน

12,800

บาท

รวม

1,787,100

บาท

จานวน

700,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่
- ค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้าง
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร/
ค่าเย็บเข้าปกหนังสือที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์/ค่าบริการอื่นๆ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายโฆษณาและเผยแพร่/สิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ค่าจัดซื้อวารสาร/หนังสือสาหรับห้องสมุด/หนังสือกฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบงานท้องถิ่น/เอกสารทางวิชาการ
เอกสารแบบพิมพ์/หนังสืออื่นๆ ที่ อบต.รับซื้อไว้ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานครู
และพนักงานจ้าง กองการศึกษา อบต.โชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา

จานวน

30,000

บาท

จานวน

975,390

บาท

จานวน

11,710

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ
ของพนักงานครู และพนักงานจ้าง
กองการศึกษา อบต.โชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 7 ศูนย์ จานวน 137 คน อัตรามื้อละ 20.- บาท/คน
จานวน 245 วัน เป็นจานวนเงิน 671,300.- บาท
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 7 ศูนย์ เป็นค่าสื่อการเรียน
การสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
จานวน 137 คนๆ ละ 1,700.- บาท
เป็นจานวนเงิน 232,900.- บาท
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 7 ศูนย์ อัตราคนละ 200.- บาท/คน/ปี
จานวน 63 คน เป็นจานวนเงิน 12,600.- บาท
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 7 ศูนย์ อัตราคนละ 200.- บาท/คน/ปี
จานวน 63 คน เป็นจานวนเงิน 12,600.- บาท
(5) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 7 ศูนย์ อัตราคนละ 300.- บาท/คน/ปี
จานวน 63 คน เป็นจานวนเงิน 18,900.- บาท
(6) เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 7 ศูนย์ อัตราคนละ 430.- บาท/คน/ปี
จานวน 63 คน เป็นจานวนเงิน 27,090.- บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816/
ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 87 ลาดับที่ 112
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย เช่น ค่าอาหารว่าง
ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 87 ลาดับที่ 113
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดาเนินการให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกให้ดาเนินการซ่อมแซมโดย อบต. ซื้อสิ่ง
ของเอง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาปกติ หรือค่าซ่อมกลางของ
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง

จานวน

40,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุที่ต้องใช้ เช่น กระดาษ
ปากกา แฟ้ม ดินสอ สมุด ตรายาง คลิป เครื่องคิดเลข
ผงหมึกเครื่องโทรสาร พระบรมฉายาลักษณ์ ธง น้าดื่ม
สาหรับบริการประชาชน และพนักงาน รวมทั้งแบบพิมพ์ต่างๆ
ที่จาเป็นต้องสั่งซื้อจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวม
จานวน

1,802,078

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์
หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า ขาตั้งไมโครโฟน ไมโครโฟน ฯลฯ

จานวน

5,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุของใช้ประเภทงานบ้านงานครัวต่างๆ
เช่น ไม้กวาด ถังน้า ถังขยะ ผงซักฟอก แก้วน้า ชาม
กระดาษชาระ น้ายาทาความสะอาดต่างๆ ฯลฯ
ค่าอาหารเสริม (นม)
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 7 ศูนย์ ซึ่งได้รับอัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท
จานวน 260 วัน จานวน 137 คน
เป็นจานวนเงิน 262,520.- บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

1,393,078

บาท

จานวน

30,000

บาท

บาท
20,000 บาท

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
จานวน 5 โรงเรียน ซึ่งได้รับอัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท
จานวน 260 วัน จานวน 590 คน
เป็นจานวนเงิน 1,130,558.- บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816/
ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี
แปรง ค้อน ปูนซีเมนต์ ตะปู ทราย หิน บล๊อก อิฐ หรือ
ซีเมนต์ ก๊อกน้า ฯลฯ สาหรับใช้ก่อสร้างหรือซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โชคชัย
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วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แฟลชไดรฟ์
เม้า ตลับผงหมกสาหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

จานวน

30,000

บาท

วัสดุการศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุของใช้เกี่ยวกับการศึกษา
เช่น เครื่องเล่นสนาม หนังสือภาพ หนังสือนิทาน
หุ่น ฯลฯ สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โชคชัย
จานวน 20,000.- บาท

