


ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,639,726.95 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 5,341,480.80 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,483,975.41 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 25,404.50 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 42,957,356.17 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 789,412.88 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 116,347.90 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 90,150.36 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 144,963.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,336,764.03 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 25,479,718.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 34,660,607.57 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 13,961,509.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,013,544.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,054,156.17 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,770,868.40 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,860,530.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,160,499.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 859,100.38 860,000.00 890,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 44,185.40 101,100.00 97,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 173,140.98 179,000.00 199,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 226,158.00 121,000.00 260,200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,302,584.76 1,261,100.00 1,446,400.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 19,927,755.21 19,238,900.00 21,153,600.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 19,927,755.21 19,238,900.00 21,153,600.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 24,810,896.00 28,500,000.00 29,640,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 24,810,896.00 28,500,000.00 29,640,000.00

รวม 46,041,235.97 49,000,000.00 52,240,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 15,899,405.00 18,886,591.00 20,719,220.00

งบบุคลากร 11,144,854.00 13,143,520.00 13,847,120.00

งบดําเนินงาน 7,368,589.28 8,502,939.00 8,543,660.00

งบลงทุน 6,400,878.31 5,034,200.00 6,431,000.00

งบรายจ่ายอืน 11,000.00 11,000.00 11,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,326,750.00 3,421,750.00 2,688,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 43,151,476.59 49,000,000.00 52,240,000.00

รวม 43,151,476.59 49,000,000.00 52,240,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 15,304,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 337,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,768,360

แผนงานสาธารณสุข 520,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,088,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 816,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 491,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 194,300

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 20,719,220

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 52,240,000









แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,817,120 1,697,000 10,514,120

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,521,520 0 3,521,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,295,600 1,697,000 6,992,600

งบดําเนินงาน 3,539,700 650,000 4,189,700

    ค่าตอบแทน 732,700 305,000 1,037,700

    ค่าใช้สอย 1,610,000 290,000 1,900,000

    ค่าวัสดุ 810,000 55,000 865,000

    ค่าสาธารณูปโภค 387,000 0 387,000

งบลงทุน 564,700 9,900 574,600

    ค่าครุภัณฑ์ 564,700 9,900 574,600

งบรายจ่ายอืน 11,000 0 11,000

    รายจ่ายอืน 11,000 0 11,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000

    เงินอุดหนุน 15,000 0 15,000

                                             รวม 12,947,520 2,356,900 15,304,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 192,500 192,500

    ค่าใช้สอย 132,500 132,500

    ค่าวัสดุ 60,000 60,000

งบลงทุน 145,000 145,000

    ค่าครุภัณฑ์ 145,000 145,000

                                             รวม 337,500 337,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 1,749,000 0 0 0 1,749,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,749,000 0 0 0 1,749,000

งบดําเนินงาน 675,800 1,143,460 0 250,000 2,069,260

    ค่าตอบแทน 215,800 0 0 0 215,800

    ค่าใช้สอย 345,000 390,160 0 250,000 985,160

    ค่าวัสดุ 65,000 753,300 0 0 818,300

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 0 0 0 50,000

งบลงทุน 68,100 0 0 0 68,100

    ค่าครุภัณฑ์ 68,100 0 0 0 68,100

งบเงินอุดหนุน 0 1,762,000 120,000 0 1,882,000

    เงินอุดหนุน 0 1,762,000 120,000 0 1,882,000

                                             รวม 2,492,900 2,905,460 120,000 250,000 5,768,360

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

    ค่าวัสดุ 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 360,000 360,000

    เงินอุดหนุน 360,000 360,000

                                             รวม 520,000 520,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,584,000 0 1,584,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,584,000 0 1,584,000

งบดําเนินงาน 551,000 0 551,000

    ค่าตอบแทน 201,000 0 201,000

    ค่าใช้สอย 210,000 0 210,000

    ค่าวัสดุ 140,000 0 140,000

งบลงทุน 23,300 5,580,000 5,603,300

    ค่าครุภัณฑ์ 23,300 0 23,300

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 5,580,000 5,580,000

งบเงินอุดหนุน 0 350,000 350,000

    เงินอุดหนุน 0 350,000 350,000

                                             รวม 2,158,300 5,930,000 8,088,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 816,900 816,900

    ค่าใช้สอย 816,900 816,900

                                             รวม 816,900 816,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 60,000 320,000 30,000 410,000

    ค่าใช้สอย 60,000 320,000 30,000 410,000

งบเงินอุดหนุน 0 81,000 0 81,000

    เงินอุดหนุน 0 81,000 0 81,000

                                             รวม 60,000 401,000 30,000 491,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 124,300 30,000 154,300

    ค่าใช้สอย 54,300 30,000 84,300

    ค่าวัสดุ 70,000 0 70,000

งบลงทุน 40,000 0 40,000

    ค่าครุภัณฑ์ 40,000 0 40,000

                                             รวม 164,300 30,000 194,300

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 20,719,220 20,719,220

    งบกลาง 20,719,220 20,719,220

                                             รวม 20,719,220 20,719,220



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอ พาน  จังหวัดเชียงราย

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 193,885.13 688,782.00 683,294.00 680,000.00 2.94 % 700,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 110,952.74 118,332.21 118,888.38 120,000.00 8.33 % 130,000.00

     ภาษีป้าย 35,092.00 51,152.00 56,918.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 339,929.87 858,266.21 859,100.38 860,000.00 890,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,532.60 911.80 2,056.40 1,000.00 110.00 % 2,100.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 5,699.00 4,090.00 5,453.50 5,100.00 7.84 % 5,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,210.00 1,690.00 2,050.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 800.00 2,500.00 800.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 103,458.00 62,193.00 12,925.50 70,000.00 -80.00 % 14,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 19,600.00 20,200.00 20,300.00 20,000.00 5.00 % 21,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 600.00 0.00 100.00 % 600.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 931.20 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 133,299.60 92,516.00 44,185.40 101,100.00 97,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 1,500.00 9,600.00 0.00 9,000.00 0.00 % 9,000.00

     ดอกเบีย 81,284.46 218,086.90 173,140.98 170,000.00 11.76 % 190,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 82,784.46 227,686.90 173,140.98 179,000.00 199,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 1,000.00 100.00 900.00 -88.89 % 100.00

     ค่าขายแบบแปลน 119,800.00 60,000.00 114,500.00 80,000.00 62.50 % 130,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 60.00 100.00 0.00 % 100.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 28,560.00 56,390.00 111,498.00 40,000.00 225.00 % 130,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 148,360.00 117,390.00 226,158.00 121,000.00 260,200.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 386,575.60 430,427.94 591,572.54 430,000.00 62.79 % 700,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,172,549.43 8,213,949.48 8,724,110.84 8,789,400.00 1.26 % 8,900,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,430,389.68 3,400,679.21 3,312,215.38 3,000,000.00 17.78 % 3,533,400.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 152,496.00 194,130.90 173,317.93 190,000.00 5.26 % 200,000.00

     ภาษีสุรา 1,770,481.57 1,732,788.86 1,748,611.06 1,792,500.00 9.34 % 1,960,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,049,963.53 3,727,243.08 4,213,946.94 3,700,000.00 18.92 % 4,400,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 5,335.00 0.00 4,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 34,830.57 72,731.67 68,420.91 70,000.00 21.43 % 85,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 87,763.53 59,086.71 54,578.66 60,000.00 16.67 % 70,000.00

     เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 762.14 3,743.61 2,133.95 1,000.00 120.00 % 2,200.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 844,760.00 1,191,232.00 1,037,827.00 1,200,000.00 8.33 % 1,300,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 0.00 1,020.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 1,020.00 29.40 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,931,592.05 19,031,377.86 19,927,755.21 19,238,900.00 21,153,600.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 10,417,862.00 9,040,702.00 24,810,896.00 28,500,000.00 4.00 % 29,640,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 10,417,862.00 9,040,702.00 24,810,896.00 28,500,000.00 29,640,000.00

รวมทุกหมวด 29,053,827.98 29,367,938.97 46,041,235.97 49,000,000.00 52,240,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 52,240,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 890,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 700,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมาและ 
ตามทะเบียนลูกหนีภาษีฯ เป็นกณฑ์ในการคํานวณ 

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 130,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมาและ 
ตามทะเบียนลูกหนีภาษีฯ เป็นกณฑ์ในการคํานวณ 

ภาษีป้าย จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมาและ 
ตามทะเบียนลูกหนีภาษีฯ เป็นกณฑ์ในการคํานวณ 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 97,200 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้เพิมขึน เนืองจากนํารายรับจริงในปีงบประมาณที
ผ่านมาตามทะเบียนลูกหนีภาษีฯ เป็นกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,100 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,500 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้เท่าเดิม เนืองจากนํารายรับจริงในปีงบประมาณ
ทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 14,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 21,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 600 บาท

ประมาณการตังรับไว้เพิมขึน เนืองจากนํารายรับจริงในปีงบประมาณ
ทีผ่านมา ตามทะเบียนลูกหนีภาษีฯ เป็นกณฑ์ในการคํานวณ 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 199,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 9,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ดอกเบีย จํานวน 190,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 260,200 บาท
เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 100 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 130,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 100 บาท
ประมาณการตังรับไว้เท่าเดิม เนืองจากนํารายรับจริงในปีงบประมาณที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 130,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,153,600 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 700,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,900,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,533,400 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ภาษีสุรา จํานวน 1,960,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,400,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 85,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน 2,200 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,300,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้เท่าเดิม เนืองจากนํารายรับจริงในปีงบประมาณที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 29,640,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 29,640,000 บาท

ประมาณการรายรับตังไว้เพิมขึนจากรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก 
คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึนและตังรับเพิมขึนตามหนังสือสังการ 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 3,182,400.00 3,158,858.72 2,865,600.00 2,836,800.00 0 % 2,836,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,867,120.00 3,843,578.72 3,550,320.00 3,521,520.00 3,521,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,814,505.00 2,254,455.00 2,278,024.00 2,978,300.00 22.49 % 3,648,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 11,700.00 20,000.00 -22 % 15,600

เงินประจําตําแหน่ง 215,238.00 243,600.00 252,000.00 252,000.00 0 % 252,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 923,600.00 972,240.00 985,320.00 1,000,000.00 27 % 1,270,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 114,000.00 87,180.00 81,300.00 80,000.00 37.5 % 110,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,067,343.00 3,557,475.00 3,608,344.00 4,330,300.00 5,295,600

รวมงบบุคลากร 6,934,463.00 7,401,053.72 7,158,664.00 7,851,820.00 8,817,120

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 262,476.00 339,920.00 466,360.00 474,800.00 2.67 % 487,500

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28,140.00 19,320.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 48,600.00 69,600.00 103,200.00 133,100.00 9.09 % 145,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,705.00 46,390.00 70,740.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 379,921.00 475,230.00 640,300.00 697,900.00 732,700

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 934,098.00 892,983.14 1,149,045.00 1,342,500.00 -100 % 0

ค่าจัดทําวารสาร  เอกสารต่าง ๆ (สํานัก
งานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของ และค่าจ้าง
เหมาจัดเก็บข้อมูล ขับรถกู้ภัย (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (สํานัก
งานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่ารับวารสาร หนังสือ สิงพิมพ์ (สํานัก
งานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 94,330.00 111,115.00 340,100.00 200,000.00 -25 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

      1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา
เพิมประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบ
ต.  
          ผู้นําในตําบล และพนักงาน 
(สํานักงานปลัด อบต.) 

195,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้การในโครงการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอด
ความดี"

0.00 0.00 176,284.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในและภายนอกศูนย์บริการ
ประชาชน อบต.สันกลาง

0.00 0.00 0.00 170,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
สันกลาง

0.00 71,820.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังผู้
บริหารและสมาชิกสภาท้องถิน หรือการ
เลือกตังอืน ๆ และการลงประชามติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(สํานักงานปลัด อบต.) 80,779.20 100,294.14 141,720.00 95,000.00 -15.79 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 300.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 85,650.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงาน "การ
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุมชนต้น
แบบต่อยอดความดี"

0.00 0.00 27,300.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
ประจําปี 2562 (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการปฏิบัติงานเพือ
ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (อบต
.สีขาว) (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าพวงมาลา  พวงมาลัย  เงินรางวัล และ
ของทีระลึกของอบต. (สํานักงานปลัด อบ
ต.)

