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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตาบลโชคชัย
อา ภอ ดอย ลวง จัง วัด ชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,366,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,392,500 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,472,440 บาท

รวม

2,916,720 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนของผู้บริ ารท้องถิ่น ดังนี้
1. นาย อบต.โชคชัย จานวน 1 คน อัตรา ดือนละ 20,400.-บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 244,800.- บาท
2. รองนาย อบต.โชคชัย จานวน 2 คน อัตรา ดือนละ
11,220.- บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 269,280.- บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย
องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขานุ าร ภาองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2557
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งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประจาตาแ นง า รับ
นาย อบต.โชคชัย และรองนาย อบต.โชคชัย ดังนี้
1. คาตอบแทนประจาตาแ นง นาย อบต.โชคชัย
อัตรา ดือนละ 1,750.-บาท จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 21,000.- บาท
2. คาตอบแทนประจาตาแ นง รองนาย อบต.โชคชัย
จานวน 2 คน อัตรา ดือนละ 880.- บาท จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 21,120.- บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย
องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขานุ าร ภาองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2557
งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพิ ศษใ ้ ับ นาย อบต.โชคชัย
และรองนาย อบต.โชคชัย ดังนี้
1. คาตอบแทนพิ ศษ นาย อบต.โชคชัย
อัตรา ดือนละ 1,750.-บาท จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 21,000.- บาท
2. คาตอบแทนพิ ศษ รองนาย อบต.โชคชัย
จานวน 2 คน อัตรา ดือนละ 880.- บาท จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 21,120.- บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย
องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขานุ าร ภาองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2557
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งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
บริ าร วนตาบล

จานวน

86,400 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ลขานุ ารนาย อบต.โชคชัย
อัตรา ดือนละ 7,200.- บาท จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย
องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขานุ าร ภาองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2557
งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น
จานวน

2,232,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนของประธาน ภาฯ
รองประธาน ภา มาชิ ภาฯ อบต.โชคชัย ดังนี้
1. ประธาน ภาฯ อัตรา งิน ดือนละ 11,220.- บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 134,640.- บาท
2. รองประธาน ภาฯ อัตรา งิน ดือนละ 9,180.- บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 110,160.- บาท
3. ลขานุ าร ภาฯ อัตรา งิน ดือนละ 7,200.- บาท
จานวน 12 ดือน ป็น งิน 86,400.- บาท
4. มาชิ ภาฯ อัตรา ดือนละ 7,200.- บาท
จานวน 22 คน จานวน 12 ดือน
ป็น งิน 1,900,800.- บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย
องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขานุ าร ภาองค าร
บริ าร วนตาบล พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,555,720 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

2,571,600 บาท

พื่อจาย ป็นคา งิน ดือน และ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ของพนั งาน วนตาบล ดังนี้
- ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 1 อัตรา
- รองปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 1 อัตรา
- ัว น้า านั ปลัด
จานวน 1 อัตรา
- นั ทรัพยา รบุคคลปฏิบัติ าร
จานวน 1 อัตรา
- นั พัฒนาชุมชนชานาญ าร
จานวน 1 อัตรา
- นั วิชา ารตรวจ อบภายในปฏิบัติ าร จานวน 1 อัตรา
- จ้าพนั งานธุร ารปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มนอ นือจา งิน ดือนพนั งาน วนตาบล
งินตอบแทนราย ดือนในอัตรา ทา ับอัตรา งินประจาตาแ นง
ใ ้ ับข้าราช ารที่ได้รับ งินประจาตาแ นงตามระ บียบ รือ
นัง ือ ั่ง ารที่ า นด
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มพิ ศษพนั งาน วนตาบล งินคาตอบแทน
พิ ศษใ ้แ ข้าราช ารผู้ได้รับ งิน ดือนขั้น ูง รือใ ล้ถึงชั้น ูง
ของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของ งิน ดือนที่ถึงขั้น ูง
ของอันดับ ตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ า นด และ
งิน พิ่มของพนั งาน วนตาบลตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร
ที่ า นด
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งินประจาตาแ นง

จานวน

168,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน วนตาบล ดังนี้
- ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 1 อัตรา
- รองปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 1 อัตรา
- ัว น้า านั ปลัด
จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล
รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
- ป็นไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคลขององค ารบริ าร วนตาบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

684,120 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน และ งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจ้าง ดังนี้
- ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร
จานวน 1 อัตรา
- คน วน
จานวน 1 อัตรา
- พนั งานขับรถยนต
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 2 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว และ งินปรับปรุง
งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว พนั งานจ้าง ดังนี้
- ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร
จานวน 1 อัตรา
- คน วน
จานวน 1 อัตรา
- พนั งานขับรถยนต
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 2 อัตรา

จานวน

48,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
1. พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
ใ ้แ ปลัด อบต. /รองปลัด อบต. /พนั งาน วนตาบล /
พนั งานจ้าง านั งานปลัด
และ นวยงานตรวจ อบภายใน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด
งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็น
รายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. พื่อจาย ป็นคาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้งตาม
คณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง า นด
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่
มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งานคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง
ดวนที่ ุด ที่ ลต 0014/ว 582 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2563
3. พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารตรวจประ มินผลงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ารคัด ลือ พนั งานและลู จ้างขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิ ายน 2555
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

รวม

3,532,660 บาท

รวม

956,400 บาท

จานวน

577,000 บาท
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ ้แ ปลัด อบต./รองปลัด อบต./พนั งาน วนตาบล/
พนั งานจ้าง านั งานปลัด และ นวยงานตรวจ อบภายใน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 รื่อง าร บิ จาย งินคา
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
คา ชาบ้าน
จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน ใ ้แ ปลัด อบต./ รองปลัด อบต./
พนั งาน วนตาบล านั งานปลัด
และ นวยงานตรวจ อบภายใน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ้แ
ผู้บริ ารท้องถิ่น/ ปลัด อบต./ พนั งาน วนตาบล
านั งานปลัด และ นวยงานตรวจ อบภายใน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค 0422.3/
ว 1013 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและ
อัตรา งินบารุง ารศึ ษาและคา ลา รียน

จานวน

64,400 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

1,713,260 บาท

จานวน

758,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาง ๆ ได้แ
- คาจ้าง มาบริ ารใ ้แ ผู้รับจ้าง
- คาจ้าง มาบริ ารตาง ๆ
- คา ชา ครื่องถาย อ าร /คาจ้าง มาถาย อ าร /
- คา ย็บ ข้าป นัง ือที่ ี่ยวข้อง ับ นวยงาน
- คา ชาทรัพย ิน ย ว้น คา ชาบ้าน
- คาติดตั้งโทรศัพท ย ว้น คาตู้ าขา คา ครื่อง โทรศัพทพวง
ภายใน และ ครื่องโทรศัพทภายใน
- คาติดตั้งไฟฟ้า
- คาติดตั้งประปา
- คาจ้าง มาจัดทาป้ายโฆษณาและ ผยแพร
(รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพรขาว
ทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ
รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)
- คาจัดซื้อวาร าร / นัง ือ า รับ ้อง มุด / นัง ือ ฎ มาย
ี่ยว ับระ บียบงานท้องถิ่น / อ ารทางวิชา าร /
อ ารแบบพิมพ / นัง ืออื่น ๆ ที่ อบต.รับซื้อไว้ ฯลฯ
- คา บี้ยประ ัน
- คาธรรม นียมตาง ๆ
- คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตาง ๆ
- คาซั ฟอ
- คา าจัด ิ่งปฏิ ูล
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- พื่อจาย ป็นคารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ
ลี้ยงรับรองขององค รป ครอง วนท้องถิ่น) ใน าร
ลี้ยงรับรอง ารต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคลที่มา
นิ ทศงานตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดูงาน
พิธี ปิดอาคารตาง ๆ ทั้งนี้ มายรวมถึงคาอา ารวาง
อา าร ลางวัน และ ครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
อ าร คาใช้จาย ี่ยว ับ าร ลี้ยงรับรอง
และคาใช้อื่น ๆ ที่จา ป็น โดยคานวณและตั้งจายใน
อัตราร้อยละ 1.0 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่
ลวงมาโดยไมรวม งินอุด นุน ฉพาะ ิจ งิน ู้ งินจาย
งิน ะ ม และ งินที่มีผู้อุทิศใ ้ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
ร ฎาคม 2548 (รายได้จริงปีงบประมาณ 2562
จานวน 22,622,419.06 บาท) จานวน 20,000.- บาท
- พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาท้องถิ่น รือ
คณะ รรม าร รือคณะอนุ รรม ารที่ได้รับ ารแตงตั้ง
ตาม ฎ มาย รือระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย รือ ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น
ับองค รป ครอง วนท้องถิ่น รือจ้างองค รป ครอง วน
ท้องถิ่น ับ นวยงานราช ารอื่นและ รือ า รับรัฐวิ า ิจ
นวยงาน อ ชน พื่อจาย ป็นคารับรอง คาอา าร คาอา าร
วาง และ ครื่องดื่ม ครื่องใช้ใน ารรับรอง
และคาบริ ารอื่น ๆ จานวน 20,000.- บาท
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในพิธี ารทางศา นา/รัฐพิธีและ
วัน าคัญตาง ๆ โดยจาย ป็นคาซุ้ม ฉลิมพระ ียรติ
คาจัด ตรียมและต แตง ถานที่ คาจัดซื้อผ้าแพร ผ้าริ้ว
ธงชาติ ป้าย ัญลั ษณ ดอ ไม้ ธูป ทียน คาพานพุม
ถวาย ั าระ พวงมาลา พวงมาลัย คา ระ ช้าดอ ไม้
คาวั ดุอุป รณ คาอา าร คาอา ารวาง คา ครื่องดื่ม
คาจ้าง มาบริ ารตาง ๆ และคาใช้จายอื่นที่จา ป็นและ
ี่ยวข้อง จานวน 20,000.- บาท

จานวน

60,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร า รับ ป็น
คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่น ๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของ
คณะผู้บริ าร/ มาชิ ภา อบต./ ปลัด อบต./
รองปลัด อบต./พนั งาน วนตาบล/ พนั งานจ้าง
ของ านั งานปลัด และ นวยงานตรวจ อบภายใน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง

จานวน

508,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ลือ ตั้งขององค รป ครอง
วนท้องถิ่นตามที่คณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง า นด รณี
ครบวาระ ยุบ ภา รณีแทนตาแ นงที่วาง และ รณีอื่น ๆ
อี ทั้งใ ้ความรวมมือใน ารประชา ัมพันธ ิทธิและ น้าที่
และ ารมี วนรวมทาง าร มืองใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภา
ผู้แทนราษฎร ตามความ มาะ ม โดยคานึงถึงฐานะ ารคลัง
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่
มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งานคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง
ดวนที่ ุด ที่ ลต 0014/ว 582 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2563
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา
- พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนาตาง ๆ
ของคณะผู้บริ าร/ มาชิ ภา อบต./ พนั งาน วนตาบล/
พนั งานจ้าง านั งานปลัด และ นวยงานตรวจ อบภายใน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