จานวน

314,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

81,200

บาท

รวม

81,200

บาท

จานวน

22,400

บาท

จานวน

29,400

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุบล็อกปูพื้นผลิตจากยางพารา
เนื้องยางไม่มีรูพรุนและเป็นเนื้อเดียวตลอดทั้งแผ่น
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6
จานวน 98 ตารางเมตรๆละ 3,000.- บาท
รวมเป็นเงิน 294,000.- บาท
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.โชคชัย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้นั่งทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทางานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตตาบลโชคชัย จานวน 7 ตัวๆ ละ 3,200.- บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีโช๊คปรับระดับได้
2. ทาจากหนังอย่างดี
3. มีสวิงหลัง
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

โต๊ะทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตตาบลโชคชัย จานวน 7 ตัวๆ ละ 4,200.- บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. โครงขาเหล็ก
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 150x80x75 ซม.
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลาโพง

จานวน

29,400

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,440,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,440,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลาโพง ใช้ในการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลโชคชัย จานวน 7 เครื่องๆ ละ
4,200.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีช่อง USB , SD card
2. ปรับเบส แยก กลาง/แหลม ชัดเจน
3. มีวอลลุ่มปรับเสียงไมค์
4. ไมค์ลอย 1 ตัว
5. มีรีโมท
6. สายชาร์ท
7. BLUETOOTH บลูทูธได้
8. มีแบตเตอรี่ในตัว
9. รับรอง ไมค์สาย/กีต้า 1 ตัว
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 105 ลาดับที่ 9

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
เพื่อใช้ดาเนินงานตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ของโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 86 ลาดับที่ 106
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (เสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.
เพื่อใช้ดาเนินงานตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(เสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 86 ลาดับที่ 107
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จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

2,360,000

บาท

รวม

40,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอย
เพื่อใช้ดาเนินงานตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 86 ลาดับที่ 108
โครงการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนงาม
เพื่อใช้ดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 86 ลาดับที่ 109
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
จานวน 5 โรงเรียน จานวน 590 คน อัตรามื้อละ 20.- บาท/คน
จานวน 200 วัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816/
ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
งานระดับมัธยมศึกษา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโชคชัย
เพื่อใช้ดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 87 ลาดับที่ 110
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จานวน

20,000

บาท

รวม

543,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

280,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม รวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
เพื่อใช้ดาเนินการตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
รวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 87 ลาดับที่ 111
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสารวจข้อมูลจานวนสุนัข/แมว ที่ขึ้นทะเบียน
ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่ตาบลโชคชัย
โดยทาการสารวจปีละ 2 ครั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่นสาหรับ
ยานพาหนะ รวมทั้งการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ
ผสมสารเคมีพ่นหมอกควัน กาจัดลูกน้ายุงลายซึ่งเป็นพาหะนาโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่น
เข็มฉีดยา ยา และเวชภัณฑ์ ตู้ยาพร้อมวัสดุทางการแพทย์
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า น้ายาฆ่าเชื้อโรคต่างๆ
ทรายกาจัดลูกน้ายุงลาย ถุงมือ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

243,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

243,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

จานวน

20,900

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการผ่าตัดทาหมันเพื่อลดจานวนสุนัขและแมวที่เป็นพาหะ
ของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0008/ว 8689
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 85 ลาดับที่ 103
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการช่วยลดการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่
1. บ้านทุ่งกวาง
หมู่ที่ 1 ตาบลโชคชัย
2. บ้านดอย
หมู่ที่ 3 ตาบลโชคชัย
3. บ้านแม่บงใต้
หมู่ที่ 5 ตาบลโชคชัย
4. บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6 ตาบลโชคชัย
5. บ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12 ตาบลโชคชัย
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการช่วยลดการติดเชื้อ
เอดส์จากแม่สู่ลูก จานวน 5 หมู่บ้านๆละ 2,500.- บาท
รวมเป็นเงิน 12,500.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่
1. บ้านแม่เลียบ
หมู่ที่ 2 ตาบลโชคชัย
2. บ้านดอนงาม
หมู่ที่ 4
ตาบลโชคชัย
3. บ้านแม่บง
หมู่ที่ 7
ตาบลโชคชัย
4. บ้านโชคชัย
หมู่ที่ 8
ตาบลโชคชัย
5. บ้านขุนแม่บง
หมู่ที่ 9
ตาบลโชคชัย
6. บ้านสันต้นม่วง
หมู่ที่ 10 ตาบลโชคชัย
7. บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11 ตาบลโชคชัย
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการช่วยลดการติดเชื้อ
เอดส์จากแม่สู่ลูก จานวน 7 หมู่บ้านๆละ 1,200.- บาท
รวมเป็นเงิน 8,400.- บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
หน้าที่ 84 ลาดับที่ 99
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โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม

จานวน

28,350

บาท

จานวน

178,250

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่
1. บ้านแม่เลียบ
หมู่ที่ 2 ตาบลโชคชัย
2. บ้านดอนงาม
หมู่ที่ 4
ตาบลโชคชัย
3. บ้านแม่บง
หมู่ที่ 7
ตาบลโชคชัย
4. บ้านโชคชัย
หมู่ที่ 8
ตาบลโชคชัย
5. บ้านขุนแม่บง
หมู่ที่ 9
ตาบลโชคชัย
6. บ้านสันต้นม่วง
หมู่ที่ 10 ตาบลโชคชัย
7. บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11 ตาบลโชคชัย
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม
จานวน 7 หมู่บ้านๆละ 4,050.- บาท
รวมเป็นเงิน 28,350.- บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
หน้าที่ 84 ลาดับที่ 100
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่
1. บ้านทุ่งกวาง
หมู่ที่ 1 ตาบลโชคชัย
2. บ้านดอย
หมู่ที่ 3 ตาบลโชคชัย
3. บ้านแม่บงใต้
หมู่ที่ 5 ตาบลโชคชัย
4. บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6 ตาบลโชคชัย
5. บ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12 ตาบลโชคชัย
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน จานวน 5 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 15,000.- บาท รวมเป็นเงิน 75,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่
1. บ้านแม่เลียบ
หมู่ที่ 2 ตาบลโชคชัย
2. บ้านดอนงาม
หมู่ที่ 4
ตาบลโชคชัย
3. บ้านแม่บง
หมู่ที่ 7
ตาบลโชคชัย
4. บ้านโชคชัย
หมู่ที่ 8
ตาบลโชคชัย
5. บ้านขุนแม่บง
หมู่ที่ 9
ตาบลโชคชัย
6. บ้านสันต้นม่วง
หมู่ที่ 10 ตาบลโชคชัย
7. บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11 ตาบลโชคชัย
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน จานวน 7 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 14,750.- บาท รวมเป็นเงิน 103,250.- บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
หน้าที่ 85 ลาดับที่ 102
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จานวน

12,500

บาท

รวม

1,927,150

บาท

รวม

1,155,900

บาท

รวม

1,155,900

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
พนักงานส่วนตาบล ดังนี้
- ผู้อานวยการกองช่าง
จานวน 1 อัตรา
- นายช่างโยธาอาวุโส
จานวน 1 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
- ผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

จานวน

707,640

บาท

จานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ดังนี้
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 2 อัตรา

จานวน

373,920

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินการครองชีพชั่วคราว และเงินปรับปรุงเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง ดังนี้
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 2 อัตรา

จานวน

32,340

บาท

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่
1. บ้านทุ่งกวาง
หมู่ที่ 1 ตาบลโชคชัย
2. บ้านดอย
หมู่ที่ 3 ตาบลโชคชัย
3. บ้านแม่บงใต้
หมู่ที่ 5 ตาบลโชคชัย
4. บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6 ตาบลโชคชัย
5. บ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12 ตาบลโชคชัย
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน จานวน 5 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 2,500.- บาท รวมเป็นเงิน 12,500.- บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
หน้าที่ 85 ลาดับที่ 104
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งบดาเนินงาน

รวม

598,800

บาท

รวม

378,800

บาท

จานวน

300,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง กองช่าง อบต.โชคชัย
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

10,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล กองช่าง อบต.โชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว1013
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุง
การศึกษาและคาเล่าเรียน

จานวน

68,800

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
กองช่าง อบต.โชคชัย จานวน 100,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
จานวน 200,000.- บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