3,800.00 4,000.00 5,900.00 5,000.00 300 % 20,000

โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพบุคลากร
ท้องถิน ผู้นําชุมชนและประชาชนใน
ตําบลสันกลาง ตามโครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงและ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0.00 0.00 312,550.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอบรมสัมมนาเพิมประสิทธิภาพ
การทํางานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ผู้นําชุมชน ผู้นําองค์กร 
สู่การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

273,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 69,379.00 46,930.00 67,327.85 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,651,586.20 1,227,142.28 2,306,176.85 2,042,500.00 1,610,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 129,754.00 128,670.00 105,406.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,155.00 18,094.00 5,627.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 41,686.00 27,550.00 18,326.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 153,931.00 0.00 26,008.00 127,000.00 -21.26 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 31,200.00 49,208.00 9,075.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 385,931.00 277,061.45 278,663.28 508,000.00 -21.26 % 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 73,075.50 30,280.00 10,691.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,980.00 11,760.00 7,160.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุอืน 8,803.00 8,047.00 6,331.00 20,000.00 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 840,515.50 550,670.45 467,287.28 965,000.00 810,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 135,650.95 136,658.44 129,180.94 188,000.00 27.66 % 240,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 4,311.00 3,480.00 2,725.00 12,000.00 0 % 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 100,274.05 104,588.66 109,708.59 130,000.00 -15.38 % 110,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 14,317.00 13,550.00 15,742.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 4,000.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 254,553.00 258,277.10 261,356.53 355,000.00 387,000

รวมงบดําเนินงาน 3,126,575.70 2,511,319.83 3,675,120.66 4,060,400.00 3,539,700

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 
ตู้ (สํานักงานปลัด อบต.)   0.00 8,400.00 0.00 0.00 0 % 0

2. ค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครือง  
(สํานักงานปลัด อบต.)   0.00 9,990.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 25 
ลิตร จํานวน  1  เครือง (สํานักงานปลัด 
อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว 
(สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก จํานวน 200 ตัว 
(สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000

ค่าจัดซือเก้าอีรับรอง (เก้าอีบุนวม) 
จํานวน 50 ตัว (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 29,500

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
จํานวน 2 เครือง (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 94,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5 ตู้ 
(สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 27,500.00 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 5 
หลัง (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเต็นส์ ขนาด 4x8 เมตร จํานวน 
2 หลัง 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 6 จํานวน 
2 ตัว (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะพับขาสวิง จํานวน 10 ตัว 
(สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000

ค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 
17x72 นิว จํานวน 10 ตัว 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 7 นิว 
จํานวน 1 ชุด (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0 % 0
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ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 7 นิว 
จํานวน 1 ชุด (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0

ค่าโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 3 ชุด 
(สํานักงานปลัด อบต.) 13,170.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่
น้อยกว่า 36,000 บีทียู ราคารวมค่าติด
ตัง จํานวน 3 ตัว 

0.00 0.00 0.00 138,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน 
(สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 705,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ดซือหัวรถไถ , ปัมชัก ขนาด 16000 
ลิตร พร้อมอุปกรณ์ และติดตังบนแท่น
วาง แบบมีล้อลาก

0.00 89,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าเครืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ  
XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI 
Lumens 
จํานวน 1 เครือง (สํานักงานปลัด อบต.)

24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิก
เซลจํานวน 1 ตัว (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

ค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA จํานวน 1 เครือง (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,200

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิว จํานวน 1 
เครือง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

0.00 0.00 26,990.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จํานวน 2 เครือง (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,000
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ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 
จํานวน 1 เครือง (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

ค่าจัดซือตู้ทํานําร้อน - นําเย็น แบบตังพืน 
จํานวน 1 เครือง (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ค่าตู้เย็น จํานวน 1 ตู้ (สํานักงานปลัด อบ
ต.) 9,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ รวมค่าติดตัง ศูนย์
บริการประชาชน องค์การบริหารส่วน
ตําบลสันกลาง 

0.00 0.00 0.00 89,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง (สํานัก
งานปลัด อบต.)   0.00 32,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง (สํานัก
งานปลัด อบต.) 25,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง 
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 29,000.00 10.34 % 32,000

ค่าจัดซือจอภาพแบบ LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน 2 
เครือง (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบจุ่ม 
(Submersible Pump) ขนาด 3 แรง
ม้า

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จํานวน 1 
หลัง (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 294,430.00 220,987.80 66,440.00 150,000.00 -100 % 0

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ยาน
พาหนะ เครืองจักรกล เครืองสูบนํา
ประปาหมู่บ้าน และระบบประปาหมู่บ้าน 
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 366,800.00 439,677.80 127,230.00 1,157,500.00 564,700

รวมงบลงทุน 366,800.00 439,677.80 127,230.00 1,157,500.00 564,700

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 410,166.00 0.00 11,000.00 11,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมิน
ผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือ
การจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดิน 
และหรือสิงก่อสร้าง พัฒนาระบบต่าง ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

รวมรายจ่ายอืน 410,166.00 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000

รวมงบรายจ่ายอืน 410,166.00 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 10,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุน อบต.แม่เย็น ในการดําเนินการ
ตามโครงการจัดตังศูนย์ปฏิบ้ติการร่วม
ในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ 
(อําเภอพาน) (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 20,000.00 35,000.00 0.00 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 20,000.00 35,000.00 0.00 15,000

รวมงานบริหารทัวไป 10,848,004.70 10,372,051.35 11,007,014.66 13,080,720.00 12,947,520
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งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,031,417.00 1,162,835.00 1,419,549.00 1,505,000.00 9.3 % 1,645,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 9,727.00 25,394.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 67,340.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,152,757.00 1,214,562.00 1,486,943.00 1,562,000.00 1,697,000

รวมงบบุคลากร 1,152,757.00 1,214,562.00 1,486,943.00 1,562,000.00 1,697,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 109,580.00 108,480.00 141,050.00 205,000.00 0 % 205,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,660.00 5,040.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 23,400.00 60,000.00 16.67 % 70,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,806.00 7,251.00 9,653.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 126,046.00 120,771.00 174,103.00 295,000.00 305,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 299,000.00 321,525.00 340,600.00 260,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาช่วยงานกองคลัง   (กองคลัง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (กอง
คลัง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กอง
คลัง) 0.00 0.00 53,720.00 50,000.00 0 % 50,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง และคณะกรรมการตรวจรับงาน
พัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(กองคลัง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)  
 0.00 41,128.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง) 32,706.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 2,300.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 331,706.00 364,953.00 394,320.00 320,000.00 290,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,524.05 34,700.00 49,874.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 3,200.00 3,350.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 29,524.05 37,900.00 53,224.00 75,000.00 55,000

รวมงบดําเนินงาน 487,276.05 523,624.00 621,647.00 690,000.00 650,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอีทํางาน จํานวน 4 ตัว (กองคลัง) 0.00 0.00 7,960.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 1 ตัว  (กอง
คลัง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ (กอง
คลัง) 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 3 ตู้ 
(กองคลัง) 0.00 0.00 0.00 23,700.00 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 
หลัง (กองคลัง) 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0
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ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบตู้เหล็ก ชนิด 
2 บานประตู จํานวน 2 ใบ (กองคลัง) 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าโต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 5 จํานวน 2 ตัว 
(กองคลัง) 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่ากล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 กล้อง (กองคลัง) 3,790.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง (กอง
คลัง) 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง (กอง
คลัง) 25,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง 
(กองคลัง) 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครือง 
(กองคลัง)

0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง 
(กองคลัง)

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง 
(กองคลัง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,090.00 32,000.00 25,960.00 71,700.00 9,900

รวมงบลงทุน 39,090.00 32,000.00 25,960.00 71,700.00 9,900
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งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 265,660.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 265,660.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 265,660.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,944,783.05 1,770,186.00 2,134,550.00 2,323,700.00 2,356,900

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 12,792,787.75 12,142,237.35 13,141,564.66 15,404,420.00 15,304,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (สํานักงานปลัด อบต
.)   

0.00 0.00 29,400.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอก
ควัน 
(สํานักงานปลัด อบต.) 

0.00 0.00 48,880.00 23,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 33,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0
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ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอกควัน 
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและระงับ
เหตุอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  (สํานักงานปลัด 
อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,500

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 78,280.00 286,000.00 132,500

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 17,500.00 316,800.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 6,300.00 0.00 7,800.00 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 23,800.00 316,800.00 7,800.00 50,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 23,800.00 316,800.00 86,080.00 336,000.00 192,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าสายส่งนําดับเพลิง (สํานักงานปลัด อบ
ต.) 0.00 25,000.00 0.00 19,500.00 28.21 % 25,000

ค่าสายส่งนําดับเพลิง (สํานักงานปลัด อบ
ต.) 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือกระจกจราจรแบบโพลี
คาร์บอเนต (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 99,000.00 99,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเชือกโรยตัวกู้ภัย ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11.5 มม. จํานวน 
1 เส้น (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าจัดซือไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จํานวน 5 
ชุด (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าไฟกระพริบเตือนอันตรายและ
สัญญาณไฟจราจร แผงจราจร (สํานัก
งานปลัด อบต.) 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 142,000.00 124,000.00 99,000.00 119,500.00 145,000

รวมงบลงทุน 142,000.00 124,000.00 99,000.00 119,500.00 145,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 165,800.00 440,800.00 185,080.00 455,500.00 337,500

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 165,800.00 440,800.00 185,080.00 455,500.00 337,500

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 449,901.00 517,683.00 880,828.00 1,035,700.00 28.42 % 1,330,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 24,755.00 22,690.00 293,486.00 280,000.00 7.14 % 300,000
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 49,337.00 22,550.00 15,104.00 35,000.00 0 % 35,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 565,993.00 604,923.00 1,231,418.00 1,392,700.00 1,749,000

รวมงบบุคลากร 565,993.00 604,923.00 1,231,418.00 1,392,700.00 1,749,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 103,948.00 87,130.00 94,850.00 120,000.00 0 % 120,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,080.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,620.00 29,380.00 28,190.00 35,000.00 -42.86 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 119,648.00 116,510.00 123,040.00 160,000.00 215,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 55,750.00 242,612.50 140,600.00 211,139.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของ  และจ้าง
เหมาช่วยงานกองการศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน  (กองการ
ศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กอง
การศึกษาฯ) 0.00 0.00 22,557.00 35,000.00 -42.86 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ค่าตอบแทนอืนตามกฎหมาย (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

0.00 29,603.25 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ค่าตอบแทนอืนตามกฎหมาย (ส่วนการ
ศึกษาฯ) 12,968.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000.00 186,530.00 54,970.00 55,000.00 0 % 55,000

รวมค่าใช้สอย 73,718.00 458,745.75 218,127.00 301,139.00 345,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000.00 21,373.00 29,979.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 17,751.00 19,981.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 5,000.00 3,467.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 690.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 27,751.00 46,354.00 54,136.00 65,000.00 65,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 12,099.75 11,065.59 7,686.42 20,000.00 0 % 20,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,241.00 4,847.00 2,411.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 249.66 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 17,340.75 15,912.59 10,347.08 40,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 238,457.75 637,522.34 405,650.08 566,139.00 675,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 4 ตัว  (กอง
การศึกษา) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
ทึบ แบบบานเปิด จํานวน 2 หลัง (กอง
การศึกษาฯ) 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0
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ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลือน 
จํานวน 1 หลัง (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบตู้เหล็กชนิด 2
 บานประตู จํานวน 2 ตู้ (ส่วนการ
ศึกษาฯ) 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยาย จํานวน 1 ชุด (กอง
การศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 กล้อง (ส่วนการศึกษาฯ)   0.00 6,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
จํานวน 3 เครือง (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 39,500.00 -100 % 0

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 40 นิว จํานวน 
1 เครือง (กองการศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,700

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองซักผ้า แบบ 2 ถัง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม จํานวน 1 
เครือง (กองการศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จํานวน 1 เครือง (กองการศึกษา) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง (ส่วนการ
ศึกษาฯ)   0.00 32,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง (ส่วนการ
ศึกษาฯ) 25,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  จํานวน 1 เครือง (กอง
การศึกษาฯ) 0.00 0.00 7,790.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง 
(กองการศึกษา)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง 
(กองการศึกษา)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,800.00 38,900.00 21,290.00 51,500.00 68,100

รวมงบลงทุน 33,800.00 38,900.00 21,290.00 51,500.00 68,100

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 207,272.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 207,272.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 207,272.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 1,045,522.75 1,281,345.34 1,658,358.08 2,010,339.00 2,492,900

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก (ส่วน
การศึกษาฯ)   0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)   0.00 343,600.00 0.00 0.00 0 % 0
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3. ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายยุวชนตําบล
สันกลาง (ส่วนการศึกษาฯ)   0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

4. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมยุวชนอาสา
พิทักษ์สิงแวดล้อม (ส่วนการศึกษาฯ)   0.00 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก (กอง
การศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก (ส่วนการ
ศึกษาฯ) 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงกาารหนู
น้อยพอเพียง 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการเรียนรู้
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่วนการศึกษาฯ) 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 464,620.00 412,100.00 -15.03 % 350,160

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ) 
(1)  ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก 392,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 472,000.00 588,600.00 464,620.00 452,100.00 390,160

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 661,562.40 653,391.26 686,035.54 710,500.00 6.02 % 753,300

รวมค่าวัสดุ 661,562.40 653,391.26 686,035.54 710,500.00 753,300

รวมงบดําเนินงาน 1,133,562.40 1,241,991.26 1,150,655.54 1,162,600.00 1,143,460
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,480,000.00 1,455,000.00 1,673,000.00 1,742,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางเพือ
เป็นค่าอาหารกลางวัน (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,368,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านถํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 148,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าต้าก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 138,000

อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

รวมเงินอุดหนุน 1,480,000.00 1,455,000.00 1,673,000.00 1,742,000.00 1,762,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,480,000.00 1,455,000.00 1,673,000.00 1,742,000.00 1,762,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,613,562.40 2,696,991.26 2,823,655.54 2,904,600.00 2,905,460

งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาอําเภอพาน (กอง
การศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 120,000

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 120,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 120,000
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษา ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์    
ให้กับเด็ก นักเรียน ประชาชน (ส่วนการ
ศึกษาฯ)    

0.00 69,725.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษา ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ 
 ให้กับเด็ก นักเรียน ประชาชน (ส่วนการ
ศึกษาฯ) 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเข้าค่าย
ยุวชนตําบลสันกลาง (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมยุวชน
อาสาพิทักษ์สิงแวดล้อม (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเยาวชน
ต้นกล้าตําบลสันกลาง (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายยุวชนตําบล
สันกลาง (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพืนทีสร้างสรรค์ 
เยาวชนต้นกล้าสันกลาง ประจําปี 2560 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการยุวชนอาสาพิทักษ์
สิงแวดล้อม (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนต้นกล้า
ตําบลสันกลาง (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการเยาวชนต้นกล้าตําบลสันกลาง 0.00 0.00 56,900.00 0.00 0 % 0

เยาวชนต้นกล้าตําบลสันกลาง 0.00 36,900.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 40,000.00 106,625.00 281,900.00 290,000.00 250,000

รวมงบดําเนินงาน 40,000.00 106,625.00 281,900.00 290,000.00 250,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 40,000.00 106,625.00 281,900.00 290,000.00 250,000

รวมแผนงานการศึกษา 3,709,085.15 4,094,961.60 4,763,913.62 5,214,939.00 5,768,360

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 360,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 600.00 6,900.00 89,600.00 60,000.00 66.67 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 600.00 6,900.00 89,600.00 60,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 600.00 6,900.00 89,600.00 120,000.00 160,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 135,000.00 135,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขอุดหนุนคณะกรรมการหมู่
บ้าน จํานวน 18 หมู่บ้าน (สํานักงานปลัด 
อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000

รวมเงินอุดหนุน 135,000.00 135,000.00 0.00 0.00 360,000

รวมงบเงินอุดหนุน 135,000.00 135,000.00 0.00 0.00 360,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 135,600.00 141,900.00 89,600.00 120,000.00 520,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 135,600.00 141,900.00 89,600.00 480,000.00 520,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 15,000.00 15,000.00 100,000.00 15,000.00 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,000.00 15,000.00 100,000.00 15,000.00 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 804,127.00 892,750.00 1,074,749.00 1,150,000.00 9.57 % 1,260,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 116,600.00 122,160.00 127,080.00 138,000.00 78.26 % 246,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 50 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 986,727.00 1,080,910.00 1,267,829.00 1,354,000.00 1,584,000

รวมงบบุคลากร 986,727.00 1,080,910.00 1,267,829.00 1,354,000.00 1,584,000
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 91,417.00 75,420.00 101,600.00 120,000.00 0 % 120,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,920.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 34,200.00 6,000.00 0.00 37,000.00 -2.7 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,645.00 11,490.00 29,015.00 52,000.00 -32.69 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 147,182.00 92,910.00 130,615.00 214,000.00 201,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 9,100.00 13,900.00 22,500.00 110,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของ และจ้าง
เหมาช่วยงานกองช่าง (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพิม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
(กองช่าง) 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมหลัก
สูตรการสอนสาธิตการผลิตบํารุงรักษา
และการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 
(แบบผิวดิน และแบบบาดาล) จํานวน 2 
รุ่น 

0.00 0.00 55,404.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กอง
ช่าง) 0.00 0.00 16,550.00 30,000.00 66.67 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ค่าตอบแทนอืนตามกฎหมาย (กองช่าง)    0.00 2,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ค่าตอบแทนอืนตามกฎหมาย (กองช่าง) 800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 3,490.00 3,840.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 9,900.00 19,390.00 98,294.00 170,000.00 210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,800.00 24,098.00 14,578.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 99,730.00 18,700.00 0.00 71,000.00 -29.58 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 4,550.00 2,064.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 119,530.00 47,348.00 16,642.00 106,000.00 140,000

รวมงบดําเนินงาน 276,612.00 159,648.00 245,551.00 490,000.00 551,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว (กองช่าง)  0.00 0.00 3,980.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 1 ตัว  (กอง
ช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลือนทึบ 
จํานวน 1 ตู้ (กองช่าง)   0.00 4,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 6  จํานวน 
1 ตัว  (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,700

ค่าจัดซือพัดลม แบบติดผนัง ขนาดไม่
น้อยกว่า 16 นิว จํานวน 2 ตัว  (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,800
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ค่าโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 1 ชุด 
(กองช่าง) 4,390.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือนังร้านสําเร็จรูป ขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร จํานวน 4 ชุด  
(กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,800

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือสว่านเจาะกระแทก ขนาดไม่
น้อยกว่า 26 มม. จํานวน 1 ตัว  (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

ค่าจัดซือสว่านไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
10 มม. จํานวน 1 ตัว  (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าเทปวัดระยะทาง ความยาว 50 เมตร 
(กองช่าง) 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครือง (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 20,900.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 2 เครือง (กอง
ช่าง)   0.00 42,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  จํานวน 1 เครือง (กอง
ช่าง) 

0.00 0.00 7,790.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครือง (กองช่าง) 

0.00 0.00 8,390.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,390.00 46,500.00 45,860.00 0.00 23,300

รวมงบลงทุน 4,390.00 46,500.00 45,860.00 0.00 23,300
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งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 114,828.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 114,828.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 114,828.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,382,557.00 1,287,058.00 1,559,240.00 1,844,000.00 2,158,300

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 588,959.00 519,711.15 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 588,959.00 519,711.15 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 588,959.00 519,711.15 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ขุดเจาะบ่อนําบาดาลบ้านป่าเปา หมู่ที 11 0.00 197,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ขุดเจาะบ่อนําบาดาลบ้านแม่คาวโตน
พัฒนา หมู่ที 17 0.00 197,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการ
ประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลสัน
กลาง  (กองช่าง) 0.00 0.00 5,234,859.31 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
ของ หมู่ที 16 บ้านสันโค้ง (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที 7 บ้านสันผักฮี  (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 0.00 280,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถังเก็บนําดิบ หมู่ที 12 
บ้านใหม่พัฒนา (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 253,000
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โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่
ที 10 บ้านผาจ้อ (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่
ที 3 บ้านถํา  (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์บริการ
ประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลสัน
กลาง (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 94,000

โครงการก่อสร้างอาคารทีเก็บของ หมู่ที 
8 บ้านทาทรายมูล (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการต่อเติมห้องเก็บเอกสารและวัสดุ
ครุภัณฑ์สํานักงาน ศูนย์บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 221,000

โครงการต่อเติมอาคารเก็บของ หมู่ที 16 
บ้านสันโค้ง (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) ประเภทงานอาคาร (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

 โครงการจ้างเหมาติดตังราวกันตก 
จํานวน 6 จุด 0.00 0.00 122,800.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีคเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 1 บ้านป่าเหียง 0.00 249,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  15 บ้านแม่
คาวดวงดี (กองช่าง) 111,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  8 บ้านทา
ทรายมูล (กองช่าง) 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านป่าข่า 
(กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 252,500.00 -100 % 0
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ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านสันผักฮี 
(กองช่าง)

77,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรัวคอนกรีต
และเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 16 
บ้านสันโค้ง (กองช่าง) 155,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด  
  หมู่ที 9 บ้านหัวฝาย (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 280,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด  
 หมู่ที 6 บ้านแม่คาวโตน (กองช่าง)   

0.00 0.00 0.00 280,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด 
หมู่ที 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด 
หมู่ที 5 บ้านป่าต้าก (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 260,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างหินทิงบนกล่องกาเบียน หมู่ที 
15 บ้านแม่คาวดวงดี (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 190,000.00 -100 % 0

ค่าขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 14 บ้านป่าข่าดอนชัย (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 0.00 280,000.00 -100 % 0

ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบนํา 
หมู่ที 8 บ้านทาทรายมูล (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที 4 บ้านป่าข่า (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 0.00 107,500.00 -100 % 0

ค่าเทคอนกรีตเสริมเหล็กขอบสระประปา
หมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านแม่คาวหลวง (กอง
ช่าง) 164,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าปรับปรุงถนนสู่พืนทีการเกษตร หมู่ที  
10 บ้านผาจ้อ (กองช่าง) 194,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงถนนสู่พืนทีการเกษตร หมู่ที  
12 บ้านใหม่พัฒนา (กองช่าง) 243,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (เปลียนท่อ
ประปา) หมู่ที 4 บ้านป่าข่า (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าวัสดุซ่อมแซมถนน หมู่ที  3 บ้านถํา 
(กองช่าง) 47,430.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าวัสดุวางท่อประปาภูเขา หมู่ที 18 บ้าน
เวียงสา (กองช่าง) 106,601.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าวัสดุวางท่อประปาภูเขา หมู่ที 3 บ้าน
ถํา (กองช่าง) 106,413.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. หมู่ที 13 บ้านร่องลึก (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างคลองส่งนําดาด
คอนกรีต หมู่ที 2 บ้านแม่คาวหลวง (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างคลองส่งนําดาด
คอนกรีต หมู่ที 5 บ้านป่าต้าก (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 118,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เลียบคลองชลประทาน หมู่ที 9 บ้าน
หัวฝาย

0.00 482,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 1 บ้านป่าเหียง (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 280,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 10 บ้านผาจ้อ 0.00 198,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 15 บ้านแม่คาวดวงดี (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 
(กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 18 บ้านเวียงสา (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 6 บ้านแม่คาวโตน 0.00 248,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 7 บ้านสันผักฮี (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 116,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 8 บ้านทาทรายมูล 0.00 196,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาศูนย์
บริการประชาชนตําบลสันกลาง 0.00 0.00 0.00 152,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต 
รูปตัววี หมู่ที 2 บ้านแม่คาวหลวง 0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 5 
บ้านป่าต้าก (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 162,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 6 
บ้านแม่คาวโตน (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 280,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 9 
บ้านหัวฝาย (โซนบน) (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 9 
บ้านหัวฝาย (โซนล่าง) (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที 5 บ้านป่าต้าก 0.00 249,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 14 บ้านป่าข่าดอนชัย 
(กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 110,000

โครงการติดตังราวกันตก จํานวน 6 จุด 
(กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที 14 บ้านป่าข่าดอนชัย 

0.00 248,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเชือมต่อ หมู่ที 16 กับ ถนนชล
ประทาน (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 13 บ้านร่องลึก

0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 14 บ้านป่าข่าดอนชัย (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 170,000

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 16 บ้านสันโค้ง

0.00 169,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 4 บ้านป่าข่า

0.00 248,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 7 บ้านสันผักฮี

0.00 149,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 7 บ้านสันผักฮี (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 164,000

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 13 บ้านร่องลึก (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) ประเภทงานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก 
(กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) ประเภทงานคูและบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) ประเภทงานจัดหาและรับวางท่อ 
PVC (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) ประเภทงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทีดิน สิงก่อสร้าง 
และสาธารณสมบัติ (กองช่าง) 0.00 0.00 526,379.00 845,000.00 -49.47 % 427,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง 0.00 0.00 197,500.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 15 
บ้านแม่คาวดวงดี 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 5 
บ้านป่าต้าก 0.00 29,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิง
ก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน ให้แก่
เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
(กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,235,144.00 3,291,300.00 6,081,538.31 4,113,000.00 5,580,000

รวมงบลงทุน 1,235,144.00 3,291,300.00 6,081,538.31 4,113,000.00 5,580,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 322,475.02 1,938,032.43 0.00 1,620,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขา
อําเภอพาน  (สาขาที  13) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

รวมเงินอุดหนุน 322,475.02 1,938,032.43 0.00 1,620,000.00 350,000

รวมงบเงินอุดหนุน 322,475.02 1,938,032.43 0.00 1,620,000.00 350,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,146,578.02 5,749,043.58 6,081,538.31 5,733,000.00 5,930,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการการจัดการ
และคัดแยกขยะ 0.00 8,540.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 8,540.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 8,540.00 0.00 0.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 8,540.00 0.00 0.00 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,529,135.02 7,044,641.58 7,640,778.31 7,577,000.00 8,088,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 25,600.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าตรวจสอบปริมาณนํา วิเคราะห์
คุณภาพนํา ของประปาหมู่บ้าน  แหล่งนํา
ดิบ    (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎรในตําบล ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการแผ่นดิน
ธรรม แผ่นดินทอง และค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาสินค้า OTOP (สํานักงานปลัด อบ
ต.)   

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ทางด้าน
กฎหมาย ด้านการเมือง การปกครอง
 เพือสร้างความสามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ แก่ผู้นําชุมชนและประชาชน 
ตามแนวทาง
 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
(สํานักงานปลัด อบต.)

36,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎรในตําบล ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้า 
OTOP (สํานักงานปลัด อบต.)

64,625.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม อปพร. และ สาย
ตรวจอาสาตําบลสันกลาง ด้านการป้องกัน 

 บรรเทาสาธารณภัย และตามยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (สํานัก
งานปลัด อบต.)

29,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน และตามยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (สํานัก
งานปลัด อบต.)    