น้า : 11/81

วันที่พิมพ : 8/9/2563 14:27:47

โครง ารฝึ อบรม พิ่มประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติงานของ
ผู้บริ ารท้องถิ่น มาชิ ภา พนั งาน วนตาบล
พนั งานจ้าง องค ารบริ าร วนตาบลโชคชัย
ประจาปี 2564
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตามโครง าร
ฝึ อบรม พิ่มประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติงานของผู้บริ าร
ท้องถิ่น มาชิ ภา พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง
องค ารบริ าร วนตาบลโชคชัย ประจาปี 2564
ชน คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง คาป้าย
คาตอบแทนวิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)
น้าที่ 104 ลาดับที่ 180
โครง ารฝึ อบรม ง ริมคุณธรรม จริยธรรม และจิต านึ
าร ป็นข้าราช ารที่ดีขององค ารบริ าร วนตาบลโชคชัย
ประจาปี 2564
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตามโครง าร
ฝึ อบรม ง ริมคุณธรรม จริยธรรม และจิต านึ าร ป็น
ข้าราช ารที่ดีขององค ารบริ าร วนตาบลโชคชัย
ประจาปี 2564 ชน คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง
คาป้าย คาตอบแทนวิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)
น้าที่ 104 ลาดับที่ 181

จานวน

16,060 บาท

จานวน

21,200 บาท
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โครง ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตามโครง าร
ศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ชน คาจ้าง มาบริ าร คาวั ดุ านั งาน
คาจ้าง มาซอมแซม ครื่องคอมพิว ตอร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/2/ว 516
ลงวันที่ 22 ุมภาพันธ 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 21 ลาดับที่ 1
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน
โดยจะต้องมีลั ษณะ ป็น ารจ้างผู้รับจ้างดา นิน ารใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รือ ป็น ารจ้าง มาแรงงาน
บุคคลภายนอ ใ ้ดา นิน ารซอมแซมโดย อบต. ซื้อ ิ่งของ อง
ชน โตะ ้าอี้ ครื่องคอมพิว ตอร อาคาร านั งานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ครื่องปรับอา าศ คาซอมแซม
บารุงรั ษาป ติ รือคาซอม ลางของโครง ร้างของครุภัณฑ
ขนาดใ ญ ชน ครื่องจั ร ล ยานพา นะ และคาใช้จายอื่น
ที่จา ป็นและ ี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของที่ ป็นวั ดุที่ต้องใช้ใน
านั งานปลัด ชน ระดาษ ปา า แฟ้ม ดิน อ มุด
้าอี้พลา ติ ตรายาง คลิป าว ตรายาง น้าดื่ม
พระบรมฉายาลั ษณ ลวด ย็บ ระดาษ า รับบริ าร
ประชาชนและพนั งาน รวมทั้งแบบพิมพตาง ๆ ที่จา ป็น
ต้อง ั่งซื้อจา โรงพิมพอา ารั ษาดินแดน รม ารป ครอง
ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่ ี่ยวข้อง

จานวน

50,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

458,000 บาท

จานวน

105,000 บาท
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ฟิว
ลอดไฟฟ้า ข็มขัดรัด ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า ายไฟฟ้า
วิตซไฟฟ้า ขาตั้ง ไมโครโฟน ไมโครโฟน ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุของใช้ประ อบงานบ้าน
งานครัวตาง ๆ ชน ไม้ วาด ถังน้า ถังขยะ ผงซั ฟอ
แ ้วน้า ชาม ระดาษชาระ น้ายาทาความ ะอาด ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ง

จานวน

13,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน ยางนอ
ยางใน น้ามัน บร ัว ทียน แบต ตอรี่ า รับยาน
พา นะที่อยูในความดูแลขององค ารบริ าร
วนตาบลโชคชัย
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ามัน ชื้อ พลิง และน้ามัน ลอลื่น
า รับยานพา นะ ครื่องมือ ครื่องใช้ที่ ป็นทรัพย ิน
ของ อบต. รวมถึง ารจัดซื้อน้ามัน า รับยานพา นะ
ครื่องมือ ครื่องใช้ของ วนราช ารอื่นที่ยืมมา นับ นุน
แ ้ไขปัญ า าธารณภัยตาง ๆ ที่ ิดขึ้นภายในตาบล
โชคชัย ป็นต้น
วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน แฟลชไดรฟ์
มา ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ แป้นพิมพ
และวั ดุอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

405,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าที่ใช้ประจาอาคาร านั งาน อบต.
รืออาคาร ถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.
และคาไฟฟ้าของ ล้องวงจรปิดตาม มูบ้าน ที่ าธารณะ
และที่อื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.โชคชัย
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คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาน้าประปาที่ใช้ในอาคาร านั งาน
อบต.โชคชัย รืออาคาร ถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต.โชคชัย
คาบริ ารโทรศัพท

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาโทรศัพท านั งาน และคาโทรศัพท
คลื่อนที่ า รับผู้บริ ารท้องถิ่นและ ัว น้า วน
ราช ารที่ใช้ในราช ารของที่ทา าร อบต.โชคชัย
คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษณียา ร
คาธนาณัติ คา ชาตู้ไปรษณีย คาธรรม นียม ง EMS
คาธรรม นียม งไปรษณียภัณฑ ฯลฯ
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

130,000 บาท

รวม

317,400 บาท

รวม

317,400 บาท

จานวน

4,200 บาท

- พื่อจาย ป็นคาโทรภาพ รือโทร าร คาใช้จาย ี่ยว ับ
ระบบอิน ตอร น็ต คาใช้จาย า รับดูแลระบบ ว็ปไซต
คาวิทยุ ื่อ าร คาวิทยุติดตามตัว คาใช้จายอื่น ๆ และ
ใ ้ มายถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารดัง ลาว และ
คาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับใช้บริ าร ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
ชั้น ็บแฟ้ม
- พื่อ ป็นคาจัดซื้อชั้น ็บแฟ้ม จานวน 1 ตู้
โดยมีคุณลั ษณะ ดังนี้
1. ็บแฟ้ม อ ารได้ 20 ชอง
2. ็บแฟ้ม ัน ว้างได้ไมน้อย วา 3 นิ้ว
3. มีล้อ 4 ล้อ คลื่อนย้ายได้
- ซึ่งไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
จึงจัดซื้อตามราคาซื้อขายในท้องตลาด ซึ่ง ป็นราคา
ประ ยัด ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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ตู้ ็บ อ ารบาน ลื่อน ระจ

จานวน

4,200 บาท

จานวน

11,000 บาท

- พื่อ ป็นคาจัดซื้อตู้ ็บ อ ารบาน ลื่อน ระจ
จานวน 1 ตู้ ๆ ละ 4,200.- บาท
ขนาด 118X40X88 ซนติ มตร
- ซึ่งไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
จึงจัดซื้อตามราคาซื้อขายในท้องตลาด ซึ่ง ป็นราคา
ประ ยัด ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ตู้ ล็
- พื่อ ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ ็บ อ าร แบบ 2 บาน
จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500.- บาท มีคุณลั ษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2562
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
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ล้องโทรทัศนวงจรปิด
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ล้องโทรทัศนวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
ชนิด ครือขายแบบมุมมองคงที่ า รับติดตั้งภายนอ อาคาร
า รับใช้ในงานรั ษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 8 ล้อง
ล้องละ 32,000.- บาท มีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละ อียดของภาพ ูง ุดไมน้อย วา 1,920x1,080
pixel รือไมน้อย วา 2,073,600 pixel
- มี frame rateไมน้อย วา 25 ภาพตอวินาที
(frame per second)
- ใช้ ทคโนโลยี IR-Cut filter รือ Infrared Cut-off
Removable (ICR) า รับ ารบันทึ ภาพได้ทั้ง
ลางวันและ ลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแ งน้อย ุด ไมมา วา 0.12 LUX า รับ
ารแ ดงภาพ ี (Color) และไมมา วา 0.05 LUX
า รับ ารแ ดงภาพขาวด า (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน้อย วา 1/3
- มีผลตางคาความยาวโฟ ั ต่า ุด ับคาความยาวโฟ ั
ูง ุดไมน้อย วา 4.5 มิลลิ มตร
- ามารถตรวจจับความ คลื่อนไ วอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- ามารถแ ดงรายละ อียดของภาพที่มีความแต ตาง
ของแ งมา (Wide Dynamic Range รือ
Super Dynamic Range) ได้
- ามารถ ง ัญญาณภาพ (Streaming) ไปแ ดงได้
อยางน้อย 2 แ ลง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- ามารถ ง ัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264
ป็นอยางน้อย
- ามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)

จานวน

256,000 บาท
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-

-

-

-

แบบ 10/100 Base-T รือดี วา และ ามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af รือ IEEE
802.3at (Power over Ethernet) ในชอง ดียว ันได้
ตัว ล้องได้มาตรฐาน IP66 รือติดตั้งอุป รณ พิ่ม ติม
า รับ ุ้ม ล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
รือดี วา
ามารถทางานได้ที่อุณ ภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C
ป็นอยางน้อย
ามารถใช้งาน ับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
รือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้ ป็นอยางน้อย
มีชอง า รับบันทึ ข้อมูลลง นวยความจา แบบSD Card
รือ MicroSD Card รือ Mini SD Card
ต้องมี Software Development Kit (SDK) รือ
Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผน CD รือ DVD ที่มีลิข ิทธิ์ถู ต้อง รือ
ามารถ Download จา ว็บไซตผู้ผลิต
ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตอผู้ใช้งาน
ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบ ารจัด าร ิ่งแวดล้อม
ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้าน ารบริ ารจัด าร รือ
บริ ารงานที่มีคุณภาพ
ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานของ
ระบบ ล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับ ดือน ันยายน 2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 28 ลาดับที่ 2