170,000

บาท

จานวน

110,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่
- ค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้าง
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร/
ค่าเย็บเข้าปกหนังสือที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์/ค่าบริการอื่นๆ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายโฆษณาและเผยแพร่/สิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ค่าจัดซื้อวารสาร/หนังสือสาหรับห้องสมุด/หนังสือกฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบงานท้องถิ่น/เอกสารทางวิชาการ
เอกสารแบบพิมพ์/หนังสืออื่นๆ ที่ อบต.รับซื้อไว้ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง กองช่าง อบต.โชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง กองช่าง อบต.โชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดาเนินการให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกให้ดาเนินการซ่อมแซมโดย อบต. ซื้อสิ่ง
ของเอง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาปกติ หรือค่าซ่อมกลางของ
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุที่ต้องใช้ เช่น กระดาษ
ปากกา แฟ้ม ดินสอ สมุด ตรายาง คลิป เครื่องคิดเลข
ผงหมึกเครื่องโทรสาร พระบรมฉายาลักษณ์ ธง
น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนและพนักงาน
รวมทั้งแบบพิมพ์ต่างๆ ที่จาเป็นต้องสั่งซื้อจากโรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดน กรมการปกครอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แฟลชไดรฟ์
เมาส์ ตลับผงหมกสาหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์
และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเจียร์

รวม

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

172,450

บาท

รวม

72,450

บาท

จานวน

1,950

บาท

จานวน

4,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
1,950.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
- สวิทซ์ท้าย มีกาลังไฟที่ใช้ 720w
- มีเส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย 100 มม. (4")
- มีความเร็วรอบตัดเปล่า 11000
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 259x118x104 มม.
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 115 ลาดับที่ 10
ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต
จานวน 1 ชุด ๆ ละ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตามมาตรฐาน ASTM C 143,AASHTO T 23,T 119,T 126
- กรวย ทาด้วยสแตนเลส ปีกที่ยื่นสาหรับเท้าเหยียบ
- แท่งกระทุ้ง ทาด้วยเหล็กแข็งเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
1.5 ซม. ยาว 60 ซม. ชุบเคลือบกันสนิม
- ถาดทาด้วยโลหะผสม มีขนาดไม่น้อยกว่า 24x24 นิ้ว
- ที่ตักตัวอย่างคอนกรีตทาด้วยอลูมิเนียม
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 115 ลาดับที่ 7
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ตู้เชื่อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อม จานวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกระแสไฟไม่น้อยกว่า 35-400A
- มีแรงดันกระแสไฟฟ้า 200V/50+60Hz
- มีประสิทธิภาพการจ่ายไฟ 3 บอร์ด
- มีความสามารถในการทางาน 80 %
- มีขนาดลวดเชื่อม 2.6-4.0 mm
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 115 ลาดับที่ 11
สว่าน
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 3,700.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังไฟ 800w
- มีกาลังการกระแทกไม่น้อยกว่า 0-4500
- การเจาะ 26mm/เหล็ก 13mm/ไม้ 32 mm
- ความเร็วรอบ 0-1200
- มีระดับเสียงขณะทางาน 101 dB(A)
- มีระดับเสียงปกติ 90 dB(A)
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 115 ลาดับที่ 12

จานวน

5,200

บาท

จานวน

7,200

บาท

จานวน

1,100

บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านแบต 12V จานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 3,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- อัตรากระแทกต่อนาที สูง 0-25500
- อัตรากระแทกต่อนาที ต่า 0-6750
- ความเร็วรอบตัวเปล่า สูง 0-1700
- ความเร็วรอบตัวเปล่า ต่า 0-450
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 115 ลาดับที่ 13
หน้ากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหน้ากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ
จานวน 1 อัน ๆ ละ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 100x90x9 mm
- เวลาในการสลับไม่น้อยกว่า 1/15000 วินาที
- มีการป้องกันรังสี UV/IR สูงสุด
- มีสถานนะแสงสว่าง แสงเข็ม
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 115 ลาดับที่ 14
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องปั่นไฟ

จานวน

31,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั่นไฟเบนซิน
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังวัตต์สูงสุด 5500
- มีระบบป้องกันแรงสั่นสะเทือนเสียงไม่ดัง
- โครงสร้างทาจากโลหะแข็งพิเศษทนทาน
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 116 ลาดับที่ 15
ครุภัณฑ์สารวจ
ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก

จานวน

2,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก
จานวน 1 อัน ๆ ละ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ทาด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
- มีความยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร
- มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ
- มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน
- ซึ่งไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ซื้อขายท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 114 ลาดับที่ 6
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