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ทาง
ด้านกฎหมาย ด้านการเมือง การปกครอง 

เพือสร้างความสามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ แก่ผู้นําชุมชนและประชาชน 
ตามแนวทางโครงการแผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง (สํานักงานปลัด อบต.) 

0.00 89,800.00 0.00 0.00 0 % 0
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7. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการร้อยรวมคน 3 วัย สายใยรักแห่ง
ครอบครัว (ส่วนการศึกษาฯ) 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสตรีสากลตําบล
สันกลาง ประจําปี 2559 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือนแผนชุมชน 
และการประชุมประชาคมหมู่บ้าน (สํานัก
งานปลัด อบต.) 0.00 0.00 9,900.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือนแผนชุมชน 
และการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตําบล 
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตําบลสันกลาง  
(สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมหกรรม
อาหารดี ของกินลํา และผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP ตําบลสันกลาง (สํานักงานปลัด 
อบต.)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมร้อยรวมคน 
3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว (กอง
การศึกษาฯ) 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
รู้เกียวกับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก
และสตรี (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 10,080.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
รู้เกียวกับบทบาท การพิทักษ์และคุ้มครอง
สิทธิเด็กและสตรี (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุในตําบลสันกลาง  (กองการ
ศึกษาฯ) 0.00 0.00 50,000.00 100,000.00 -100 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้
ทางด้านกฎหมาย ด้านการเมือง การ
ปกครอง 
เพือสร้างความสามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์  (สํานักงานปลัด อบต.)  

0.00 0.00 41,900.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมอาชีพ
ให้แก่ราษฎรในตําบล ตามแนวปรัชญา   
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการแผ่นดิน
ธรรม แผ่นดินทอง และส่งเสริมพัฒนา
สินค้า OTOP  (สํานักงานปลัด อบต.)   

0.00 0.00 147,460.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมอาชีพ
ให้แก่ราษฎรในตําบล ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมพัฒนา
สินค้า OTOP (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 100,000.00 14 % 114,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรม
เครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดตําบล
สันกลาง (กองการศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตําบล
สันกลาง 
และการส่งเสริมหมู่บ้านแผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง (สํานักงานปลัด อบต.)

244,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเครือข่ายเยาวชน
ต้านภัยยาเสพติดตําบลสันกลาง
ประจําปี 2562 (กองการศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการทําบายศรีใบตองสด 
(สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,500

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 
2562 (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการผูกผ้าระบายในงาน
พิธีต่าง ๆ (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,100
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ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและเสริม
สร้างสุขภาพในผู้สูงอายุในตําบลสันกลาง  
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในตําบลสันกลาง  
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมอาหารดี 
ของกินลํา และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
ตําบลสันกลาง (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเย็บร้อยค่อยจีบ 
คลุมไตรสร้างอาชีพ (สํานักงานปลัด อบต
.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 37,900

ค่าใช้จ่ายในโครงการร้อยรวมคน 3 วัย 
สานสายใยรักแห่งครอบครัว (กองการ
ศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ 
(สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการวันสตรีไทย (สํานัก
งานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,600

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกียว
กับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและ
สตรี ประจําปี 2562 (สํานักงานปลัด อบ
ต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความเข้ม
แข็งสถาบันครอบครัวสู่ตําบลน่าอยู่อย่าง
ยังยืน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้นําและ
ประชาชนเพือให้รับรู้สิทธิและหน้าทีใน
การ
ใช้มาตรการกฎหมายสาธารณสุข (สํานัก
งานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรีตําบลสันกลาง 
ประจําปี 2562 (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,800
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โครงการ สนทนากลุ่ม (Fogus Group) 
การเพิมประสิทธิภาพระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

13,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตําบลสันกลาง (ในสถานศึกษา) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 408,625.00 282,000.00 339,340.00 511,000.00 816,900

รวมงบดําเนินงาน 408,625.00 282,000.00 339,340.00 511,000.00 816,900

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 70,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 540,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 70,000.00 40,000.00 540,000.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 70,000.00 40,000.00 540,000.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 478,625.00 322,000.00 879,340.00 511,000.00 816,900

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 478,625.00 322,000.00 879,340.00 511,000.00 816,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ชนเผ่า (ส่วนการศึกษาฯ)   0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด 
(กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 50,000.00 60,000.00 -100 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเสริม
สร้างสุขภาพผู้สูงอายุตําบลสันกลาง 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตําบลสันกลาง
ต่อต้านยาเสพติด (กองการศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาตําบล
สันกลาง ประจําปี 2558 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,000.00 20,000.00 80,000.00 60,000.00 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 25,486.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 25,486.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 35,486.00 20,000.00 80,000.00 60,000.00 60,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง (ส่วน
การศึกษาฯ) 96,140.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 96,140.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 96,140.00 0.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 151,626.00 20,000.00 80,000.00 60,000.00 60,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับกิจกรรมงานพิธีทาง
ศาสนาประเพณีต่างๆ (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 90,000.00 50,000.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา (ส่วนการศึกษาฯ) 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่ง
เสริมการท่องเทียวบ่อนําพุเย็นช่วง
สงกรานต์(ส่วนการศึกษาฯ) 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

4. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่ง
เสริมอนุรักษ์ ฟืนฟู ภูมิปัญญาท้องถินแก่
ผู้นํา และประชาชน (ส่วนการศึกษาฯ) 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

5. ค่าใช้จ่ายโครงการวิถีธรรม วิถีไทยสู่
วิถีพอเพียง (ส่วนการศึกษาฯ)  0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

6. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมธรรมะ พระ
ธรรม  และธรรมะสัญจร แก่พระภิกษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ประชาชน 
(ส่วนการศึกษาฯ) 

0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุในตําบลสันกลาง (ส่วนการ
ศึกษาฯ) 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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8. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีชนเผ่า (ส่วนการศึกษาฯ) 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมธรรมะ พระ
ธรรม  และธรรมะสัญจร แก่พระภิกษุ
สามเณร  อุบาสก อุบาสิกา ประชาชน 
(ส่วนการศึกษาฯ)

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการจุดรวมพลคนสูงวัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สํานัก
งานปลัด อบต.) 

0.00 0.00 0.00 9,800.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ตําบลสันกลาง  (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 17,000.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา (ส่วนการศึกษาฯ) 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง สรง
นําพระธาตุ และประเพณีแห่ธรรมหลวง 
(ส่วนการศึกษาฯ) 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้
สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลสันกลาง 
(ส่วนการศึกษาฯ) 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมส่ง
เสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีชน
เผ่า (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 15,000.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมส่ง
เสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีชน
เผ่า
(ส่วนการศึกษาฯ)

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมวิถีธรรม 
วิถีไทย สู่วิถีพอเพียง (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ประเพณี แห่เทียนพรรษา (กองการ
ศึกษาฯ) 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุและสืบ
สานประเพณีสงกรานต์ รดนําดําหัวผู้สูง
อายุตําบลสันกลาง  (สํานักงานปลัด อบต
.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการวิถีธรรม วิถีไทย สู่
วิถีพอเพียง (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ประเพณี แห่เทียนพรรษาตําบลสันกลาง
(กองการศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟืนฟู ศิลปะ ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน
และวัฒนธรรมท้องถินอันดีงาม (กองการ
ศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีชนเผ่า
ตําบลสันกลาง (กองการศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสรงนําพระธาตุ
ดอนมูล (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการวิถีธรรม วิถีไทย สู่วิถีพอเพียง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืนฟู ศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน แก่ผู้นํา
ท้องทีท้องถิน และประชาชน ประจําปี 
2558

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ ประยุกต์สู่ทิศทางอนาคต 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 485,000.00 425,000.00 72,000.00 239,800.00 320,000

รวมงบดําเนินงาน 485,000.00 425,000.00 72,000.00 239,800.00 320,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 108,750.00 78,750.00 78,750.00 78,750.00 -100 % 0

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพาน 
(สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 81,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 108,750.00 86,750.00 78,750.00 78,750.00 81,000

รวมงบเงินอุดหนุน 108,750.00 86,750.00 78,750.00 78,750.00 81,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 593,750.00 511,750.00 150,750.00 318,550.00 401,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเทียว ช่วงสงกรานต์ (สํานักงานปลัด 
อบต.) 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเทียวนําพุเย็น หมู่ที 2 บ้านแม่
คาวหลวง

0.00 0.00 0.00 78,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเทียวนําพุเย็น หมู่ที 2 บ้านแม่
คาวหลวง (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวบ่อนําพุ
เย็น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 
2558

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 100,000.00 0.00 100,000.00 78,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 100,000.00 0.00 100,000.00 78,000.00 30,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 100,000.00 0.00 100,000.00 78,000.00 30,000
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รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 845,376.00 531,750.00 330,750.00 456,550.00 491,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

ค่าถมดินพร้อมปรับเกลีย ทีดิน อบต.สัน
กลาง (สํานักงานใหม่) (กองช่าง) 681,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารหมู่
บ้าน หมู่ที 6 บ้านแม่คาวโตน (กองช่าง) 199,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 1 
บ้านป่าเหียง (กองช่าง) 216,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 11 
บ้านป่าเปา 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 13 
บ้านร่องลึก 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถังกรองใต้นํา หมู่ที  8 บ้านทา
ทรายมูล (กองช่าง) 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตไม่เสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา หมู่ที 15 
บ้านแม่คาวดวงดี (กองช่าง) 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 
(กองช่าง) 189,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  20:07:08 หน้า : 46/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าขุดบ่อนําดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 8 
บ้านทาทรายมูล (กองช่าง) 77,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. หมู่ที 14 บ้านป่าข่าดอนชัย (กอง
ช่าง) 84,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. หมู่ที 5 บ้านป่าต๊าก (กองช่าง) 221,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,104,500.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 2,104,500.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 2,104,500.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,104,500.00 0.00 0.00 0.00 0

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมชีแจงชาวนา
ทางข้าวสันกลาง (ตรวจวิเคราะห์ดินและ
การใช้ปุ๋ยสังตัด) ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2560 

0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
งานมหกรรมสถานีเกษตร วิถีพอเพียง 102,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการผลิตเชือ
รากําจัดศัตรูพืช ประจําปี 2562 (สํานัก
งานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 54,300

โครงการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์เพือ
การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0.00 0.00 33,060.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการสถานีเกษตรวิถีพอเพียง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 111,935.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
เพือการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการ
ควบคุมศัตรูพืชในพืนทีภาคเหนือตอน
บน

0.00 5,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยหมักและนํา
หมักชีวภาพเพือลดต้นทุนการผลิต 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 226,735.00 5,800.00 68,060.00 0.00 54,300

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 84,460.00 21,170.00 3,185.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 84,460.00 21,170.00 3,185.00 50,000.00 70,000

รวมงบดําเนินงาน 311,195.00 26,970.00 71,245.00 50,000.00 124,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซือกล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ กําลังขยาย 
จํานวน 1 ชุด (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

ค่าจัดซือเครืองวัดความชืน เมล็ดธัญพืช 
Grain Moisture จํานวน 1 เครือง  
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

ค่าจัดซือเครืองวัดความนําไฟฟ้า (EC 
Meter) ตัวเลขดิจิตอล ชนิดพกพา
จํานวน 1 เครือง (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

ค่าจัดซือเครืองวัดค่าความเป็นกรด ด่าง 
(pH Meter) ตัวเลขดิจิตอล ชนิดพก
จํานวน 1 เครือง (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าจัดซือเครืองวัดปริมาณออกซิเจนในนํา 
(DO Meter) ตัวเลขดิจิตอล ชนิดพกพา 
จํานวน 1 เครือง (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าจัดซือเครืองวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด 
INFRAED THERMOMETER  
จํานวน 1 เครือง (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 311,195.00 26,970.00 71,245.00 50,000.00 164,300

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาพิทักษ์ป่า
ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (สํานักงานปลัด 
อบต.) 

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการอนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม (สํานักงานปลัด อบต.) 

0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
อนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม (สํานักงานปลัด อบต.) 14,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม รักนํา 
รักป่า รักษาแผ่นดิน (สํานักงานปลัด อบ
ต.) 0.00 0.00 29,900.00 30,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์
และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 19,900.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการ รักนํา รักป่า รักษา
แผ่นดิน ตําบลสันกลาง
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาพิทักษ์ป่า
ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (สํานักงานปลัด 
อบต.)