อุป รณบันทึ ภาพผาน ครือขาย

จานวน

22,000 บาท
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- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออุป รณบันทึ ภาพผาน ครือขาย
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
จานวน 1 ครื่อง มีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็นอุป รณที่ผลิตมา พื่อบันทึ ภาพจา ล้องโทรทัศน
วงจรปิดโดย ฉพาะ
- ามารถบันทึ และบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
รือ H.264 รือดี วา
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- ามารถบันทึ ภาพและ งภาพ พื่อแ ดงผลที่ความ
ละ อียดของภาพ ูง ุดไมน้อย วา 1,920x1,080
pixel รือไมน้อย วา 2,073,600 pixel
- ามารถใช้งาน ับมาตรฐาน “HTTP รือ HTTPS” ,
SMTP, “NTP รือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้
ป็นอยางน้อย
- มี นวยจัด ็บข้อมูล า รับ ล้องวงจรปิดโดย ฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA
ขนาดความจุรวมไมน้อย วา 8 TB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จานวนไมน้อย วา
2 ชอง
- ามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) รือ
Application Programming Interface (API)
ในรูปแบบแผน CD รือ DVD ที่มีลิข ิทธิ์ถู ต้อง รือ
ามารถ Download จา ว็บไซตผู้ผลิต
- ามารถแ ดงภาพที่บันทึ จา ล้องโทรทัศนวงจรปิด
ผานระบบ ครือขายได้
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- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้าน ารบริ ารจัด าร รือ
บริ ารงานที่มีคุณภาพ
- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานของ
ระบบ ล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับ ดือน ันยายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
พิ่มติมครั้งที่ 2 น้าที่ 28 ลาดับที่ 3
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อดัดแปลงตอ ติม รือปรับปรุง พื่อใ ้ทรัพย ิน
มี ภาพดีขึ้นและจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษา
โครง ร้างของครุภัณฑขนาดใ ญ และคาใช้จายอื่น
ที่จา ป็นและ ี่ยวข้อง ซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซม
บารุงรั ษาตามป ติ รือคาซอม ลาง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

จานวน

20,000 บาท

รวม

15,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

55,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจายอื่น
รายจายอื่น
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มา ถาบัน ารศึ ษา ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริ ารของ อบต.โชคชัย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร
โคร ารจัดพิธีน้อมราลึ และ ฉลิมพระ ียรติ ม ด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอดอย ลวง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 22 ลาดับที่ 5

น้า : 20/81

วันที่พิมพ : 8/9/2563 14:27:47

โครง ารงานรัฐพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท ม ด็จ
พระบรมชน าธิ บศร ม าภูมิพลอดุลย ดชม าราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแ งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอดอย ลวง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 22 ลาดับที่ 6
โครง ารงานรัฐพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จ
พระวชิร ล้า จ้าอยู ัว ประจาปี 2564
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอดอย ลวง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 22 ลาดับที่ 8
โครง ารงานรัฐพิธีวันปิยม าราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอดอย ลวง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 21 ลาดับที่ 2

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

น้า : 21/81
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โครง ารงานรัฐพิธีวันพระบาท ม ด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโล ม าราช และวันที่ระลึ ม าจั รีบรมราชวงศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอดอย ลวง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 21 ลาดับที่ 3
โครง ารพิธีวันคล้ายวัน วรรคต พระบาท ม ด็จพระบรมชน
าธิ บศร ม าภูมิพลอดุลย ดชม าราช บรนาถบพิตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอดอย ลวง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 22 ลาดับที่ 4
โครง ารรัฐพิธีวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา
พัชร ุธาพิมลลั ษณ พระบรมราชินี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอดอย ลวง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 22 ลาดับที่ 7

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

น้า : 22/81
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โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง
ประจาปี พ.ศ.2564

จานวน

10,000 บาท

รวม

432,640 บาท

รวม

330,840 บาท

รวม

330,840 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

210,840 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน และ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
พนั งาน วนตาบล ดังนี้
- นั วิ คราะ นโยบายและแผนปฏิบัติ าร จานวน 1 อัตรา
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน และ งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจ้าง ดังนี้
- คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอดอย ลวง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 22 ลาดับที่ 9
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน ารครองชีพชั่วคราว และ งินปรับปรุง งิน พิ่ม
ารครองชีพชั่วคราว พนั งานจ้าง ดังนี้
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา

น้า : 23/81
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งบดาเนินงาน

รวม

101,800 บาท

รวม

41,800 บาท

จานวน

27,000 บาท

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
า รับพนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง
งานนโยบายและแผน
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 รื่อง าร บิ จาย งิน
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

4,800 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
ใ ้แ พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง
งานนโยบายและแผน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด
งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็น
รายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ้แ
พนั งาน วนตาบล งานวางแผน ถิติและวิชา าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค 0422.3/
ว 1013 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและ
อัตรา งินบารุง ารศึ ษาและคา ลา รียน

น้า : 24/81
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ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาง ๆ ได้แ
- คาจ้าง มาบริ ารใ ้แ ผู้รับจ้าง
- คาจ้าง มาบริ ารตาง ๆ
- คา ชา ครื่องถาย อ าร /คาจ้าง มาถาย อ าร /
- คา ย็บ ข้าป นัง ือที่ ี่ยวข้อง ับ นวยงาน
- คา ชาทรัพย ิน ย ว้น คา ชาบ้าน
- คาจ้าง มาจัดทาป้ายโฆษณาและ ผยแพร
(รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพรขาว
ทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ
รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)
- คาจัดซื้อวาร าร / นัง ือ า รับ ้อง มุด / นัง ือ ฎ มาย
ี่ยว ับระ บียบงานท้องถิ่น / อ ารทางวิชา าร /
อ ารแบบพิมพ / นัง ืออื่น ๆ ที่ อบต.รับซื้อไว้ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จาย ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร า รับ ป็น
คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่น ๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของ
พนั งาน วนตาบล/พนั งานจ้าง งานนโยบายและแผน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

น้า : 25/81
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

2,249,080 บาท

รวม

1,670,280 บาท

รวม

1,670,280 บาท

จานวน

1,320,840 บาท

- พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนาตาง ๆ
ของพนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง
งานนโยบายและแผน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน
โดยจะต้องมีลั ษณะ ป็น ารจ้างผู้รับจ้างดา นิน ารใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รือ ป็น ารจ้าง มาแรงงาน
บุคคลภายนอ ใ ้ดา นิน ารซอมแซมโดย อบต. ซื้อ ิ่งของ อง
ชน โตะ ้าอี้ ครื่องคอมพิว ตอร อาคาร านั งานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ครื่องปรับอา าศ คาซอมแซม
บารุงรั ษาป ติ ฯลฯ
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือน และ งินคาปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ของพนั งาน วนตาบล ดังนี้
- ผู้อานวย าร องคลัง
จานวน 1 อัตรา
- นั วิชา าร งินและบัญชีปฏิบัติ าร จานวน 1 อัตรา
- นั วิชา ารพั ดุชานาญ าร
จานวน 1 อัตรา
- นั วิชา ารจัด ็บรายได้ชานาญ าร จานวน 1 อัตรา

น้า : 26/81
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

295,440 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน และ งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจ้าง ดังนี้
- ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน วนตาบล ดังนี้
- ผู้อานวย าร องคลัง
จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล
รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
- ป็นไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล
จัง วัด ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไข ี่ยว ับ
ารบริ ารงานบุคคลขององค ารบริ าร วนตาบล
( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว และ งินปรับปรุง
งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว พนั งานจ้าง ดังนี้
- ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

519,600 บาท

รวม

219,600 บาท

จานวน

135,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
ใ ้แ พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง
องคลัง อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด
งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็น
รายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
า รับพนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง
องคลัง อบต.โชคชัย
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 รื่อง าร บิ จาย งิน
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
คา ชาบ้าน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน ใ ้แ พนั งาน วนตาบล
องคลัง อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน
ของข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

38,600 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ้แ
พนั งาน วนตาบล องคลัง อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค 0422.3/
ว1013 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและ
อัตรา งินบารุง ารศึ ษาและคา ลา รียน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาง ๆ ได้แ
- คาจ้าง มาบริ ารใ ้แ ผู้รับจ้าง
- คาจ้าง มาบริ ารตาง ๆ
- คา ชา ครื่องถาย อ าร /คาจ้าง มาถาย อ าร /
คา ย็บ ข้าป นัง ือที่ ี่ยวข้อง ับ นวยงาน
- คา ชาทรัพย ิน ย ว้น คา ชาบ้าน
- คาจ้าง มาจัดทาป้ายโฆษณาและ ผยแพร
(รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพรขาว
ทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ
รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)
- คาจัดซื้อวาร าร / นัง ือ า รับ ้อง มุด / นัง ือ ฎ มาย
ี่ยว ับระ บียบงานท้องถิ่น / อ ารทางวิชา าร /
อ ารแบบพิมพ / นัง ืออื่น ๆ ที่ อบต.รับซื้อไว้ ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

35,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร า รับ ป็น
คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่น ๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของ
พนั งาน วนตาบล/ พนั งานจ้าง องคลัง อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา
- พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนาตาง ๆ
ของพนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง
องคลัง อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน
โดยจะต้องมีลั ษณะ ป็น ารจ้างผู้รับจ้างดา นิน ารใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รือ ป็น ารจ้าง มาแรงงาน
บุคคลภายนอ ใ ้ดา นิน ารซอมแซมโดย อบต. ซื้อ ิ่งของ อง
ชน โตะ ้าอี้ ครื่องคอมพิว ตอร อาคาร านั งานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ครื่องปรับอา าศ คาซอมแซม
บารุงรั ษาป ติ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

59,200 บาท

รวม

59,200 บาท

จานวน

4,200 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของที่ ป็นวั ดุที่ต้องใช้ใน
านั งานปลัด ชน ระดาษ ปา า แฟ้ม ดิน อ มุด
ตรายาง คลิป าว ตรายาง พระบรมฉายาลั ษณ
ลวด ย็บ ระดาษ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน
และพนั งาน รวมทั้งแบบพิมพตาง ๆ ที่จา ป็นต้อง
ั่งซื้อจา โรงพิมพอา ารั ษาดินแดน รม ารป ครอง
ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่ ี่ยวข้อง
วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน แฟลชไดรฟ์
มา ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ แป้นพิมพ
และวั ดุอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
ตู้ ็บ อ ารบาน ลื่อน ระจ
- พื่อ ป็นคาจัดซื้อตู้ ็บ อ ารบาน ลื่อน ระจ
จานวน 1 ตู้ ขนาด 118x40x88 ซนติ มตร
- ซึ่งไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
จึงจัดซื้อตามราคาซื้อขายในท้องตลาด ซึ่ง ป็นราคา
ประ ยัด ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

น้า : 31/81

วันที่พิมพ : 8/9/2563 14:27:47

ตู้ ล็
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ ็บ อ าร แบบ 2 บาน
จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500.- บาท โดยมีคุณลั ษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
- ป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
องมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งบประมาณ
ดือนธันวาคม 2562
ครุภัณฑคอมพิว ตอร

จานวน

11,000 บาท
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ครื่องคอมพิว ตอร
- พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว)
จานวน 2 ครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 6 แ น ลั
(6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐาน
ไมน้อย วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณ
นาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวล
ผล ูง จานวน 1 นวย
2. นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจาแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาด
ไมน้อย วา 9 MB
3. มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะ
อยางใดอยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) มีแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี
นวยความจา ขนาดไมน้อย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่ ามารถใช้ นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาด
ไมน้อย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน
ารใช้ นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพ
ขนาดไมน้อย วา 2 GB
4. มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา
มีขนาดไมน้อย วา 4 GB
5. มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุ
ไมน้อย วา 1TB รือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมน้อย วา 250 GB จานวน 1 นวย
6. มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
7. มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)