20,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน
จานวน

100,000

บาท

100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลง
ต่อเติมหรือปรับปรุงเพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้นและจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมแซมบารุงรักษาตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่
เอกชนหรือนิติบุคคล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามสังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท.
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

3,693,547

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

559,600

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

379,600

บาท

จานวน

379,600

บาท

รวม

180,000

บาท

จานวน

130,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

2,852,000

บาท

รวม

2,852,000

บาท

จานวน

397,000

บาท

จานวน

272,000

บาท

จานวน

385,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งสาธารณะ
ของชุมชน ดังนี้
- ซ่อมแซมสถานที่สาธารณะ เช่น ถนนคอนกรีตฯ ถนนลูกรัง
สะพาน ลานกีฬาต้านยาเสพติด อ่างเก็บน้า เหมือง ฝาย
ท่อระบายน้า รางระบายน้า ระบบประปาหมู่บ้าน
ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ประตูระบายน้า ฯลฯ ที่เป็นสาธารณประโยชน์
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า
เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
สายเสียง ฯลฯ สาหรับใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
และหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน ในเขตตาบลโชคชัย
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี
แปรง ค้อน ปูนซีเมนต์ ตะปู ทราย หิน บล๊อก อิฐ หรือ
ซีเมนต์ ก๊อกน้า ฯลฯ สาหรับใช้ก่อสร้างหรือซ่อมแซม
ภายในสถานที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5 ตาบลโชคชัย
- สถานที่ดาเนินการ ซอยเฉลิมพระเกียรติ
กว้าง 5 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 66 ลาดับที่ 16
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8 ตาบลโชคชัย
- สถานที่ดาเนินการ ซอยห้วยจาบอน
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 69 ลาดับที่ 31
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่บง หมู่ที่ 7 ตาบลโชคชัย
- สถานที่ดาเนินการ ซอยหนองผา (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม)
กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 68 ลาดับที่ 25

หน้า : 45/55

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 16:09:21

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 2 ตาบลโชคชัย
- สถานที่ดาเนินการ
1. ซอย 7/1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.
2. ซอยศาลเจ้า กว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม.
3. ซอย 11 กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม.
4. ซอย 13 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 40 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม.
5. ซอย 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตร.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 71 ลาดับที่ 46
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก
บ้านดอย หมู่ที่ 3 ตาบลโชคชัย
- สถานที่ บริเวณสุสานบ้านดอย
กว้าง 28 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
หน้าที่ 75 ลาดับที่ 61
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรั้วซีเมนต์
บล๊อคพร้อมฉาบเรียบ บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 ตาบลโชคชัย
- สถานที่ดาเนินการ สุสานบ้านสันต้นม่วง
งานเทลาน กว้าง 17 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร
งานก่อสร้างรั้วซีเมนต์ สูง 2 เมตร ยาว 18 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 76 ลาดับที่ 64
โครงการปรับปรุงถนนโดยถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11 ตาบลโชคชัย
- สถานที่ดาเนินการ ถนนสายห้วยยางงาม
จุดที่ 1 งานตัดหินแข็ง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
สูง 3 เมตร
จุดที่ 2 งานถมดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร
หนาเฉลี่ย 1 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
หน้าที่ 71 ลาดับที่ 39
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9 ตาบลโชคชัย
- สถานที่ดาเนินการ ถนนสายห้วยน้าบง
กว้าง 3 เมตร ยาว 760 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
มีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,280 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 70 ลาดับที่ 33