29,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 44,800.00 45,000.00 49,800.00 30,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 44,800.00 45,000.00 49,800.00 30,000.00 30,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 44,800.00 45,000.00 49,800.00 30,000.00 30,000

รวมแผนงานการเกษตร 355,995.00 71,970.00 121,045.00 80,000.00 194,300

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 66,577.00 62,532.00 75,949.00 90,000.00 50 % 135,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 12,474,300.00 14,193,600.00 13.78 % 16,149,600

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 2,426,400.00 3,168,000.00 0 % 3,168,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 406,000.00 407,500.00 393,500.00 420,000.00 2.86 % 432,000

สํารองจ่าย 302,116.00 46,272.00 63,250.00 429,000.00 -4.75 % 408,621
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 270,000.00 270,000.00 270,000.00 300,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลสันกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 165,000.00 185,440.00 196,006.00 204,991.00 10.25 % 225,999

รวมงบกลาง 1,209,693.00 971,744.00 15,899,405.00 18,805,591.00 20,719,220

รวมงบกลาง 1,209,693.00 971,744.00 15,899,405.00 18,805,591.00 20,719,220

รวมงบกลาง 1,209,693.00 971,744.00 15,899,405.00 18,805,591.00 20,719,220

รวมแผนงานงบกลาง 1,209,693.00 971,744.00 15,899,405.00 18,805,591.00 20,719,220

รวมทุกแผนงาน 25,341,596.92 25,777,004.53 43,151,476.59 49,000,000.00 52,240,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอ พาน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 52,240,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,947,520 บาท
งบบุคลากร รวม 8,817,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,521,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 โดยคํานวณตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ดังนี 1. เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท 2. รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  2 คน คนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 269,280 บาท
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบล ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนด
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2)
พ.ศ.2557 โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ดังนี
1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท 2. ค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน
คนละ 880 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2)
พ.ศ.2557 โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ดังนี
1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ
1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท 2. ค่าตอบแทนพิเศษ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน คนละ
880 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คน คนละ 7,200 บาทต่อเดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,836,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 โดยคํานวณตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ดังนี 1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.
เดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท 2. ค่าตอบแทน
รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน
110,160 บาท 3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.
เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท 4. ค่าตอบแทน
สมาชิกสภา อบต. จํานวน 29 คน คนละ 7,200 บาทต่อเดือน
เป็นเงิน 2,505,600 บาท
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,295,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,648,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล การรับโอน การเลือนระดับ
การเลือนขันเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึงการเบิกเงิน
ตามสิทธิทีได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ในตําแหน่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต.หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงานทัวไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเกษตร 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ นักตรวจสอบภายใน ตามทีได้รับการบรรจุ
แต่งตังในสํานักงานปลัด อบต. รวมอัตราว่าง ตามแผนอัตรากําลัง
พนักงานและการปรับปรุงแผนอัตรากําลังอืน ๆ โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิมเติม)
พ.ศ.2559 ลงวันที 2 มีนาคม 2559
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)      

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับ
การสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิมตามกฎหมายให้กับพนักงานส่วนตําบล
ในสํานักงานปลัด อบต. โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย
เรืองกําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือนทีนอกเหนือ
จากเงินเดือนให้กับผู้ดํารงตําแหน่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต.
หัวหน้าสํานักปลัด อบต. โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและ     
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ลงวันที
29 เมษายน 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (เพิมเติม) พ.ศ.2559
ลงวันที 3 พฤษภาคม 2559
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทีมีอยู่ในสํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที 4) ลงวันที 29 กันยายน 2558 โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน
12 เดือน ดังนี 1. พนักงานจ้างตามภารกิจตามแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง จํานวน 370,000 บาท 2. พนักงานจ้างทัวไปตาม
แผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง จํานวน 900,000 บาท
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ในสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับ
การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที
10 สิงหาคม 2558
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     
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งบดําเนินงาน รวม 3,539,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 732,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 487,500 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตังไว้ 187,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง เช่น ค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ
ค่าตอบแทน อปพร. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตังตามที
ได้รับมอบหมายและตามคําสังอบต.สันกลาง เงินรางวัล
เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ เป็นต้น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2555 รวมแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2558
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว2826 ลงวันที
17 กันยายน 2553 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด
ที กค 0402.5/ว156 ลงวันที 6 กันยายน 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (สํานักงานปลัด อบต.)
ตังไว้ 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของสํานักงานปลัด อบต.
เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2542 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว1562
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2555 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ.2550 และทีแก้ไขเพิมเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 145,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล
ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)
พ.ศ.2559
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559
เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน    
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)    

ค่าใช้สอย รวม 1,610,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจัดทําวารสาร  เอกสารต่าง ๆ (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร จัดพิมพ์ผลการดําเนินงาน หรือรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน เอกสารเผยแพร่กิจกรรม อบต. ปฏิทิน
ประชาสัมพันธ์งานของ อบต.
เป็นไปตามทีกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 141 ลําดับที 2   
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ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของ และค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ขับรถกู้ภัย 
(สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ สิงก่อสร้างอย่างใด และ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาเครืองถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์หรือ
สิงพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า
ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าล้าง-อัดรูป ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายต่าง ๆ
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล ขับรถกู้ภัย ค่าจ้างเหมา
พ่นหมอกควันกําจัดยุง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาทําของขวัญ
หรือของทีระลึกต่าง ๆ  ค่าขนส่งงานตามหน้าทีหรือค่าจ้างเหมาบริการ
ภารกิจอืน ๆ ฯลฯ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของ อบต.สันกลาง
ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
เป็นไปตามทีกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 141 ลําดับที 1    

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนของคณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง ฯลฯ รวมทังบุคลากรหรือ
ผู้นําชุมชนที อบต. มีคําสังสังให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 141 ลําดับที 4      

ค่ารับวารสาร หนังสือ สิงพิมพ์ (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร สือสิงพิมพ์ ระเบียบกฏหมายหรือเอกสาร
ราชการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ เช่น หนังสือพิมพ์
หรือเอกสารทางวิชาการอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์สําหรับ อบต. และ
ทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน ภายในตําบลหรือรายจ่ายประเภทอืน
ทีเข้าในลักษณนี เพือใช้เป็นข่าวสาร ข้อมูลในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
เป็นไปตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนดให้เบิกจ่ายได้     
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป(00100)แผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 57 ลําดับที 1       

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท
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1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (ให้ตัง
งบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง ของปีงบประมาณ
ทีล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาด
เงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้) เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม
ค่าของขวัญค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการ
เลียงรับรอง รวมทังค่าบริการ ค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่าย
ทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ให้เบิกจ่ายภายในวงเงินงบประมาณทีประมาณการไว้ตามอัตรา
ทีกําหนดและตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็น
และประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่าย
ทีเกิดขึนจริงมาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
ในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย     
2. ค่าเลียงรับรอง ตังไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ของ อบต. ในโอกาสต่าง ๆ การประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บริหารท้องถินโดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวม อยู่ในข้อ 1.
เช่น ค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและ
ค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวข้องกับการเลียงรับรอง
ในการประชุม ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าที
ทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีเบิกจ่ายจริง
โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
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ที มท 0808.2/ว252 ลงวันที 22 มกราคม 2553
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
2. ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานรัฐพิธี ราชพิธี วันสําคัญ
ทางราชการต่าง ๆ ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธี
วันสําคัญทางราชการต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันปิยมหาราช วันจักรี โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สนับสนุนโครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ วันคล้าย วันพระราชสมภพหรือสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมของ
กลุ่มพัฒนาสตรีและอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานที ค่าตกแต่งซุ้ม ถวายพระพร ค่าจัดทํา
พระบรมสาทิสลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ประดับไฟธงธิวาตามเส้นทางทีสําคัญ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 63 ลําดับที 1       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิน หรือการ
เลือกตังอืน ๆ และการลงประชามติ

จํานวน 300,000 บาท

เพือตังจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิน หรือการเลือกตังอืน ๆ และการลงประชามติ
ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา
กรณีแทนตําแหน่งว่าง กรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้
มีการเลือกตังใหม่ จัดตังหมู่บ้านใหม่ และกรณีอืน ๆ เช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตังท้องถิน นายอําเภอ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการช่วยเหลือในการเลือกตัง
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าแบบพิมพ์ ค่าแบบพิมพ์ในการเลือกตัง ค่าบัตรเลือกตัง
ค่าฝึกอบรม ฯลฯ ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นเกียวเนือง
กับการเลือกตัง เป็นไป
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ที มท 0890.4/468 ลงวันที 17 มกราคม 2556 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0890.4/ว3992 ลงวันที 2 ตุลาคม 2556
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 141 ลําดับที 3       
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต. และผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต.
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที 4) พ.ศ.2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 142 ลําดับที 6      

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ประจําปี 2562 (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1672 ลงวันที 27 มิถุนายน 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 145 ลําดับที 25      
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน
เพือความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (อบต.สีขาว) (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมเพือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการปฏิบัติงานเพือความโปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล (อบต.สีขาว) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของทีระลึก ค่าวัสดุและค่าเอกสารประกอบ
การฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1672 ลงวันที 27 มิถุนายน 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถินพ.ศ.2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 145 ลําดับที 26      

ค่าพวงมาลา  พวงมาลัย  เงินรางวัล และของทีระลึกของอบต. (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา
และพานประดับพุ่มดอกไม้ ฯลฯ เพือมอบให้แก่บุคคลต่าง ๆ หรือ
วาง ณ อนุสาวรีย์ หรือศพผู้มีเกียรติ ตามแก่กรณีได้ในนามของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถินเป็นส่วนรวม ตามความจําเป็น
เหมาะสมและประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว1284
ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2530
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตังไว้
100,000 บาท (สํานักงานปลัด อบต.) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม 
บํารุง รักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็น
ทรัพย์สินของ อบต. ทีชํารุดเสียหาย เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย
ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาเองให้ปฏิบัติ ดังนี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย 2.ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้จ่ายจากค่าวัสดุ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที
22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 142 ลําดับที 9       
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ค่าวัสดุ รวม 810,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลือง หมดไป
หรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้
ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก
เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก เช่นไม้บรรทัด เหล็ก กรรไกร
เก้าอีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา)
ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน
แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงาน
หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี 
ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป
พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ วัสุดสินเปลือง ได้แก่
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค ซองเอกสาร ตลับหมึก นําหมึกปรินท์
เทปพีวีซีแบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ
แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 143 ลําดับที 10      
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือ
จัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน
ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า
เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า
เครืองประจุไฟ ฯลฯ วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์
มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่
ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 143 ลําดับที 11       

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  20:08:00 หน้า : 14/124



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือ
จัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่ หม้อ กระทะ
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม
ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน
เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไขไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน
กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก
สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที  143 ลําดับที 12       
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน
รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่
ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้
เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง สว่าน
โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ วัสดุสินเปลือง เช่น นํามันทาไม้
ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี
ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อระบายนํา คสล. ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อนําและอุปกรณ์ประปา
ท่อต่าง ๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ ในการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนา
ภูมิทัศน์บริเวณสํานักงาน และการดําเนินงานตามภารกิจ
ของ อบต.
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 143 ลําดับที 13       
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน
รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่
ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์
ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แบบริเออร์ เบาะรถยนต์ แบตเตอรี
หม้อนํารถยนต์ ฯลฯ วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ สายไมล์ เพลา
ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง สกูร ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 143 ลําดับที 14      

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน
รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น
ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ นํามันดีเซล นํามันเบนซิน
นํามันก๊าด นํามันเตา นํามันเครือง แก๊สหุงต้ม ถ่าน นํามันจารบี
นํามันหล่อลืนต่าง ๆ ฯลฯ ทีใช้กับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ของ อบต.
รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ เครืองพ่นหมอกควัน และเครืองตัดหญ้า
ของ อบต.หรือใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. หรือนํามัน
ทีใช้ในกรณีขอรับการสนับสนุนเครืองจักรจากส่วนราชการอืน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที
22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 143 ลําดับที 15      
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน
รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่
ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์
เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ วัสดุสินเปลือง
ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์
แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 143 ลําดับที 16       
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน
รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc,
Digital Video Disc ,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reelmagnetic Tape ,Cassette Tape ,Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตชีทฟิดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethenet , Lan Card ,
Anti Virus , Sound Card) เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพติคอล(Optical)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน
20,000 บาท ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 144 ลําดับที 18       
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วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง
หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน รวมถึง รายจ่ายเพือ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัดหาสิงของ
ทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตัง ฯลฯ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ
และ วัสดุบริโภค นําดืม กาแฟ เครืองดืมโกโก้ ฯลฯ ไว้บริการผู้ทีมา
ติดต่อราชการ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 หรือ
ตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนด
ให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 144 ลําดับที 17      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 387,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารทีทําการ อาคาร สถานที
ในความควบคุมดูแลของ อบต. หรือทรัพย์สินของ อบต.
รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนทีเกินสิทธิขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ค่าตรวจสอบกระแสไฟฟ้า กรณีเหตุขัดข้อง
และค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0890.3/ว2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว1657ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 หนังสือหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที
20 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)    
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานและอาคารสถานที
ทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
และตามทีกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์สํานักงาน โทรศัพท์เคลือนที
หรือวิทยุโทรศัพท์เคลือนที (มือถือ) ค่าอินเตอร์เน็ตและให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์
ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ เพือใช้ประโยชน์ทีใช้ติดต่อทางราชการทัวไป
การติดต่อประสานงานในภารกิจต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการเป็นประจํา
และมีความจําเป็นเร่งด่วนทีจะต้องติดต่อในกิจการของ อบต.
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป(00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าส่งธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิส์ (GFMIS) สําหรับใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
และตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม
การใช้บริการค่าสือสารอืน ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
เช่น ค่าเชา Server/ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม/เช่าบริการคู่สาย
อินเตอร์เน็ตตําบล/ค่าเช่าพืนทีเว็บไวต์/ค่าพัฒนาและปรับปรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที
22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง กําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110)งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 145 ลําดับที 24      

งบลงทุน รวม 564,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 564,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าเครืองดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร จํานวน  1  เครือง (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

จํานวน 14,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี (1) สามารถดูดฝุ่นและนํา
(2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ สําหรับใช้ทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานศูนย์บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 24 ลําดับที 1      
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ค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก จํานวน 200 ตัว (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก จํานวน 200 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี เก้าอีพลาสติก เกรด A แบบมีพนักพิงหลัง สําหรับใช้ในการ
บริการประชาชนและกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนัมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป(00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 24 ลําดับที 1     

ค่าจัดซือเก้าอีรับรอง (เก้าอีบุนวม) จํานวน 50 ตัว (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 29,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีรับรอง (เก้าอีบุนวม) จํานวน 50 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี เก้าอีรับรอง (เก้าอีบุนวม) มีพนักพิง
ขนาดไม่น้อยกว่า 10x50x90 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง)
สําหรับใช้ในการบริการประชาชนและกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันกลาง
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนัมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3675
ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 24 ลําดับที 1      

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 2 เครือง (สํานักงานปลัด 
อบต.)