จานวน

44,000 บาท
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แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา
จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
8. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา
ไมน้อย วา 3 ชอง
9. มีแป้นพิมพและ มา
10. มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร
ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

579,000 บาท

รวม

579,000 บาท

รวม

579,000 บาท

จานวน

136,200 บาท

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว และ งินปรับปรุง
งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว พนั งาน วนตาบล ดังนี้
- จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

394,800 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือน และ งินคาปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ของพนั งาน วนตาบล ดังนี้
- จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน และ งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจ้าง ดังนี้
- ผู้ชวย จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว และ งินปรับปรุง
งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว พนั งานจ้าง ดังนี้
- ผู้ชวย จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน

24,000 บาท

รวม

918,805 บาท

รวม

648,605 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

1. พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
ใ ้แ พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง
งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด
งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็น
รายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. พื่อจาย ป็นคาตอบแทนอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
- ป็นไปตามระ บียบคณะ รรม าร ารป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัยแ งชาติ วาด้วยคาใช้จายของอา า มัครใน าร
ป้อง ันและบรร ทา าธารภัย พ.ศ.2560
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ ้แ พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง
งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 รื่อง าร บิ จาย งิน
คาตอบแทนองครป ครอง วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย

รวม

368,605 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาง ๆ ได้แ
- คาจ้าง มาบริ ารใ ้แ ผู้รับจ้าง
- คาจ้าง มาบริ ารตาง ๆ
- คา ชา ครื่องถาย อ าร /คาจ้าง มาถาย อ าร /
คา ย็บ ข้าป นัง ือที่ ี่ยวข้อง ับ นวยงาน
- คา ชาทรัพย ิน ย ว้น คา ชาบ้าน
- คาจ้าง มาจัดทาป้ายโฆษณาและ ผยแพร / ิ่งพิมพตาง ๆ
- คาจัดซื้อวาร าร / นัง ือ า รับ ้อง มุด / นัง ือ ฎ มาย
ี่ยว ับระ บียบงานท้องถิ่น / อ ารทางวิชา าร /
อ ารแบบพิมพ / นัง ืออื่น ๆ ที่ อบต.รับซื้อไว้ ฯลฯ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร และนอ ราชอาณาจั ร า รับ ป็นคา
บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่น ๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของ
พนั งาน วนตาบล/ พนั งานจ้าง
งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา

จานวน

12,000 บาท

โครง ารฝึ อบรม ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ าไฟป่าและ มอ ควัน จานวน

22,150 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตามโครง าร
ฝึ อบรม ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ าไฟป่าและ
มอ ควัน ชน คาจ้าง มาทาอา าร คา มนาคุณ
วิทยา ร คาป้ายโครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
น้าที่ 92 ลาดับที่ 130
โครง ารฝึ อบรมซั ซ้อมแผนป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย

20,850 บาท

- พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนาตาง ๆ
ของพนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง
งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตามโครง าร
ฝึ อบรมซั ซ้อมแผนป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
ชน คาจ้าง มาทาอา าร คา มนาคุณวิทยา ร
คาป้ายโครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
น้าที่ 91 ลาดับที่ 125

จานวน
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โครง ารฝึ อบรมใ ้ความรู้ ารขับขี่ปลอดภัย และ ฎ มายจราจร จานวน

13,050 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตามโครง าร
ฝึ อบรม ารใ ้ความรู้ ารขับขี่ปลอดภัยและ ฎ มาย
จราจร ชน คาจ้าง มาทาอา าร คา มนาคุณ
วิทยา ร คาป้ายโครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
น้าที่ 92 ลาดับที่ 128
โครง ารรณรงคป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าล

จานวน

20,555 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตามโครง าร
รณรงคป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าล
ชน คาป้ายรณรงค คา ีน้ามัน คาป้ายโครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
น้าที่ 91 ลาดับที่ 126
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

จานวน

10,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน
โดยจะต้องมีลั ษณะ ป็น ารจ้างผู้รับจ้างดา นิน ารใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รือ ป็น ารจ้าง มาแรงงาน
บุคคลภายนอ ใ ้ดา นิน ารซอมแซมโดย อบต. ซื้อ ิ่งของ อง
ชน โตะ ้าอี้ ครื่องคอมพิว ตอร อาคาร านั งานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ครื่องปรับอา าศ คาซอมแซม
บารุงรั ษาป ติ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะและขน ง
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน ยางนอ
ยางใน น้ามัน บร ัว ทียน แบต ตอรี่ ม้อน้า
ัญญาณไฟ ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจราจร ฯลฯ
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

126,800 บาท

รวม

126,800 บาท

จานวน

76,800 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ามันดี ซล บนซิล และน้ามัน ลอลื่น
า รับยานพา นะ ครื่องมือ ครื่องใช้ที่ ป็นทรัพย ิน
ของ อบต. รวมถึง ารจัดซื้อน้ามัน า รับยานพา นะ
ครื่องมือ ครื่องใช้ของ วนราช ารอื่นที่ยืมมา นับ นุน
แ ้ไขปัญ า าธารณภัยตาง ๆ ที่ ิดขึ้นภายในตาบล
โชคชัย ป็นต้น
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องดับ พลิง ชน ครื่องดับ พลิง
ถังน้ายา คมีดับ พลิง น้ายา าร คมีอื่น ๆ า รับ ติมใน
ถังน้ายา คมีดับ พลิง ไว้ า รับอาคาร านั งาน และ
ประจารถดับ พลิง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑอื่น
ระจ นูนโค้ง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ระจ นูนโค้ง จานวน 24 อัน
อันละ 3,200.- บาท โดยมีคุณลั ษณะ ดังนี้
1. ตัว ระจ ทาจา โพลีคารบอ นต
2. รอบทาจา พลา ติ ะคริลิคอยางดี
3. มีขนาด ้นผานศูนย ลางไมน้อย วา 24 นิ้ว
4. า ล็ อยางดี
5. พร้อมติดตั้ง
- ซึ่งไมมี า นดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตาม
ราคาซื้อขายท้องตลาด ซึ่ง ป็นราคาประ ยัดตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)
น้าที่ 28 ลาดับที่ 1
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คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

จานวน

50,000 บาท

รวม

143,400 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ พื่อดัดแปลง
ตอ ติม รือปรับปรุง พื่อใ ้ทรัพย ินมี ภาพดีขึ้นและจาย ป็น
คาซอมแซมบารุงรั ษาโครง ร้างของครุภัณฑขนาดใ ญ และ
คาใช้จายอื่นที่จา ป็นและ ี่ยวข้อง ซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซม
บารุงรั ษาตามป ติ รือคาซอม ลาง

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน

รวม

143,400 บาท

จานวน

143,400 บาท

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
โครง าร ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ าไฟป่าและ มอ ควัน
1. พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะ รรม าร มูบ้าน ใ ้แ
- บ้านแม ลียบ มูที่ 2 ตาบลโชคชัย
- บ้านแมบง
มูที่ 7 ตาบลโชคชัย
- บ้านขุนแมบง มูที่ 9 ตาบลโชคชัย
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงาน ารป้อง ันและแ ้ไข
ปัญ าไฟป่าชุมชนและ มอ ควัน มูบ้านละ 18,600.- บาท
รวม ป็น งิน 55,800.- บาท
2. พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะ รรม าร มูบ้าน ใ ้แ
- บ้านทุง วาง
มูที่ 1 ตาบลโชคชัย
- บ้านดอนงาม
มูที่ 4 ตาบลโชคชัย
- บ้านโชคชัย
มูที่ 8 ตาบลโชคชัย
- บ้านใ มดอนงาม มูที่ 11 ตาบลโชคชัย
- บ้านทุง วางใต้
มูที่ 12 ตาบลโชคชัย
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงาน ารป้อง ันและแ ้ไข
ปัญ าไฟป่าชุมชนและ มอ ควัน มูบ้านละ 15,000.- บาท
รวม ป็น งิน 75,000.- บาท
3. พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้คณะ รรม าร มูบ้าน ใ ้แ
- บ้าน ันต้นมวง มูที่ 10 ตาบลโชคชัย
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงาน ารป้อง ันและแ ้ไข
ปัญ าไฟป่าชุมชนและ มอ ควัน มูบ้านละ 12,600.- บาท
รวม ป็น งิน 12,600.- บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565
น้าที่ 92 ลาดับที่ 131
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

997,240 บาท

รวม

798,240 บาท

รวม

798,240 บาท

จานวน

756,240 บาท

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน และ งินคาปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ของพนั งาน วนตาบล ดังนี้
- ผู้อานวย าร อง ารศึ ษา ศา นา และวัฒนธรรม
จานวน 1 อัตรา
- นั วิชา ารศึ ษาชานาญ าร จานวน 1 อัตรา

งินประจาตาแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน วนตาบล ดังนี้
- ผู้อานวย าร อง ารศึ ษา ศา นา และวัฒนธรรม
จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล
รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
- ป็นไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคลขององค ารบริ าร วนตาบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

199,000 บาท

รวม

89,000 บาท

จานวน

64,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
ใ ้แ พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง
อง ารศึ ษา อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด
งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็น
รายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
า รับพนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง
อง ารศึ ษา อบต.โชคชัย
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 รื่อง าร บิ จาย งิน
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น
คา ชาบ้าน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน ใ ้แ พนั งาน วนตาบล
อง ารศึ ษา อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา
ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาง ๆ ได้แ
- คาจ้าง มาบริ ารใ ้แ ผู้รับจ้าง
- คาจ้าง มาบริ ารตาง ๆ
- คา ชา ครื่องถาย อ าร /คาจ้าง มาถาย อ าร /
คา ย็บ ข้าป นัง ือที่ ี่ยวข้อง ับ นวยงาน
- คา ชาทรัพย ิน ย ว้น คา ชาบ้าน
- คาจ้าง มาจัดทาป้ายโฆษณาและ ผยแพร / ิ่งพิมพตาง ๆ
- คาจัดซื้อวาร าร / นัง ือ า รับ ้อง มุด / นัง ือ ฎ มาย
ี่ยว ับระ บียบงานท้องถิ่น / อ ารทางวิชา าร /
อ ารแบบพิมพ / นัง ืออื่น ๆ ที่ อบต.รับซื้อไว้ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร า รับ ป็น
คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่น ๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของ
พนั งาน วนตาบล/ พนั งานจ้าง
อง ารศึ ษา อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนาตาง ๆ
ของพนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง
อง ารศึ ษา อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน
โดยจะต้องมีลั ษณะ ป็น ารจ้างผู้รับจ้างดา นิน ารใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รือ ป็น ารจ้าง มาแรงงาน
บุคคลภายนอ ใ ้ดา นิน ารซอมแซมโดย อบต. ซื้อ ิ่งของ อง
ชน โตะ ้าอี้ ครื่องคอมพิว ตอร อาคาร านั งานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ครื่องปรับอา าศ คาซอมแซม
บารุงรั ษาป ติ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของที่ ป็นวั ดุที่ต้องใช้ใน
อง ารศึ ษา ชน ระดาษ ปา า แฟ้ม ดิน อ
มุด ตรายาง คลิป าว ตรายาง พระบรมฉายาลั ษณ
ลวด ย็บ ระดาษ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน
และพนั งาน รวมทั้งแบบพิมพตาง ๆ ที่จา ป็นต้อง
ั่งซื้อจา โรงพิมพอา ารั ษาดินแดน รม ารป ครอง
ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่ ี่ยวข้อง
วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน แฟลชไดรฟ์
มา ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ แป้นพิมพ
และวั ดุอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