จานวน

389,000

บาท

จานวน

321,000

บาท

จานวน

192,000

บาท

จานวน

392,000

บาท

จานวน

113,000

บาท

หน้า : 46/55

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 16:09:22

จานวน

391,000

บาท

รวม

281,947

บาท

รวม

281,947

บาท

จานวน

281,947

บาท

รวม

178,150

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

151,150

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

151,150

บาท

จานวน

22,550

บาท

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4 ตาบลโชคชัย
- สถานที่ดาเนินการ
1. สายโป่งผีหลอก กว้าง 3 เมตร ยาว 460 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม.
2. สายห้วยหินเต่า (1) กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
3. สายห้วยหินเต่า (2) กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
4. สายห้วยโป่ง กว้าง 3 เมตร ยาว 320 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.
5. สายห้วยจาน้อย กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
6. สายห้วยจากลาง กว้าง 3 เมตร ยาว 320 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.
7. สายห้วยดีหมี กว้าง 3 เมตร ยาว 320 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 65 ลาดับที่ 14
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการขยายเขตระบบจาหน่วยไฟสาธารณะ
บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9 ตาบลโชคชัย
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอแม่จัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 73 ลาดับที่ 47
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(ครู D.A.R.E.) ตาบลโชคชัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(ครู D.A.R.E) ตาบลโชคชัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
หน้าที่ 95 ลาดับที่ 140
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โครงการฝึกอบรมการทาขนมจีบ และ ซาลาเปา

จานวน

38,250

บาท

จานวน

22,750

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

18,550

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
การทาขนมจีบ และซาลาเปา เช่น ค่าอาหารว่าง
ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
หน้าที่ 95 ลาดับที่ 142
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ (การทาแหนม)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ (การทาแหนม)
เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
หน้าที่ 96 ลาดับที่ 143
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
ประจาปี 2563
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจาปี 2563
เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
หน้าที่ 85 ลาดับที่ 105
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและ
สิทธิสาหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิสาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
หน้าที่ 96 ลาดับที่ 144
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จานวน

19,050

บาท

รวม

27,000

บาท

รวม

27,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

รวม

267,460

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

71,460

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

71,460

บาท

จานวน

56,000

บาท

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสาหรับเด็กและเยาวชน
ตาบลโชคชัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการอบรม
ให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสาหรับเด็กและเยาวชนตาบลโชคชัย
เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
หน้าที่ 96 ลาดับที่ 145
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการฝึกอบรมเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 2 ตาบลโชคชัย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
หน้าที่ 96 ลาดับที่ 146
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของสตรีตาบลโชคชัย
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตาบลโชคชัย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
หน้าที่ 95 ลาดับที่ 138
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสืบชะตาแม่น้าบง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ
สืบชะตาแม่น้าบง เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย
ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 89 ลาดับที่ 120
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โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น "อบรม การตัดตุง"
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ
สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น "อบรม การตัดตุง"
เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 90 ลาดับที่ 124
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการงานประเพณีสี่เผ่าชาวดอยหลวง ครั้งที่ 13
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลวง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 88 ลาดับที่ 116
โครงการงานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจาปี 2563
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลวง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 88 ลาดับที่ 117
โครงการนมัสการและสรงน้าพระธาตุดอยตุง ประจาปี 2563
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลวง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 89 ลาดับที่ 121
โครงการสนับสนุนการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลวง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 88 ลาดับที่ 118

จานวน

15,460

รวม
รวม

196,000

จานวน

50,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

บาท

บาท
196,000 บาท
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการสืบสานวัฒนธรรมกีฬากระเหรี่ยงสัมพันธ์

จานวน

36,000

บาท

รวม

1,947,700

บาท

รวม

1,947,700

บาท

รวม

1,947,700

บาท

จานวน

384,700

บาท

จานวน

99,000

บาท

จานวน

197,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

67,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านดอย หมู่ที่ 3 ตาบลโชคชัย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 89 ลาดับที่ 122

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าถมดิน
โครงการถมดินหอประชุมหมู่บ้าน
บ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12 ตาบลโชคชัย
- สถานที่ดาเนินการ หนองน้าหอประชุมหมู่บ้าน
1. งานถมดิน 3,716.20 ลบ.ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 81 ลาดับที่ 90
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างรั้วซีเมนต์บล๊อคพร้อมฉาบเรียบ
บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 ตาบลโชคชัย
- สถานที่ดาเนินการ หอประชุมหมู่บ้าน
ยาว 37 เมตร สูง 1.75 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
หน้าที่ 82 ลาดับที่ 91
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 ตาบลโชคชัย
- สถานที่ดาเนินการ ศาลเจ้าประจาหมู่บ้าน
กว้าง 6 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 3.50 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 81 ลาดับที่ 86
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
- สถานที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 4 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
หน้าที่ 82 ลาดับที่ 93
โครงการต่อเติมหลังคาถังน้าใส
บ้านดอย หมู่ที่ 3 ตาบลโชคชัย
- สถานที่ดาเนินการ ถังน้าใสประปาหมู่บ้าน
กว้าง 2.60 เมตร ยาว 2.60 เมตร สูง 2.70 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
หน้าที่ 82 ลาดับที่ 92
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 ตาบลโชคชัย
- สถานที่ดาเนินการ ประปาหมู่บ้าน
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 2 เมตร หนา 0.20 เเมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
หน้าที่ 77 ลาดับที่ 65