จํานวน 94,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู
(ราคารวมค่าติดตัง) จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
 1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 36,000 บีทียู    
 2) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง      
 3) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5     
 4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน    
 5) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า
(Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และ
อุปกรณ์สามารถ
ทําความสะอาดได้     
  - ชนิดตังพืนหรือแขวน
  - ชนิดติดผนัง     
สําหรับชนิดตู้ตังพืน เป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ 
 6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์    
 7) การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ (นอกจากข้อ 3) 
เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539
(ครังที 57) เมือวันที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการ
ประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศ
ทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ    
 - ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
 - ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์)
ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศ
มีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า    
 8) การติดตังเครืองปรับอากาศ     
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   (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร   
 9) ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจาก
ราคาเครืองปรับอากาศ)     
   (1) ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน     
        ขนาดไม่ตํากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท    
        ขนาดไม่ตํากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท    
   (2) ชนิดตู้ตังพืน     
        ขนาดไม่ตํากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท    
        ขนาดไม่ตํากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท    
   (3) ชนิดติดผนัง     
        ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท    
สําหรับใช้ในการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของ อบต.   
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 24 ลําดับที 1      

ค่าจัดซือโต๊ะพับขาสวิง จํานวน 10 ตัว (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับขาสวิง ขาสีเหลียม หน้าโฟเมก้า กันนําได้
ขนาด 180x75x75 เซนติเมตร จํานวน 10 ตัว
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนัมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 24 ลําดับที 1     
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิก
เซลจํานวน 1 ตัว (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี
1) เป็นกล้องถ่ายภาพนิงระบบ Digital Single Lens Reflex (DSLR)
2) มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิกเซล     
3) มีจุด Auto Focus ไม่น้อยกว่า 19 จุด     
4) มีความไวแสง (ISO) ขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 25600  
5) มีความเร็วชัตเตอร์สูงสุดไม่น้อยกว่า 1/4000 sec   
6) ถ่ายภาพต่อเนืองได้ไม่น้อยกว่า 5 เฟรมต่อวินาที    
7) มีขนาดความกว้างของหน้าจอภาพ ไม่น้อยกว่า 3 นิว   
8) สามารถบันทึก Video แบบ Full HD     
9) รองรับหน่วยความจําแบบ SD/SDHC/SDXC หรือดีกว่า  
10) ตัวกล้องมี WIFI ในตัว     
11) มีแบตเตอรี ของแท้ รับประกันศูนย์ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 อัน
พร้อมแท่นชาร์ต     
12) มี Lens กล้องถ่ายรูป ของแท้ รับประกันศูนย์ จํานวน 1 เลนส์
มีระยะโฟกัสไม่น้อยกว่า 18-55 mm หรือดีกว่า และมีระบบกันสัน
ทีตัวเลนส์ หรือดีกว่า พร้อมฟิลเตอร์ UV ป้องกันหน้าเลนส์แบบขอบบาง
จํานวน 1 อัน     
13) มีการ์ดบันทึกข้อมูลแบบ SDHC (Class 10) ความจุไม่น้อยกว่า
32 GB จํานวน 1 อัน     
14) มีกระเป๋ากล้องทีสามารถใส่อุปกรณ์ ได้แก่ ตัวกล้อง , Lens 
15) มีรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี     
เพือใช้สําหรับถ่ายภาพในการจัดทําวารสาร สือประชาสัมพันธ์ สือวีดิทัศน์
ผลงานและกิจกรรมการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
นําเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนัมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 24 ลําดับที 4     
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ค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จํานวน 1 เครือง (สํานัก
งานปลัด อบต.)

จํานวน 28,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens  จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะดังนี     
1) เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ     
2) ใช้ LCD Panel หรือ ระบบ DLP     
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True   
4) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา    
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 24 ลําดับที 4     

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครือง (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครือง
โดยมีคุณลักษณะดังนี      
1) เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย     
2) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า     
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี     
4) พร้อมใบมีด     
สําหรับใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงานศูนย์บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง และในเขตรับผิดชอบของ
ตําบลสันกลาง
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 24 ลําดับที 9       
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ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จํานวน 1 เครือง (สํานักงานปลัด 
อบต.)

จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จํานวน 1 เครือง
สําหรับใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงานศูนย์บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง และในเขตรับผิดชอบของ
ตําบลสันกลาง
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 24 ลําดับที 9     

ค่าจัดซือตู้ทํานําร้อน - นําเย็น แบบตังพืน จํานวน 1 เครือง (สํานักงานปลัด 
อบต.)

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ทํานําร้อน - นําเย็น ขนาด 2 ก๊อก แบบตังพืน
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี    
1) เป็นตู้กดนําร้อนและนําเย็น ขนาด 2 ก๊อก    
2) มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 303 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 994 มิลลิเมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 402 มิลลิเมตร สามารถทําความร้อนได้ไม่น้อยกว่า
6 ลิตรต่อชัวโมง ทําความเย็นได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตรต่อชัวโมง
เพือใช้สําหรับบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนัมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 24 ลําดับที 9     
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง 
(สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 32,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เครือง เพือใช้ในการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณและ
งานเกษตร โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี     
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดีกว่า ดังนี  
 1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory
    ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
    ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
    (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
 2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory
    ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
    ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB     
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จํานวน 1 หน่วย   
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว     
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internet) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย     
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง     
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Netword Interface)
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n,ac)
และ Bluetooth
รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 24 ลําดับที 6     

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  20:08:00 หน้า : 29/124



ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จํานวน 1 หลัง (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4.00 เมตร
ยาว 8.00 เมตร ความสูงระดับขือ 2.30 เมตร จํานวน 1 หลัง เพือให้
มีอุปกรณ์ทีเพียงพอและเพือใช้ในการจัดงานพิธี/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์การบริหารหส่วนตําบลสันกลาง
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 24 ลําดับที 8     

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครืองจักรกล เครืองสูบนํา
ประปาหมู่บ้าน และระบบประปาหมู่บ้าน (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ยานพาหนะ เครืองจักรกล เครืองสูบนําประปาหมู่บ้าน และ
ระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ ในความรับผิดชอบของ อบต.
เพือให้สามารถใช้การได้ตามปกติ (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง)
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 96 ลําดับที 1 หน้าที 142 ลําดับที 8
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งบรายจ่ายอืน รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่
เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดิน และหรือสิงก่อสร้าง พัฒนาระบบ
ต่าง ๆ

จํานวน 11,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลาง เพือดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพือกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
เป็นไปตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุน อบต.แม่เย็น ในการดําเนินการตามโครงการจัดตังศูนย์ปฏิบ้ติการ
ร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ 
(อําเภอพาน) (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เย็น
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดตังศูนย์ปฏิบ้ติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ระดับอําเภอ (อําเภอพาน) จังหวัดเชียงราย เช่น ค่าจ้าง ค่าครุภัณฑ์
วัสดุ ค่านํา ค่าไฟฟ้า ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 29 ลําดับที 1       
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,356,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,697,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,697,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,645,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล การรับโอน การเลือนระดับ
การเลือนขันเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึงการเบิกเงิน
ตามสิทธิทีได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินในตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตามทีได้รับการบรรจุแต่งตังในกองคลัง
รวมอัตราว่าง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานและการปรับปรุง
แผนอัตรากําลังอืน ๆ โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ.2559
ลงวันที 2 มีนาคม 2559
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป(00100)แผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล
ในกองคลัง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย
เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป(00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)    
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษให้กับ
ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที
3 พฤษภาคม 2559
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)     
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งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 305,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 205,000 บาท

1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตังไว้ 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง เช่น ค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตรวจงานจ้าง และเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
ตามคําสัง อบต.สันกลาง ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2555 รวมแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2)
พ.ศ.2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว2826
ลงวันที 17 กันยายน 2553 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด
ที กค 0402.5/ว156 ลงวันที 6 กันยายน 2560 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที
6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (กองคลัง)
ตังไว้ 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของกองคลัง
เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2542 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว1562
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2555 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
และทีแก้ไขเพิมเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)     
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล
ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)
พ.ศ.2559
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ในกองคลัง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป(00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)     

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาช่วยงานกองคลัง   (กองคลัง) จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาช่วยงานกองคลัง
ค่าจ้างเหมาเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากําจัด สิงปฏิกูล ค่าระวางระบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ)
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา
ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาสูบนํา
ค่าล้าง-อัดรูป ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูล ค่าจ้างเหมาทําของขวัญหรือของทีระลึกต่าง ๆ
ค่าขนส่งงานตามหน้าที หรือค่าจ้างเหมาบริการภารกิจอืน ๆ ฯลฯ
ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของ อบต.สันกลาง ทีสามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี
เป็นไปตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 25 ลําดับที 10       
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (กองคลัง) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างกองคลัง ที อบต. มีคําสังสังให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 141 ลําดับที 5       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และ
ผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต.
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที 4) พ.ศ.2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 142 ลําดับที 7       

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง และคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(กองคลัง)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการอบรมเพิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าจัดทําเอกสารและวัสดุเครืองเขียน ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที
10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961
ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 25 ลําดับที 12      
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุง รักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็นทรัพย์สินของ อบต. ทีอยู่ในความรับผิดชอบหรือ
ในกิจการของกองคลังทีชํารุดเสียหาย เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาเองให้ปฏิบัติ ดังนี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย 2.ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้จ่ายจากค่าวัสดุ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที
22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536
ลงวันท1ี9มีนาคม2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 144 ลําดับที 19       
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือ
จัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ
เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง
ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ
แผ่นป้ายชือ สํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า
ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ วัสุดสินเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว
ชอล์ค ซองเอกสาร ตลับหมึก นําหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส
นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ
แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ หรือรายจ่ายประเภทอืน
ทีเข้าในลักษณะนีและวัสดุในการเพิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี ราคาตามท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 144 ลําดับที 20       
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน
รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reelmagnetic Tape ,Cassette Tape ,Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตชีทฟิดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethenet ,Lan Card ,
Anti Virus , Sound Card) เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน
20,000 บาท ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 144 ลําดับที 21       
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งบลงทุน รวม 9,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 1 ตัว  (กองคลัง) จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน มีพนักพิงและทีวางแขน จํานวน 1 ตัว
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 24 ลําดับที 2     
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 
เครือง (กองคลัง)

จํานวน 7,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 1 เครือง เพือใช้ในงานของธุรการกองคลัง งานการเงินและบัญชี
ของกองคลัง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี     
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน     
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)     
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
หรือ1200x4,800 dpi      
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)      
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)      
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา - สี) ได้    
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)   
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา     
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา    
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์    
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้    
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น     
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803.3/
ว995 ลงวันที 18 พฤษภาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 25 ลําดับที 7      
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 337,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 192,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 132,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอก
ควัน (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากไฟป่าและหมอกควัน เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดับไฟป่า
ค่าป้ายรณรงค์ ค่าป้ายประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฯ
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว2360 ลงวันที
2 พฤศจิกายน 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป(00100) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 91 ลําดับที 1      

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว2360 ลงวันที
2 พฤศจิกายน 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 7 ลําดับที 3      
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ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  (สํานักงานปลัด 
อบต.)