8,271,033 บาท

รวม

1,945,680 บาท

รวม

1,945,680 บาท

จานวน

1,311,840 บาท

งินวิทยฐานะ

จานวน

168,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวิทยฐานะใ ้ ับครูที่มีวิทยฐานะ
จานวน 12 ดือน ๆ ละ 3,500.- บาท จานวน 4 อัตรา
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

417,840 บาท

จานวน

48,000 บาท

รวม

3,716,953 บาท

รวม

218,600 บาท

จานวน

145,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็นคา งิน ดือน และ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ของพนั งานครู จานวน 4 อัตรา

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน และ งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจ้าง ตาแ นงผู้ดูแล ด็ จานวน 4 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว และ งินปรับปรุง
งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ใ ้แ ผู้ดูแล ด็
จานวน 2 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
ใ ้แ พนั งานครู และพนั งานจ้าง
อง ารศึ ษา อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด
งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็น
รายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คา ชาบ้าน

จานวน

48,000 บาท

จานวน

25,600 บาท

รวม

1,947,280 บาท

จานวน

750,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน ใ ้แ พนั งานครู
อง ารศึ ษา อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ้แ
พนั งานครู อง ารศึ ษา อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค 0422.3/
ว1013 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและ
อัตรา งินบารุง ารศึ ษาและคา ลา รียน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาง ๆ ได้แ
- คาจ้าง มาบริ ารใ ้แ ผู้รับจ้าง
- คาจ้าง มาบริ ารตาง ๆ
- คา ชา ครื่องถาย อ าร /คาจ้าง มาถาย อ าร /
คา ย็บ ข้าป นัง ือที่ ี่ยวข้อง ับ นวยงาน
- คา ชาทรัพย ิน ย ว้น คา ชาบ้าน
- คาจ้าง มาจัดทาป้ายโฆษณาและ ผยแพร / ิ่งพิมพตาง ๆ
- คาจัดซื้อวาร าร / นัง ือ า รับ ้อง มุด / นัง ือ ฎ มาย
ี่ยว ับระ บียบงานท้องถิ่น / อ ารทางวิชา าร /
อ ารแบบพิมพ / นัง ืออื่น ๆ ที่ อบต.รับซื้อไว้ ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั ร และนอ ราชอาณาจั ร า รับ ป็น
คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่น ๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของ
พนั งานครู/ พนั งานจ้าง อง ารศึ ษา อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา
- พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนาตาง ๆ
ของพนั งานครู และพนั งานจ้าง
อง ารศึ ษา อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

น้า : 48/81

วันที่พิมพ : 8/9/2563 14:27:48

โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
(1) พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวันใ ้แ ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็
จานวน 7 ศูนย จานวน 148 คน อัตรามื้อละ 20.- บาท/คน
จานวน 245 วัน ป็นจานวน งิน 725,200.- บาท
(2) พื่อจาย ป็นคาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) ใ ้แ
ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 7 ศูนย ป็นคา ื่อ าร
รียน าร อนวั ดุ ารศึ ษา และ ครื่อง ลนพัฒนา าร ด็
จานวน 148 คน ๆ ละ 1,700.- บาท
ป็นจานวน งิน 251,600.- บาท
(3) พื่อจาย ป็นคา นัง ือ รียน ใ ้แ ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็
จานวน 7 ศูนย อัตราคนละ 200.- บาท/คน/ปี
จานวน 96 คน ป็นจานวน งิน 19,200.- บาท
(4) พื่อจาย ป็นคาอุป รณ าร รียน ใ ้แ ด็ ล็ ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ จานวน 7 ศูนย อัตราคนละ 200.- บาท/คน/ปี
จานวน 96 คน ป็นจานว งิน 19,200.- บาท
(5) พื่อจาย ป็นคา ครื่องแบบนั รียนใ ้แ ด็ ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ จานวน 7 ศูนย อัตราคนละ 300.- บาท/คน/ปี
จานวน 96 คน ป็นจานว งิน 28,800.- บาท
(6) พื่อจาย ป็นคา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียนใ ้แ ด็ ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ จานวน 7 ศูนย อัตราคนละ 430.- บาท/คน/ปี
จานวน 96 คน ป็นจานวน งิน 41,280.- บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563
- ข้อมูลจานวน ด็ ณ วันที่ 1 ร ฎาคม 2563

จานวน

1,085,280 บาท
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โครง ารอบรมพัฒนาศั ยภาพครูผู้ดูแล ด็ ล็ และ
บุคลา รทาง ารศึ ษา ใน ัง ัด อบต.โชคชัย
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตามโครง าร
อบรมพัฒนาศั ยภาพครูผู้ดูแล ด็ ล็ และบุคลา ร
ทาง ารศึ ษา ใน ัง ัด อบต.โชคชัย ชน คาป้าย
คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
น้าที่ 87 ลาดับที่ 113
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

จานวน

12,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

1,531,073 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน
โดยจะต้องมีลั ษณะ ป็น ารจ้างผู้รับจ้างดา นิน ารใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รือ ป็น ารจ้าง มาแรงงาน
บุคคลภายนอ ใ ้ดา นิน ารซอมแซมโดย อบต. ซื้อ ิ่งของ อง
ชน โตะ ้าอี้ ครื่องคอมพิว ตอร อาคาร านั งานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ครื่องปรับอา าศ คาซอมแซม
บารุงรั ษาป ติ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของที่ ป็นวั ดุที่ต้องใช้ใน
านั งานปลัด ชน ระดาษ ปา า แฟ้ม ดิน อ มุด
ตรายาง คลิป าว ตรายาง พระบรมฉายาลั ษณ
ลวด ย็บ ระดาษ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน
และพนั งาน รวมทั้งแบบพิมพตาง ๆ ที่จา ป็นต้อง
ั่งซื้อจา โรงพิมพอา ารั ษาดินแดน รม ารป ครอง
ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่ ี่ยวข้อง
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,416,073 บาท

- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- ข้อมูลจานวน ด็ ณ วันที่ 1 ร ฎาคม 2563
วั ดุ อ ร้าง

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อไม้ตาง ๆ น้ามันทาไม้ ทิน นอร ี
แปรง ค้อน ปูนซี มนต ตะปู ทราย ิน บลอ อิฐ
รือซี มนต อ น้า ฯลฯ า รับใช้ อ ร้าง รือซอมแซม
อาคารศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด อบต.โชคชัย
วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ฟิว ขาตั้ง
ลอดไฟฟ้า ข็มขัดรัด ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า ายไฟฟ้า
วิตซไฟฟ้า ไมโครโฟน ไมโครโฟน ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุของใช้ประ อบงานบ้าน
งานครัวตาง ๆ ชน ไม้ วาด ถังน้า ถังขยะ ผงซั ฟอ
แ ้วน้า ชาม ระดาษชาระ น้ายาทาความ ะอาด ฯลฯ
คาอา าร ริม (นม)
(1) พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม (นม) ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็
จานวน 7 ศูนย ซึ่งได้รับอัตราจัด รรคนละ 7.37 บาท
จานวน 260 วัน จานวน 148 คน
ป็นจานวน งิน 283,598.- บาท
(2) พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม (นม) โรง รียน
จานวน 5 โรง รียน ซึ่งได้รับอัตราจัด รรคนละ 7.37 บาท
จานวน 260 วัน จานวน 591 คน
ป็นจานวน งิน 1,132,475.- บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน แฟลชไดรฟ์
มา ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ แป้นพิมพ
และวั ดุอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร
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วั ดุ ารศึ ษา
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุของใช้ ี่ยว ับ ารศึ ษา ชน
ครื่อง ลน นาม นัง ือภาพ นัง ือนิทาน ุน ฯลฯ
า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด อบต.โชคชัย
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าที่ใช้ า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
ัง ัด อบต.โชคชัย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

124,400 บาท

รวม

124,400 บาท

จานวน

22,400 บาท

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
พัดลมติดผนัง
- พื่อ ป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 7 ศูนย ๆ ละ 2 ครื่อง
ครื่องละ 1,600.- บาท คุณลั ษณะดังนี้
1. ใบพัดแบบ 3 ใบพัด
2. ใบพัดมีขนาดไมน้อย วา 18 นิ้ว
3. ตะแ รงครอบใบพัด ล็ แข็งแรง ทนทาน
4. ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ซึ่งไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
จึงจัดซื้อตามราคาซื้อขายในท้องตลาด ซึ่ง ป็นราคา
ประ ยัด ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

น้า : 52/81

วันที่พิมพ : 8/9/2563 14:27:48

ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องคอมพิว ตอร
- พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน
(จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว)
จานวน 6 ครื่อง ๆ ละ 17,000.- บาท โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น ลั
(4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐาน
ไมน้อย วา 3.1 GHz รือดี วา จานวน 1 นวย
2. นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจาแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาด
ไมน้อย วา 4 MB
3. มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา
มีขนาดไมน้อย วา 4 GB
4. มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุ
ไมน้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมน้อย วา 250 GB จานวน 1 นวย
5. มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
6. มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา
จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
8. มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา
ไมน้อย วา 3 ชอง
9. มีแป้นพิมพและ มา
10. มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร
ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

จานวน

102,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,484,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,484,000 บาท

โครง ารฝึ ทั ษะอาชีพ า รับนั รียน

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโรง รียนบ้านดอนงาม พื่อใช้
ดา นินงานตามโครง ารฝึ ทั ษะอาชีพ า รับนั รียน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 18 ลาดับที่ 2
โครง ารลด วลา รียน พิ่ม วลารู้ของโรง รียนบ้านทุง วาง

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโรง รียนบ้านทุง วาง พื่อใช้
ดา นินงานตามโครง ารลด วลา รียน พิ่ม วลารู้ของ
โรง รียนบ้านทุง วาง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
น้าที่ 86 ลาดับที่ 106
โครง ารลด วลา รียน พิ่ม วลารู้