จานวน

294,000

บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6 ตาบลโชคชัย
- สถานที่ดาเนินการ ถนนสายบ้านหนองด่าน-บ้านวังเขียว
จุดที่ 1 ด้านซ้าย ด้านบนภายใน กว้าง 0.80 เมตร
ด้านล่างภายใน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 245 เมตร
พื้นหนา 0.07 เมตร ลึก 0.40 เมตร
จุดที่ 2 ด้านขวา ด้านบนภายใน กว้าง 0.80 เมตร
ด้านล่างภายใน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 267 เมตร
พื้นหนา 0.07 เมตร ลึก 0.40 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
หน้าที่ 80 ลาดับที่ 80

จานวน

386,000

บาท

โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8 ตาบลโชคชัย
- สถานที่ดาเนินการ ซอยวัด
1. งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร จานวน 54 ท่อ
2. งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร จานวน 6 ท่อ
3. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร จานวน 3 บ่อ
4. งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง
กว้าง 1 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.05 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
หน้าที่ 80 ลาดับที่ 84
แผนงานการเกษตร

จานวน

120,000

บาท

รวม

84,350

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

84,350

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

54,350

บาท

จานวน

20,000

บาท

งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการทาปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชและผักตบชวา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการทาปุ๋ยหมัก
จากเศษวัชพืชและผักตบชวา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 101 ลาดับที่ 169
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จานวน

34,350

บาท

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

89,490

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

52,490

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

52,490

บาท

จานวน

32,490

บาท

จานวน

20,000

บาท

โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุมมารี
(อพ.สธ.)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 100 ลาดับที่ 167
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
และสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย กระถาง พันธุ์สัตว์ และสัตว์ปีก
วัสดุเพาะชา ต้นไม้ ดอกไม้ และไม้ประดับ ฯลฯ
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการธนาคารน้าใต้ดินเพื่อชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
โครงการธนาคารน้าใต้ดิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 100 ลาดับที่ 168
โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม
ประจาปี พ.ศ.2563
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการปลูกป่า
ปล่อยปลา รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 97 ลาดับที่ 147
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งบเงินอุดหนุน

รวม

37,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

37,000

บาท

จานวน

37,000

บาท

รวม

16,393,670

บาท

รวม

16,393,670

บาท

รวม

16,393,670

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแก่
พนักงานจ้างเป็นเงินที่นายจ้าง ลุกจ้างต้องนาส่งเข้า
กองทุนประกันสังคมทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน ก.จ. , ก..ท. และก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

จานวน

140,000

บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ให้แก่ลูกจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537

จานวน

10,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในเขตพื้นที่ตาบลโชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 0541 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561

จานวน

11,661,600

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ประจาปี 2563
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลวง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 100 ลาดับที่ 166
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดที่ได้แสดงความจานงโดยการขอ
ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อบต.โชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขอองงค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน
ในเขตพื้นที่ตาบลโชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

จานวน

3,504,000

บาท

จานวน

348,000

บาท

สารองจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จานวน

342,636

บาท

จานวน

135,000

บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยพิจารณาจ่าย
จากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก
จานวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารางวัล ในคดีจับกุมผู้กระทาผิดกฎหมายจราจร
ทางบก ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
รางวัลในคดีจับกุมผู้กระทาผิดตามกฎหมายจราจรทางบก
พ.ศ. 2534
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.5/
ว 2658 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2540
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขาภาพระดับตาบล
โชคชัย จานวน 125,000.- บาท โดยจัดสรรคเงินสมทบ
เข้าบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพในอตราร้อยละ 40 ของค่า
บริการสาธารณสุข ที่ได้รับจากองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 45 บาทต่อประชากร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550
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เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ ลาดับที่
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วย
ค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16)
พ.ศ. 2558

จานวน

217,434

บาท

จานวน

35,000

บาท