จานวน

20,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโรง รียนบ้านดอย พื่อใช้ดา นิน
งานตามโครง ารลด วลา รียน พิ่ม วลารู้
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
น้าที่ 86 ลาดับที่ 108
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โครง ารลด วลา รียน พิ่ม วลารู้ ปี ารศึ ษา 2564
( ริม ร้างทั ษะชีวิต ด้วย ลั ปรัชญาของ ศรษฐ ิจพอ พียง)

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโรง รียนบ้านขุนแมบง พื่อใช้
ดา นินงานตามโครง ารลด วลา รียน พิ่ม วลารู้
ปี ารศึ ษา 2564 ( ริม ร้างทั ษะชีวิต ด้วย ลั ปรัชญา
ของ ศรษฐ ิจพอ พียง)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
น้าที่ 86 ลาดับที่ 107
โครง าร ริม ร้างทั ษะชีวิต ร้างภูมิคุ้ม ันทาง ังคมรอบด้าน

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโรง รียนอนุบาลโชคชัย พื่อใช้
ดา นินงานตามโครง าร ริม ร้างทั ษะชีวิต ร้างภูมิ
คุ้ม ันทาง ังคมรอบด้าน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 18 ลาดับที่ 1
งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน

จานวน

2,364,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน
ใ ้แ ด็ นั รียนของโรง รียนใน ัง ัด พฐ.
จานวน 5 โรง รียน จานวน 591 คน อัตรามื้อละ
20.- บาท/คน จานวน 200 วัน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563
- ข้อมูลจานวน ด็ ณ วันที่ 1 ร ฎาคม 2563
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งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
โครง าร ง ริม าร รียนรู้ทั ษะชีวิตและทั ษะ
พัฒนาอาชีพ ระดับมัธยมศึ ษาตอนต้น
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโรง รียนอนุบาลโชคชัย
พื่อใช้ดา นินงานตามโครง าร ง ริม าร รียนรู้
ทั ษะชีวิตและทั ษะพัฒนาอาชีพ ระดับมัธยม
ศึ ษาตอนต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565)
น้าที่ 87 ลาดับที่ 110
โครง ารอบรมคุณธรรม จริยธรรม รวมพลังแผนดินขจัด ิ้น
ยา พติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโรง รียนดอย ลวง
รัชมังคลาภิ ษ พื่อใช้ดา นินงานตามโครง าร
อบรมคุณธรรม จริยธรรม รวมพลังแผนดินขจัด ิ้น
ยา พติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565)
น้าที่ 87 ลาดับที่ 111
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

620,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

380,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

360,000 บาท

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้ามัน ชื้อ พลิงและน้ามัน ลอลื่น
า รับยานพา นะ รวมทั้ง ารจัดซื้อน้ามัน ชื้อ พลิง
พื่อใช้ใน ารผ ม าร คมีพน มอ ควัน าจัดลู น้า
ยุงลายซึ่ง ป็นพา ะนาโรคไข้ ลือดออ ฯลฯ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย

จานวน

280,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคา ารวจข้อมูลจานวน ุนัข/แมว ที่ขึ้นทะ บียน
ทั้งที่มี จ้าของและไมมี จ้าของใน ขตพื้นที่ตาบลโชคชัย
โดยทา าร ารวจปีละ 2 ครั้ง
- ป็นไปตาม นัง ือรม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
ค่าวัสดุ

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุป รณ และ คมีภัณฑตาง ๆ
ชน ยา ข็มฉีดยา วชภัณฑ าลี น้ายาตางๆ
ทาง ารแพทย วัคซีนป้อง ันโรคพิษ ุนัขบ้า แอล อฮอล
ออ ซิ จน ทราย าจัดลู น้ายุงลาย ถุงมือ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

จานวน

40,850 บาท

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
โครง ารต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
1. พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุน ารพัฒนา
าธารณ ุขมูลฐาน ตามโครง ารต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
ใ ้แ มูบ้านตาบลโชคชัย จานวน 5 มูบ้าน ๆ ละ
2,500.- บาท รวม ป็น งิน 12,500.- บาท คือ
1. บ้านทุง วาง
มูที่ 1 ตาบลโชคชัย
2. บ้านดอย
มูที่ 3 ตาบลโชคชัย
3. บ้านแมบงใต้
มูที่ 5 ตาบลโชคชัย
4. บ้าน นองดาน มูที่ 6 ตาบลโชคชัย
5. บ้านทุง วางใต้ มูที่ 12 ตาบลโชคชัย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
น้าที่ 84 ลาดับที่ 100
2. พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุน ารพัฒนา
าธารณ ุขมูลฐาน ตามโครง ารต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
ใ ้แ มูบ้านตาบลโชคชัย จานวน 7 มูบ้าน ๆ ละ
4,050.- บาท รวม ป็น งิน 28,350.- บาท คือ
1. บ้านแม ลียบ มูที่ 2 ตาบลโชคชัย
2. บ้านดอนงาม มูที่ 4 ตาบลโชคชัย
3. บ้านแมบง
มูที่ 7 ตาบลโชคชัย
4. บ้านโชคชัย
มูที่ 8 ตาบลโชคชัย
5. บ้านขุนแมบง มูที่ 9 ตาบลโชคชัย
6. บ้าน ันต้นมวง มูที่ 10 ตาบลโชคชัย
7. บ้านใ มดอนงาม มูที่ 11 ตาบลโชคชัย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
น้าที่ 84 ลาดับที่ 100
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โครง ารพัฒนาระบบ ุขาภิบาลในโรง รียน
และชุมชน
1. พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุน ารพัฒนา
าธารณ ุขมูลฐาน ตามโครง ารพัฒนาระบบ ุขา
ภิบาลในโรง รียนและชุมชน ใ ้แ มูบ้านตาบล
โชคชัย จานวน 5 มูบ้าน ๆ ละ 15,000.- บาท
รวม ป็น งิน 75,000.- บาท คือ
1. บ้านทุง วาง
มูที่ 1 ตาบลโชคชัย
2. บ้านดอย
มูที่ 3 ตาบลโชคชัย
3. บ้านแมบงใต้
มูที่ 5 ตาบลโชคชัย
4. บ้าน นองดาน มูที่ 6 ตาบลโชคชัย
5. บ้านทุง วางใต้ มูที่ 12 ตาบลโชคชัย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
น้าที่ 85 ลาดับที่ 102
2. พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุน ารพัฒนา
าธารณ ุขมูลฐาน ตามโครง ารพัฒนาระบบ ุขา
ภิบาลในโรง รียนและชุมชน ใ ้แ มูบ้านตาบล
โชคชัย จานวน 7 มูบ้าน ๆ ละ 14,750.- บาท
รวม ป็น งิน 103,250.- บาท คือ
1. บ้านแม ลียบ มูที่ 2 ตาบลโชคชัย
2. บ้านดอนงาม มูที่ 4 ตาบลโชคชัย
3. บ้านแมบง
มูที่ 7 ตาบลโชคชัย
4. บ้านโชคชัย
มูที่ 8 ตาบลโชคชัย
5. บ้านขุนแมบง มูที่ 9 ตาบลโชคชัย
6. บ้าน ันต้นมวง มูที่ 10 ตาบลโชคชัย
7. บ้านใ มดอนงาม มูที่ 11 ตาบลโชคชัย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
น้าที่ 85 ลาดับที่ 102

จานวน

178,250 บาท
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โครง าร ง ริม ารใช้ ลือไอโอดีนในครัว รือน

จานวน

12,500 บาท

จานวน

8,400 บาท

1. พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุน ารพัฒนา
าธารณ ุขมูลฐาน ตามโครง าร ง ริม ารใช้ ลือ
ไอโอดีนในครัว รือน ใ ้แ มูบ้านตาบลโชคชัย
จานวน 5 มูบ้าน ๆ ละ 2,500.- บาท
รวม ป็น งิน 12,500.- บาท คือ
1. บ้านทุง วาง
มูที่ 1 ตาบลโชคชัย
2. บ้านดอย
มูที่ 3 ตาบลโชคชัย
3. บ้านแมบงใต้
มูที่ 5 ตาบลโชคชัย
4. บ้าน นองดาน มูที่ 6 ตาบลโชคชัย
5. บ้านทุง วางใต้ มูที่ 12 ตาบลโชคชัย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 17 ลาดับที่ 2

โครง าร ง ริมโภชนา ารและ ุขภาพอนามัยแมและ ด็
1. พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุน ารพัฒนา
าธารณ ุขมูลฐาน ตามโครง ารพัฒนาระบบ ุขา
ภิบาลในโรง รียนและชุมชน ใ ้แ มูบ้านตาบล
โชคชัย จานวน 7 มูบ้าน ๆ ละ 1,200.- บาท
รวม ป็น งิน 8,400.- บาท คือ
1. บ้านแม ลียบ มูที่ 2 ตาบลโชคชัย
2. บ้านดอนงาม มูที่ 4 ตาบลโชคชัย
3. บ้านแมบง
มูที่ 7 ตาบลโชคชัย
4. บ้านโชคชัย
มูที่ 8 ตาบลโชคชัย
5. บ้านขุนแมบง มูที่ 9 ตาบลโชคชัย
6. บ้าน ันต้นมวง มูที่ 10 ตาบลโชคชัย
7. บ้านใ มดอนงาม มูที่ 11 ตาบลโชคชัย
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 17 ลาดับที่ 3
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

1,991,640 บาท

รวม

1,193,040 บาท

รวม

1,193,040 บาท

จานวน

745,920 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

381,120 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน และ งินคาปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ของพนั งาน วนตาบล ดังนี้
- ผู้อานวย าร องชาง
จานวน 1 อัตรา
- นายชางโยธาอาวุโ
จานวน 1 อัตรา

งินประจาตาแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน วนตาบล ดังนี้
- ผู้อานวย าร องชาง
จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล
รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
- ป็นไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคลขององค ารบริ าร วนตาบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน และ งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจ้าง ดังนี้
- ผู้ชวยนายชางโยธา
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 2 อัตรา
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

24,000 บาท

รวม

778,600 บาท

รวม

438,600 บาท

จานวน

394,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว และ งินปรับปรุง
งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว พนั งานจ้าง ดังนี้
- ผู้ชวยนายชางโยธา
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป
จานวน 2 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
1. พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
ใ ้แ พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง
องชาง อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด
งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็น
รายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. พื่อจาย ป็นคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารผู้รับ
ผิดชอบ ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ
- ป็นไปตาม นัง อื ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค
0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย ารจัดซื้อ
จัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

34,600 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
า รับพนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง
องชาง อบต.โชคชัย
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 รื่อง าร บิ จาย งิน
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ้แ
พนั งาน วนตาบล องชาง อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ ค 0422.3/
ว1013 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและ
อัตรา งินบารุง ารศึ ษาและคา ลา รียน
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ค่าใช้สอย

รวม

290,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาง ๆ ได้แ
- คาจ้าง มาบริ ารใ ้แ ผู้รับจ้าง
- คาจ้าง มาบริ ารตาง ๆ
- คา ชา ครื่องถาย อ าร /คาจ้าง มาถาย อ าร /
คา ย็บ ข้าป นัง ือที่ ี่ยวข้อง ับ นวยงาน
- คา ชาทรัพย ิน ย ว้น คา ชาบ้าน
- คาจ้าง มาจัดทาป้ายโฆษณาและ ผยแพร / ิ่งพิมพตาง ๆ
- คาจัดซื้อวาร าร / นัง ือ า รับ ้อง มุด / นัง ือ ฎ มาย
ี่ยว ับระ บียบงานท้องถิ่น / อ ารทางวิชา าร /
อ ารแบบพิมพ / นัง ืออื่น ๆ ที่ อบต.รับซื้อไว้ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั ร และนอ ราชอาณาจั ร า รับ ป็น
คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่น ๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของ
พนั งาน วนตาบล/ พนั งานจ้าง องชาง อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา
- พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนาตาง ๆ
ของพนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง
องชาง อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน
โดยจะต้องมีลั ษณะ ป็น ารจ้างผู้รับจ้างดา นิน ารใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รือ ป็น ารจ้าง มาแรงงาน
บุคคลภายนอ ใ ้ดา นิน ารซอมแซมโดย อบต. ซื้อ ิ่งของ อง
ชน โตะ ้าอี้ ครื่องคอมพิว ตอร อาคาร านั งาน
อาคารอ น ประ งค ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.
ครื่องปรับอา าศ คาซอมแซมบารุงรั ษาป ติ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของที่ ป็นวั ดุที่ต้องใช้ใน
านั งานปลัด ชน ระดาษ ปา า แฟ้ม ดิน อ มุด
ตรายาง คลิป าว ตรายาง พระบรมฉายาลั ษณ
ลวด ย็บ ระดาษ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน
และพนั งาน รวมทั้งแบบพิมพตาง ๆ ที่จา ป็นต้อง
ั่งซื้อจา โรงพิมพอา ารั ษาดินแดน รม ารป ครอง
ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่ ี่ยวข้อง
วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน แฟลชไดรฟ์
มา ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ แป้นพิมพ
และวั ดุอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร

น้า : 65/81

วันที่พิมพ : 8/9/2563 14:27:48

งบลงทุน

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

3,261,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

390,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ พื่อดัดแปลง
ตอ ติม รือปรับปรุง พื่อใ ้ทรัพย ินมี ภาพดีขึ้นและจาย ป็น
คาซอมแซมบารุงรั ษาโครง ร้างของครุภัณฑขนาดใ ญ และ
คาใช้จายอื่นที่จา ป็นและ ี่ยวข้อง ซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซม
บารุงรั ษาตามป ติ รือคาซอม ลาง
งานไฟฟ้าถนน

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
- ซอมแซม ถานที่ าธารณะ ชน ถนนคอน รีตฯ ถนนลู รัง
ะพาน ลาน ีฬาต้านยา พติด อาง ็บน้า มือง ฝาย
ทอระบายน้า รางระบายน้า ระบบประปา มูบ้าน
ไฟฟ้า าธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแ งอาทิตย
ประตูระบายน้า ฯลฯ ที่ ป็น าธารณประโยชน
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ลอดไฟฟ้า
ข็มขัดรัด ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า ายไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ฟิว
าย ียง ฯลฯ า รับใช้ซอมแซมไฟฟ้า าธารณะ และ
อ ระจายขาวประจา มูบ้าน ใน ขตตาบลโชคชัย
วั ดุ อ ร้าง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อไม้ตาง ๆ น้ามันทาไม้ ทิน นอร ี
แปรง ค้อน ปูนซี มนต ตะปู ทราย ิน บลอ อิฐ รือ
ซี มนต อ น้า ฯลฯ า รับใช้ อ ร้าง รือซอมแซม
ภายใน ถานที่ทา ารองค ารบริ าร วนตาบลโชคชัย
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

2,871,000 บาท

รวม

2,871,000 บาท

จานวน

407,000 บาท

จานวน

407,000 บาท

จานวน

407,900 บาท

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็
บ้านทุง วาง มูที่ 1 ตาบลโชคชัย
- ถานที่ อ ร้าง
จุดที่ 1 (ซอย 5) ผิวจราจร ว้าง 4 มตร ยาว 112 มตร
นา 0.15 มตร มีพื้นที่ไมน้อย วา 448 ตร.ม.
จุดที่ 2 (ซอย 5) ผิวจราจร ว้าง 4 มตร ยาว 58 มตร
นา 0.15 มตร มีพื้นที่ไมน้อย วา 232 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 6 ลาดับที่ 8
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็
บ้านโชคชัย มูที่ 8 ตาบลโชคชัย
- ถานที่ อ ร้าง (ซอย ้วย ) ผิวจราจร ว้าง
4 มตร ยาว 170 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่
ไมน้อย วา 680 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 5 ลาดับที่ 4
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็
บ้านแมบงใต้ มูที่ 5 ตาบลโชคชัย
- ถานที่ อ ร้าง
จุดที่ 1 (ซอย ฉลิมพระ ียรติ) ผิวจราจร ว้าง
5 มตร ยาว 77 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่
ไมน้อย วา 385 ตร.ม.
จุดที่ 2 (ซอย ฉลิมพระ ียรติ) ผิวจราจร ว้าง
5 มตร ยาว 58 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่
ไมน้อย วา 290 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 6 ลาดับที่ 6
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็
บ้านแม ลียบ มูที่ 2 ตาบลโชคชัย
- ถานที่ อ ร้าง
จุดที่ 1 (ซอย 2) ผิวจราจร ว้าง 4 มตร
ยาว 140 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่
ไมน้อย วา 560 ตร.ม.
จุดที่ 2 (ซอย 10) ผิวจราจร ว้าง 4 มตร
ยาว 32 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่
ไมน้อย วา 128 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 6 ลาดับที่ 7
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็
บ้าน ันต้นมวง มูที่ 10 ตาบลโชคชัย
- ถานที่ อ ร้าง
จุดที่ 1 (ซอย 1 ้วย ลม) ผิวจราจร ว้าง 4 มตร
ยาว 85 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่
ไมน้อย วา 340 ตร.ม.
จุดที่ 2 (ซอย ลาจั๊ า) ผิวจราจร ว้าง 3 มตร
ยาว 113 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่
ไมน้อย วา 339 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 4 ลาดับที่ 2
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็
บ้านใ มดอนงาม มูที่ 11 ตาบลโชคชัย
- ถานที่ อ ร้าง
จุดที่ 1 (ซอย 1) ผิวจราจร ว้าง 3 มตร
ยาว 180 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่
ไมน้อย วา 540 ตร.ม.
จุดที่ 2 (ซอยโรง รียน) ผิวจราจร ว้าง 4 มตร
ยาว 34 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่
ไมน้อย วา 136 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 4 ลาดับที่ 1

จานวน

417,000 บาท

จานวน

406,400 บาท

จานวน

407,100 บาท
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รึต ริม ล็
บ้านขุนแมบง มูที่ 9 ตาบลโชคชัย

จานวน

418,600 บาท

รวม

127,730 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

115,730 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

115,730 บาท

จานวน

23,200 บาท

- ถานที่ อ ร้าง
จุดที่ 1 (ซอย 4 ดอยถั่ว 1) ผิวจราจร ว้าง
3.50 มตร ยาว 95 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่
ไมน้อย วา 332.50 ตร.ม.
จุดที่ 2 (ซอย 9 ดอยถั่ว 2) ผิวจราจร ว้าง
3.50 มตร ยาว 105 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่
ไมน้อย วา 367.5 ตร.ม.
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 5 ลาดับที่ 3
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร ารศึ ษา พื่อตอต้าน ารใช้ยา พติดใน ด็ นั รียน
(ครู D.A.R.E. ตาบลโชคชัย) ประจาปี พ.ศ.2564
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตามโครง าร
ารศึ ษา พื่อตอต้าน ารใช้ยา พติดใน ด็ นั รียน
(ครู D.A.R.E.ตาบลโชคชัย) ประจาปี พ.ศ.2564 ชน
คาตอบแทนวิทยา ร ป้ายไวนิล วั ดุอุป รณ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
น้าที่ 95 ลาดับที่ 140
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โครง ารบริ ารจัด ารขยะในชุมชน ประจาปี 2564

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตามโครง าร
บริ ารจัด ารขยะในชุมชน ประจาปี 2564 ชน
คาจ้าง มาทาป้ายรณรงค คาวั ดุอุป รณ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
น้าที่ 85 ลาดับที่ 105
โครง ารฝึ อบรม ารปั ผ้าชน ผา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน

29,910 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตามโครง าร
ฝึ อบรม ารปั ผ้าชน ผา ชน คาวิทยา ร คาป้าย
คาอา าร คาวั ดุอุป รณ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 19 ลาดับที่ 2
โครง ารฝึ อบรม ารแปรรูปอา ารจา นื้อ ัตว
( ารทาไ ้อั่ว) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตามโครง าร
ฝึ อบรม ารแปรรูปอา ารจา นื้อ ัตว ( ารทาไ ้อั่ว)
ชน คาวิทยา ร คาป้าย คาวั ดุอุป รณ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 19 ลาดับที่ 4

จานวน

21,320 บาท
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โครง ารอบรมใ ้ความรู้และ ารได้รับ ิทธิของผู้ ูงอายุ
และคนพิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานตามโครง าร
อบรมใ ้ความรู้และ ารได้รับ ิทธิของผู้ ูงอายุและ
คนพิ าร ชน คาอา าร คาวิทยา ร คาป้าย ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 19 ลาดับที่ 3
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

11,300 บาท

รวม

12,000 บาท

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
โครง ารฝึ อบรม ารจัดตั้งธนาคาร มล็ดพันธุพืชผั พื้นบ้าน
ตาบลโชคชัย
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ลุมพัฒนา ตรีตาบลโชคชัย
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน
อุด นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)
น้าที่ 16 ลาดับที่ 7
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

183,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

183,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

183,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
โครง ารงานประ พณี ี่ ผาชาวดอย ลวง ครั้งที่ 14
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอดอย ลวง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 20 ลาดับที่ 2
โครง าร ง ริมประ พณี วัน าคัญทางศา นา และวัน าคัญของ
จัง วัด ชียงราย พิธีทาน าแมฟ้า ลวง ประจาปี 2564
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอดอย ลวง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 20 ลาดับที่ 3
โครง าร นับ นุน ารจัดงานพอขุน ม็งรายม าราช
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอดอย ลวง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
น้าที่ 88 ลาดับที่ 118
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โครง าร ืบ านประ พณีนมั ารและ รงน้า
พระธาตุดอยตุง ประจาปี 2564
"2003 ปี ืบมา ป็งลองฟ้า ไ ว้ าพระธาตุดอยตุง"

จานวน

8,000 บาท

รวม

2,715,800 บาท

รวม

2,715,800 บาท

รวม

2,715,800 บาท

จานวน

404,500 บาท

จานวน

125,400 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุน านั งานวัฒนธรรม
จัง วัด ชียงราย
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 20 ลาดับที่ 1
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
โครง าร อ ร้างอาคารอ น ประ งค
บ้าน นองดาน มูที่ 6 ตาบลโชคชัย
- ถานที่ อ ร้าง ุ านบ้าน นองดาน
ว้าง 6 มตร ยาว 12 มตร ูง 5 มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 13 ลาดับที่ 34
โครง ารปรับปรุงศูนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านขุนแมบง มูที่ 9
- ถานที่ อ ร้าง ศูนยพัฒนา ด็ บ้านขุนแมบง มู 9
รายละ อียดตาม แบบ ปร.4 ดังนี้
1. งานรื้อถอนวั ดุมุง ลังคา
2. งานมุง ลังคา
3. งาน พดาน
4. งาน ี
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 12 ลาดับที่ 32
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โครง ารปรับปรุงศูนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านดอนงาม มูที่ 4

จานวน

85,200 บาท

จานวน

99,900 บาท

จานวน

71,800 บาท

- ถานที่ อ ร้าง ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านดอนงาม มู 4
รายละ อียดตาม แบบ ปร.4 ดังนี้
1. งานรื้อถอนวั ดุมุง ลังคา
2. งานมุง ลังคา
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 12 ลาดับที่ 28
โครง ารปรับปรุงศูนยพัฒนา ด็ ล็
บ้าน นองดาน มูที่ 6
- ถานที่ อ ร้าง ศูนยพัฒนา ด็ บ้าน นองดาน มู 6
รายละ อียดตาม แบบ ปร.4 ดังนี้
1. งานรื้อถอนวั ดุมุง ลังคา
2. งานมุง ลังคา
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 12 ลาดับที่ 30
โครง ารปรับปรุงศูนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านทุง วาง มูที่ 1
- ถานที่ อ ร้าง ศูนยพัฒนา ด็ บ้านทุง วาง มู 1
รายละ อียดตาม แบบ ปร.4 ดังนี้
1. งานตอ ติม ลังคา
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 12 ลาดับที่ 26
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โครง ารปรับปรุงศูนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านแมบงใต้ มูที่ 5
- ถานที่ อ ร้าง ศูนยพัฒนา ด็ บ้านแมบงใต้ มู 5
รายละ อียดตาม แบบ ปร.4 ดังนี้
1. งาน พดาน
2. งานประตู - น้าตาง
3. งานรื้อถอนวั ดุมุง ลังคา
4. งานตอ ติม ลังคา
5. งานมุง ลังคา
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 12 ลาดับที่ 26
โครง ารปรับปรุง อประชุม มูบ้าน
บ้านทุง วางใต้ มูที่ 12 ตาบลโชคชัย
- ถานที่ อ ร้าง อประชุม มูบ้าน
รายละ อียดตาม แบบ ปร.4 ดังนี้
1. งานฝ้า พดาน
2. งานปรับปรุงพื้นอาคาร อประชุม
3. งานทา ีพลา ติ ชนิดทาภายใน
4. งานทา ีพลา ติ ชนิดทาภายนอ
5. งานไฟฟ้า
6. งานประตู
7. งานปรับปรุงพื้น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 12 ลาดับที่ 33
โครง ารปรับปรุงอาคาร ้องป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
องค ารบริ าร วนตาบลโชคชัย
- ถานที่ อ ร้าง อาคารป้อง ันฯ อบต.โชคชัย
รายละ อียดตาม แบบ ปร.4 ดังนี้
1. งานประตู น้าตาง
2. งานต แตงพื้นผิว
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 13 ลาดับที่ 37

จานวน

80,000 บาท

จานวน

327,000 บาท

จานวน

69,800 บาท
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คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครง าร อ ร้าง าแพง ันดิน
บ้านดอย มูที่ 3 ตาบลโชคชัย
- ถานที่ อ ร้าง ซอย ุ านบ้านดอย
ว้าง 4 มตร ยาว 150 มตร ูง 0.80 มตร
นา 0.15 มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 11 ลาดับที่ 25
โครง าร อ ร้างคลอง งน้าคอน รีต ริม ล็
บ้านแมบง มูที่ 7 ตาบลโชคชัย
- ถานที่ อ ร้าง บ้านแมบง มูที่ 7
ว้างภายใน 0.80 มตร ลึ ภายใน 0.80 มตร
ยาว 220 มตร พื้น นา 0.12 มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 14 ลาดับที่ 41
โครง าร อ ร้างทอลอด ลี่ยม
บ้านดอนงาม มูที่ 4 ตาบลโชคชัย
- ถานที่ อ ร้าง บ้านดอนงาม มู 4
ขนาด ว้าง 2.10 x 1.80 มตร ยาว 6 มตร
(ชนิด 1 ชองทาง)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 14 ลาดับที่ 40
โครง าร อ ร้างรางระบายน้าคอน รีต ริม ล็
บ้านทุง วางใต้ มูที่ 12 ตาบลโชคชัย
- ถานที่ อ ร้าง บ้านทุง วางใต้ มู 12
ว้างภายใน 0.30 มตร ลึ 0.30 มตร
ยาว 83 มตร พื้น นา 0.07 มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 13 ลาดับที่ 38

จานวน

402,900 บาท

จานวน

409,000 บาท

จานวน

161,300 บาท

จานวน

85,000 บาท
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โครง าร อ ร้างรางระบายน้าศูนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านแม ลียบ มูที่ 2

จานวน

152,000 บาท

จานวน

242,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- ถานที่ อ ร้าง ศูนยพัฒนา ด็ บ้านแม ลียบ มู 2
รายละ อียดตาม แบบ ปร.4 ดังนี้
1. งานดินขุดรางระบายน้า
2. งาน อผนังรางระบายน้า
3. งานฉาบผนังรางระบายน้า
4. งานฝารางระบายน้า
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 12 ลาดับที่ 27
โครง ารขยาย ขตระบบทอประปา มูบ้าน
บ้านดอนงาม มูที่ 4 ตาบลโชคชัย
- ถานที่ อ ร้าง บ้านดอนงาม มูที่ 4
ยาว 2,060 มตร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
พิ่ม ติมครั้งที่ 2 น้าที่ 13 ลาดับที่ 39
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

วั ดุ าร ษตร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ าร คมีป้อง ันและ าจัดศัตรูพืช
และ ัตว พันธุพืช ปุ๋ย ระถาง พันธุ ัตว และ ัตวปี
วั ดุ พาะชา ต้นไม้ ดอ ไม้ และไม้ประดับ ฯลฯ
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

129,490 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

92,490 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

92,490 บาท

จานวน

32,490 บาท

จานวน

60,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

37,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

37,000 บาท

จานวน

37,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารธนาคารน้าใต้ดิน พื่อชุมชน
- พื่อจาย ป็นคาใช้ในจายใน ารดา นินงานตามโครง าร
ธนาคารน้าใต้ดิน พื่อชุมชน
- ป็นไปตามตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้
จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
น้าที่ 100 ลาดับที่ 168
โครง าร ง ริม ารอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ
และ ิ่งแวดล้อมตาบลโชคชัย

งินอุด นุน วนราช าร
โครง ารปลู ป่า 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ บศร ม าภูมิพลอดุลย ดช
ม าราช บรมนาถบพิตร ประจาปี 2564
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอดอย ลวง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 361 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)
น้าที่ 100 ลาดับที่ 166
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

17,427,542 บาท

รวม

17,427,542 บาท

รวม

17,427,542 บาท

งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

จานวน

140,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ ข้า องทุนประ ัน ังคมแ
พนั งานจ้าง ป้น งินที่นายจ้าง ลู จ้างต้องนา ง ข้า
องทุนประ ัน ังคมทุ ดือน ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. , .ท. และ .อบต.
ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. , .ท. และ .อบต.
ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 81ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557
งิน มทบ องทุน งินทดแทน

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ ข้า องทุน งินทดแทน ใ ้แ ลู จ้าง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน พ.ศ. 2537
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

จานวน

12,592,800 บาท

งบกลาง
งบกลาง

- พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป
ที่มีคุณ มบัติครบถ้วนใน ขตพื้นที่ตาบลโชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ
ารจาย บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 0541 ลงวันที่ 30 ม ราคม 2561
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 ม ราคม 2561
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บี้ยยังชีพคนพิ าร

จานวน

3,734,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน บี้ยความพิ าร ใ ้แ คนพิ ารที่มี ิทธิ
ตาม ลั ณฑที่ า นดที่ได้แ ดงความจานงโดย ารขอขึ้น
ทะ บียน พื่อขอรับ งิน บี้ยความพิ ารไว้ ับ อบต.โชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ
ารจาย บี้ยความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด

จานวน

90,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ที่แพทย
ได้รับรองและทา ารวินิจฉัยแล้ว และมีความ ป็นอยูยา จน
ใน ขตพื้นที่ตาบลโชคชัย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน
ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2558
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
ารองจาย

จานวน

370,077 บาท

- พื่อจาย ป็น รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รือ
บรร ทาปัญ าความ ดือดร้อนของประชาชน ป็น วนรวม
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รายจายตามข้อผู พัน
รายจายตามข้อผู พัน
1. พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารจราจร โดยพิจารณา
จายจา งินคาปรับตาม ฎ มายจราจรทางบ
จานวน 10,000.- บาท
- ป็นตามไประ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน
รางวัลในคดีจับ ุมผู้ ระทาผิดตาม ฎ มายจราจรทางบ
พ.ศ. 2534
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.5/ว 2658
ลงวันที่ 21 ิง าคม 2540
2. พื่อจาย ป็น งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ุขภาพระดับตาบล
โชคชัย จานวน 200,000.- บาท โดยจัด รร งิน มทบ ข้า
บัญชีระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในอัตราไมน้อย วาร้อยละ
40 ของคาบริ าร าธารณ ุข ที่ได้รับจา องทุน ลั
ประ ัน ุขภาพแ งชาติ 45 บาทตอประชา ร
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 มษายน 2550
3. พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน โดยยึด
ลั ารประชาชนออม 1 วน องค รป ครอง วนท้องถิ่น
มทบ 1 วน และรัฐบาล 1 วน จานวน 30,000.- บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 ิง าคม 2553
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารตั้งงบประมาณ
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563

จานวน

240,000 บาท
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งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)

จานวน

220,665 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร
วนท้องถิ่น ( บท.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่
12 ร ฎาคม 2560
- ป็นไปตาม นังือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่
12 ร ฎาคม 2560
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
งินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวยคาครองชีพผู้รับบา น็จบานาญ (ช.ค.บ.)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินชวยคา
ครองชีพผู้รับบา น็จบานาญของราช าร วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558