จํานวน 32,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ ค่าชุดปฐมพยาบาล
ค่าป้ายจํากัดความ ป้ายแนะนําเส้นทาง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม2556 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว1634 ลงวันที
22 กันยายน 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0801.4/ว1668 ลงวันที 27 มีนาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว661 ลงวันที
9 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฏหมาย
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 64 ลําดับที 1      
    

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใบประกาศนียบัตร
ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิต ค่าป้ายโคงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามที
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 64 ลําดับที 2      
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และเครืองมือต่าง ๆ หรือจ้างทํา
วัสดุเครืองแต่งกาย เพือป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าทีและ
ใช้เป็นส่วนรวมของพนักงานทีปฏิบัติงาน อปพร. ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยรวมทังสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น เสือชูชีพ
เสือกักสะท้อนแสง กางเกง ผ้า หมวก รองเท้า เสือคลุม ถุงมือ
ตลอดจนวัสุดอุปกรณ์ทีจําเป็น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที
6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ
ทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 64 ลําดับที 4       

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือ
จัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ เช่น หัวฉีดนําดับเพลิง สายดับเพลิง
หมวกดับเพลิง ฮูดดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ข้อต่อ
ข้อแยก นํายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที
6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ
ทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 64 ลําดับที 5      

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  20:08:00 หน้า : 43/124



วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น บันไดสไลค์ 2 ชัน ฯลฯ
เพือใช้ในการปฏิบัติงานในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที
6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ
ทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 7 ลําดับที 2       

งบลงทุน รวม 145,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 145,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าสายส่งนําดับเพลิง (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด
1.50 นิว ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร จํานวน 1 เส้น สําหรับใช้ปฏิบัติงาน
ในรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที
6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการ
ทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 7 ลําดับที 1     
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ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือเชือกโรยตัวกู้ภัย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11.5 มม. 
จํานวน 1 เส้น (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเชือกโรยตัวกู้ภัย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 11.5 มิลลิเมตร เพือใช้ในการปฏิบัติงานงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที
6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการ
ทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 7 ลําดับที 4      

ค่าจัดซือไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จํานวน 5 ชุด (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จํานวน 5 ชุด ขนาดโคม
300 มิลลิเมตร สีเหลือง หรือสีแดง หลอด LED 170 หลอด
แผงโซล่าเซลล์ขนาด 10 วัตต์ พร้อมเสาเหล็กขนาด 3 นิว สูง 3 เมตร
รวมฐานและติดตัง
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที
6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการ
ทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 7 ลําดับที 4      
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,492,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,749,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,749,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล การรับโอน การเลือนระดับ
การเลือนขันเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึงการเบิกเงิน
ตามสิทธิทีได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ในตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ นักวิชการการศึกษา ครู 
ครูผู้ดูแลเด็ก ตามทีได้รับการบรรจุแต่งตัง ในกองการศึกษาฯ
รวมอัตราว่างตามแผนอัตรากําลังพนักงานและการปรับปรุง
แผนอัตรากําลังอืน ๆ โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/
ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดเชียงรายเรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ.2559
ลงวันที 2 มีนาคม 2559
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้กับผู้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย
เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ลงวันที 29 เมษายน 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที
3 พฤษภาคม 2559
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)      

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับครูผู้ดูแลเด็กทีผ่าน
การประเมินวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
ก.อบต. กําหนด อัตราคนละ 3,500 บาทต่อเดือน จํานวน 1 อัตรา
โดยคํานวณตังไว้จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและผู้ดูแลเด็ก ทีมีอยู่
ในกองการศึกษาฯ ตามแผนอัตรากําลัง โดยคํานวณตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดเชียงรายเรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที 4) ลงวันที 29 กันยายน 2558
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และผู้ดูแลเด็ก ในกองการศึกษาฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย
เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)      

งบดําเนินงาน รวม 675,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองการศึกษาฯ
เป็นไปตามะระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว1562 ลงวันที
15 พฤษภาคม 2555 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 และ
ทีแก้ไขเพิมเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล
ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตําบล
ในกองการศึกษาฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559
เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)      

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของ  และจ้างเหมาช่วยงานกองการศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ สิงก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยงาน
กองการศึกษาฯ ค่าจ้างเหมาเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์หรือ
สิงพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า
ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าล้าง-อัดรูป ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายต่าง ๆ
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล ค่าจ้างเหมาทําของขวัญหรือ
ของทีระลึกต่าง ๆ ค่าขนส่งงานตามหน้าที หรือค่าจ้างเหมาบริการ
ภารกิจอืน ๆ ฯลฯ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของ อบต.สันกลาง
ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
เป็นไปตามทีกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนด
ให้เบิกจ่ายได้
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 146 ลําดับที 5      
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ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน  (กองการศึกษาฯ) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง ที อบต. มีคําสังสังให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 59 ลําดับที 5      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษาฯ) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ของ
กองการศึกษาฯ และผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต.
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที 4) พ.ศ.2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 59 ลําดับที 6      

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 20,000 บาท

ค่าจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าของทีระลึก ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวข้องกับโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที 2) พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1672 ลงวันที 27 มิถุนายน 2557 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 6 ลําดับที 3      
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 55,000 บาท
1.ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) (กองการศึกษาฯ)
ตังไว้ 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย
จําเป็นต้องทําการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดี เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ
เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ
หรือในกิจการของกองการศึกษาฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที
20 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 146 ลําดับที 6     
2. ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)
ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหรือจัดซือวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที
20 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 58 ลําดับที 2      

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  20:08:01 หน้า : 50/124



ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน
รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่
หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัด เหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืนตะแกรงวางเอกสาร
เครืองตัดกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์
แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วยงาน
แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี ม่านปรับแสง (ต่อผืน)
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง
กระเป๋า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ วัสุดสินเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว
ชอล์ค ซองเอกสาร ตลับหมึก นําหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส
นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์
ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ หรือรายจ่ายประเภทอืนทีเข้าในลักษณะนี
ราคาตามท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที
6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 146 ลําดับที 1      
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน
รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง
ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า
เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไขไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน
กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก
สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 146 ลําดับที 3      
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือ
จัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก (Diskette , Floppy Disk ,
Removable Disk , Compact Disc , Digital Video Disc ,
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reelmagnetic Tape ,
Cssette Tape , Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แแก่
หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตชีทฟิดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethenet , Lan Card ,
Anti Virus , Sound Card) เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)
แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน
20,000 บาท ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 146 ลําดับที 4     
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง
หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
เพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัดหา
สิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า
หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ และวัสดุบริโภค นําดืม กาแฟ
เครืองดืมโกโก้ ฯลฯ ไว้บริการผู้ทีมาติดต่อราชการ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
และตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 146 ลําดับที 2     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง รวมถึง
ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนทีเกินสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ค่าตรวจสอบกระแสไฟฟ้า กรณีเหตุขัดข้องและค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0890.3/ว2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที
22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)      
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง     
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที
19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์สํานักงาน โทรศัพท์เคลือนที
หรือวิทยุโทรศัพท์เคลือนที (มือถือ) ค่าอินเตอร์เน็ต และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์
ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ เพือใช้ประโยชน์ทีใช้ติดต่อทางราชการทัวไป
การติดต่อประสานงานในภารกิจต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการเป็นประจํา
และมีความจําเป็นเร่งด่วนทีจะต้องติดต่อในกิจการของ อบต.
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที
19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)      

งบลงทุน รวม 68,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 4 ตัว  (กองการศึกษา) จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน มีพนักพิง และทีวางแขน จํานวน 4 ตัว
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาน
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนัมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 26 ลําดับที 2       
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิว 
จํานวน 1 เครือง (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 17,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิว
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี      
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)
    1920x1080 พิกเซล       
2) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 40 นิว    
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight    
4) สามารถเชือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)    
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
    ภาพและเสียง     
6) ช่อง USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง
    และภาพยนตร์     
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
เพือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 26 ลําดับที 3      

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือเครืองซักผ้า แบบ 2 ถัง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม จํานวน 1 
เครือง (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 9,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองซักผ้า แบบ 2 ถัง ขนาดไม่น้อยกว่า
10 กิโลกรัม จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี 
1) ความจุถังซักไม่น้อยกว่า 10 กก.     
2) ความเร็วรอบปันหมาด ไม่น้อกยว่า 1450 รอบ/นาที    
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนัมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 26 ลําดับที 6      
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ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครือง (กองการศึกษา) จํานวน 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะดังนี      
1) เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย     
2) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า     
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี     
4) พร้อมใบมีด     
สําหรับใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง
และในเขตรับผิดชอบของตําบลสันกลาง
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 26 ลําดับที 6      
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง 
(กองการศึกษา)

จํานวน 16,000 บาท

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
  1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory
      ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
      ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
      (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
  2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory
      ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
     ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB     
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จํานวน 1 หน่วย   
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว     
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internet) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย     
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง     
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Netword Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n,ac)
และ Bluetooth     
รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 26 ลําดับที 4      
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 
เครือง (กองการศึกษา)

จํานวน 7,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จํานวน 1 เครือง เพือใช้ในงานของกองการศึกษาฯ
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี     
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน     
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)     
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi      
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)      
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)      
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา - สี) ได้    
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)   
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา     
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา    
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์    
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้    
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น     
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803.3/
ว995 ลงวันที 18 พฤษภาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 26 ลําดับที 4      
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,905,460 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,143,460 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,160 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก (กองการศึกษาฯ) จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น
ค่าจัดสถานที ค่าจัดเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง
ค่าจัดซุ้มนิทรรศการ ซุ้มกิจกรรม ค่าอุปกรณ์ประจําซุ้ม
ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนการแสดง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที
6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 66 ลําดับที 2      
    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กองการศึกษาฯ) จํานวน 350,160 บาท
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1. ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)
ตังไว้ 249,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตําบล ในอัตรามือละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จํานวน 245 วัน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/
ว1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 58 ลําดับที 4
2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
(กองการศึกษาฯ) ตังไว้ 86,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราคนละ
1,700 บาทต่อปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/
ว1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
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หน้าที 59 ลําดับที 8      
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(กองการศึกษาฯ) ตังไว้ 13,560 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีรายการดังนี     
  (1) ค่าหนังสือเรียน      
      เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตรา
      คนละ 200 บาทต่อปี จํานวน 12 คน เป็นจํานวนเงิน 2,400 บาท     
 (2) ค่าอุปกรณ์การเรียน      
      เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      ในอัตราคนละ 200 บาทต่อปี จํานวน 12 คน เป็นจํานวนเงิน
      2,400 บาท
  (3) ค่าเครืองแบบนักเรียน     
      เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      ในอัตราคนละ 300 บาทต่อปี จํานวน 12 คน เป็นจํานวนเงิน
      3,600 บาท
  (4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
      เพือจ่ายเป็นค่าค่ากิจกรรมผู้รียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      ในอัตราคนละ 430 บาทต่อปี จํานวน 12 คน เป็นจํานวนเงิน
      5,160 บาท  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/
ว1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
ปรากฏในบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา(00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 7 ลําดับที 1      

ค่าวัสดุ รวม 753,300 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 753,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)ให้กับนักเรียนในโรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง ดังนี     
1. โรงเรียนบ้านถํา จํานวน 184,000 บาท     
2. โรงเรียนสันกลางวิทยา จํานวน 180,200 บาท     
3. โรงเรียนบ้านป่าต้าก จํานวน 291,300 บาท     
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง จํานวน 97,800 บาท   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 58 ลําดับที 3      
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,762,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,762,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางเพือเป็นค่าอาหารกลางวัน (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 1,368,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
ให้กับโรงเรียนในตําบลสันกลาง ดังนี     
1. โรงเรียนบ้านถํา จํานวน 384,000 บาท     
2. โรงเรียนสันกลางวิทยา จํานวน 376,000 บาท     
3. โรงเรียนบ้านป่าต้าก จํานวน 608,000 บาท     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที
19 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 154 ลําดับที 11      
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านถํา จํานวน 148,000 บาท
1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(กองการศึกษาฯ) 30,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านถํา เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที
24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 152 ลําดับที 4      
2. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตําบลสันกลาง
(กองการศึกษาฯ) 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านถํา เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนตําบลสันกลาง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที
24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 154 ลําดับที 10     
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านถํา (กองการศึกษาฯ)
78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านถํา เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนบ้านถํา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที
24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 152 ลําดับที 5      
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าต้าก จํานวน 138,000 บาท
1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(กองการศึกษาฯ) 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านป่าต้าก เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที
24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 153 ลําดับที 8     
2. โครงการการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารีของโรงเรียน
ในตําบลสันกลาง (กองการศึกษาฯ) 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านป่าต้าก เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการตามโครงการการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ
และเนตรนารีของโรงเรียนในตําบลสันกลาง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที
24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 152 ลําดับที 1      
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านป่าต้าก (กองการศึกษาฯ)
78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านป่าต้าก เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนบ้านป่าต้าก
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที
24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 256
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 153 ลําดับที 9     
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อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา จํานวน 108,000 บาท
1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(กองการศึกษาฯ) 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสันกลางวิทยา เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที
24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 152 ลําดับที 2      
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสันกลางวิทยา
(กองการศึกษาฯ) 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสันกลางวิทยา เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนสันกลางวิทยา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที
24 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 152 ลําดับที 3      

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 120,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอพาน 
(กองการศึกษาฯ)

จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสันกลางวิทยา เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาอําเภอพาน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับมัธยมศึกษา (00213)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 156 ลําดับที 1    
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายยุวชนตําบลสันกลาง (กองการศึกษาฯ) จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายยุวชนตําบลสันกลาง
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่ายานพาหนะ ค่าทีพัก ค่าป้ายโครงการ ค่าของทีระลึก ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว1065 ลงวันที 2 เมษายน 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว45 ลงวันที 4 มกราคม 2556
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที
8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 66 ลําดับที 1  

ค่าใช้จ่ายในโครงการยุวชนอาสาพิทักษ์สิงแวดล้อม (กองการศึกษาฯ) จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยุวชนอาสาพิทักษ์สิงแวดล้อม
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว1065
ลงวันที 2 เมษายน 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/
ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว45 ลงวันที 4 มกราคม 2556 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 92 ลําดับที 1
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนต้นกล้าตําบลสันกลาง (กองการศึกษาฯ) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยาวชนต้นกล้าตําบลสันกลาง
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในโครงการ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว1065 ลงวันที 2 เมษายน 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว45 ลงวันที 4 มกราคม 2556
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที
8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 59 ลําดับที 7

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 520,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น วัคซีน
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0810.5/ว0120
ลงวันที 12 มกราคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0810.5.2/ว0994 ลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2560
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว729
ลงวันที 31 มีนาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ทีมท 0810.5/ว174.5 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1042
ลงวันที 10 เมษายน 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที
5 กรกฎาคม 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน (00223)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 8 ลําดับที 1     
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน
รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ เช่น
นํายาเคมีภัณฑ์ตรวจหาสารเสพติด ทรายอะเบท เคมีภัณฑ์
ในการกําจัดยุงลาย และสัตว์ทีเป็นพาหะนําโรค ผ้าพันแผล สําลี
นํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ ทรายอะเบท เครืองวัดนําฝน ถังเก็บเชือเพลิง
เครืองนึง เครืองมือวิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
หรือการแพทย์อืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ หรือรายจ่ายอืนทีเข้า
ในลักษณะรายจ่ายนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน (00223)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 67 ลําดับที 1     

งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 18 หมู่บ้าน (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

จํานวน 360,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน
18 หมู่บ้าน ดังนี      
1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าเหียง หมู่ที 1 การดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท
2.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่คาวหลวง หมู่ที 2
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท 
3.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านถํา หมู่ที 3 การดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท  
4.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าข่า หมู่ที 4 การดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท 
5.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าต๊าก หมู่ที 5 การดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท
6.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่คาวโตน หมู่ที 6
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท
7.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันผักฮี หมู่ที 7 การดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท 
8.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทารายมูล หมู่ที 8 
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท 
9.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที 9 การดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท 
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10.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านผาจ้อ หมู่ที 10 การดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท  
11.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าเปา หมู่ที 11 การดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท
12.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที 12
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท       
13.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านร่องลึก หมู่ที 13 การดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท
14.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าข่าดอนชัย หมู่ที 14
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท       
15.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่คาวดวงดี หมู่ที 15
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท       
16.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันโค้ง หมู่ที 16 การดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท
17.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่คาวโตนพัฒนาหมู่ที 17
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท       
18.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเวียงสา หมู่ที 18 การดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 20,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน (00223)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 29 ลําดับที 1      
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,158,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,584,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,584,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล การรับโอน การเลือนระดับ
การเลือนขันเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึงการเบิกเงิน
ตามสิทธิทีได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ในตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ
ในกองช่าง รวมอัตราว่าง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานและการปรับปรุง
แผนอัตรากําลังอืน ๆ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/
ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที
2 มีนาคม 2559
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้กับผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย
เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ลงวันที 29 เมษายน 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตําบล (เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 3 พฤษภาคม 2559
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 246,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ทีมีอยู่ในกองช่าง ตามแผนอัตรากําลัง โดยคํานวณตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4)
ลงวันที 29 กันยายน 2558
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)      
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปในกองช่าง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย
เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)      

งบดําเนินงาน รวม 551,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 201,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของกองช่าง
เป็นไปตามะระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว1562 ลงวันที
15 พฤษภาคม 2555 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 และ
ทีแก้ไขเพิมเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในด้านบริการชุมชน และสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล
ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)
พ.ศ.2559
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)      
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ในกองช่าง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0803.3/ว236 ลงวันที
24 มกราคม 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)      

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของ และจ้างเหมาช่วยงานกองช่าง (กองช่าง) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ สิงก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ช่วยงานกองช่าง ค่าจ้างเหมา เครืองถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์หรือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา
ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าล้าง-อัดรูป
ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล
ค่าจ้างเหมาทําของขวัญหรือของทีระลึกต่าง ๆ ค่าขนส่งงานตามหน้าที
หรือค่าจ้างเหมาบริการภารกิจอืน ๆ ฯลฯ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที
ของ อบต.สันกลาง ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
เป็นไปตามทีกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนด
ให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 27 ลําดับที 7      
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ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน (กองช่าง) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง ของกองช่าง ที อบต. มีคําสังสังให้ไปปฏิบัติราชการ
เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 147 ลําดับที 7      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ของกองช่าง
และ ผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต.
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที 4) พ.ศ.2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 148 ลําดับที 8      
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุง รักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินอืน ๆ อันเป็นทรัพย์สินของ อบต. ทีชํารุดเสียหาย เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนิน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาเองให้ปฏิบัติ ดังนี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 2.ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที
22 มีนาคม 2560หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 147 ลําดับที 1      
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง
หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
เพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัดหาสิงของ
ทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก
เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด เหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก
แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน 
ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที
พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี ม่านปรับแสง(ต่อผืน)
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง
กระเป๋า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ วัสุดสินเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค
ซองเอกสาร ตลับหมึก นําหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส
นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์
ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที
6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 147 ลําดับที 2      
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือ
จัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน
ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟ ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ
รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์
เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์
ขาไฟกิง โคมไฟฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ สําหรับใช้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง หรือวัสดุอืน
ทีเกียวข้อง และการดําเนินงานตามภารกิจของ อบต.
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 27 ลําดับที 8      
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน
รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่
ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้
เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง สว่าน
โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ วัสดุสินเปลือง เช่น นํามันทาไม้
ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี
ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อระบายนํา คสล. ยางมะตอย
ยางแอสฟัลท์ติก ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่
ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซม และการดําเนินงานตามภารกิจของ อบต.
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 147 ลําดับที 3     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือ
จัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก (Diskette ,
Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc ,
Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reelmagnetic Tape ,Cassette Tape , Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป
(Memory Chip) เช่น RAM คัตชีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)
เช่น Ethenet ,Lan Card , Anti Virus , Sound Card) เป็นต้น
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ  เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette)
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM)
แบบออพติคอล (Optical) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์
ทีมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะ
และชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 147 ลําดับที 4     
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วัสดุอืน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง
หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน รวมถึง รายจ่ายเพือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัดหาสิงของ
ทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตัง ฯลฯ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ
และวัสดุอืน ๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ ในความรับผิดชอบของกองช่าง 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 27 ลําดับที 9      

งบลงทุน รวม 23,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 1 ตัว  (กองช่าง) จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน มีพนักพิง และทีวางแขน จํานวน 1 ตัว
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน  (00241)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 25 ลําดับที 1      
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ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 6  จํานวน 1 ตัว  (กองช่าง) จํานวน 4,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร
ยาว 150 เซนติดมตร สูง 75 เซนติเมตร มี 1 ลินชัก, 1 ตู้เก็บเอกสาร
ด้านขวา และ 1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย จํานวน 1 ตัว สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองช่าง
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 25 ลําดับที 1      

ค่าจัดซือพัดลม แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว จํานวน 2 ตัว  (กอง
ช่าง)

จํานวน 4,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลม แบบติดผนัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 16 นิว ใช้ไฟฟ้าและราคาพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 ตัว
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนของกองช่าง
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 25 ลําดับที 1      
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซือนังร้านสําเร็จรูป ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร จํานวน 4 
ชุด  (กองช่าง)

จํานวน 6,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนังร้านสําเร็จรูป ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า
1.70 เมตร จํานวน 4 ชุด สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชนของกองช่าง
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 25 ลําดับที 2     

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซือสว่านเจาะกระแทก ขนาดไม่น้อยกว่า 26 มม. จํานวน 1 ตัว  (กอง
ช่าง)

จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านเจาะกระแทก ขนาดไม่น้อยกว่า 26 มม.
จํานวน 1 ตัว สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
ของกองช่าง
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 25 ลําดับที 3     
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ค่าจัดซือสว่านไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 มม. จํานวน 1 ตัว  (กองช่าง) จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 มม.
จํานวน 1 ตัว สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
ของกองช่าง
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 25 ลําดับที 3     

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,930,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,580,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,580,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างถังเก็บนําดิบ หมู่ที 12 บ้านใหม่พัฒนา (กองช่าง) จํานวน 253,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังเก็บนําดิบ หมู่ที 12
บ้านใหม่พัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร
สูง 2.00 เมตร จํานวน 2 ตัว ปริมาณงานตามรูปแบบและรายละเอียด
รายการประมาณราคาของกองช่าง อบต.สันกลาง ตามแบบที
อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการภายในหมู่บ้าน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 27 ลําดับที 6     

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที 10 บ้านผาจ้อ (กองช่าง) จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที 10
บ้านผาจ้อ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 6.00 เมตร
ปริมาณงานตามรูปแบบและรายละเอียดรายการประมาณราคา
ของกองช่าง ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการ
ฌาปนสถานบ้านผาจ้อ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 111 ลําดับที 77     
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โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที 3 บ้านถํา  (กองช่าง) จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที 3
บ้านถํา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 6.00 เมตร
ปริมาณงานตามรูปแบบและรายละเอียดรายการประมาณราคา
ของกองช่าง ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนดจุดดําเนินการ
ฌาปนสถานบ้านถํา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 26 ลําดับที 2      

โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลสัน
กลาง (กองช่าง)

จํานวน 94,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ขนาดสูง 12.00 เมตร ตามแบบ
ที กองช่าง อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการศูนย์บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6
พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 19 ลําดับที 37     

โครงการก่อสร้างอาคารทีเก็บของ หมู่ที 8 บ้านทาทรายมูล (กองช่าง) จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารทีเก็บของ หมู่ที 8
บ้านทาทรายมูล ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
สูง 3.50 เมตร ปริมาณงานตามรูปแบบและรายละเอียดรายการ
ประมาณราคาของกองช่าง ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 16 ลําดับที 21     
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โครงการต่อเติมห้องเก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน ศูนย์บริการ
ประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง (กองช่าง)

จํานวน 221,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องเก็บเอกสารและ
วัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน ศูนย์บริการประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันกลาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร
สูง 3.80 เมตร ปริมาณงานตามรูปแบบและรายละเอียดรายการ
ประมาณราคาของกองช่าง ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด
จุดดําเนินการภายในหมู่บ้าน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 20 ลําดับที 38      

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ประเภทงานอาคาร (กองช่าง) จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ประเภท
งานอาคาร ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด
ที กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)      

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (เปลียนท่อประปา) หมู่ที 4 บ้านป่าข่า (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (เปลียนท่อประปา) หมู่ที 4
บ้านป่าข่า ท่อ PVC ขนาด 3 นิว ยาว 4.00 เมตร ชัน 8.5
รวมจํานวน 215 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ ปริมาณงานตามรูปแบบและ
รายละเอียดรายการประมาณราคาของกองช่าง ตามแบบที
อบต.สันกลาง กําหนดจุดดําเนินการ ประปาหมู่บ้าน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 101 ลําดับที 26      

โครงการก่อสร้างคลองส่งนําดาดคอนกรีต หมู่ที 2 บ้านแม่คาวหลวง (กอง
ช่าง)

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคลองส่งนําดาดคอนกรีต หมู่ที 2
บ้านแม่คาวหลวง ขนาดปากรางกว้าง 2.00 เมตร ท้องรางกว้าง
0.60 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 190.00 เมตร
ตามแบบที อบต.สันกลางกําหนด จุดดําเนินการลําเหมืองสายทุ่งเหล่า
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 26 ลําดับที 1     
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โครงการก่อสร้างคลองส่งนําดาดคอนกรีต หมู่ที 5 บ้านป่าต้าก (กองช่าง) จํานวน 118,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคลองส่งนําดาดคอนกรีต 
หมู่ที 5 บ้านป่าต้าก จํานวน 2 จุด ดังนี    
จุดที 1 ขนาดปากกว้างเฉลีย 1.80 เมตร ลึกเฉลีย 0.70 เมตร
ยาวรวม 29.00 เมตร    
จุดที 2 ขนาดปากกว้างเฉลีย 1.30 เมตร ลึกเฉลีย 0.70 เมตร
ยาวรวม 86.00 เมตร    
ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการตังแต่
บ้านนายอํานวย ผัดต๋า เป็นต้นไป     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)งานไฟฟ้าถนน (00242)     
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 26 ลําดับที 4    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 บ้านป่าเหียง (กองช่าง) จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 1 บ้านป่าเหียง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 515.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางเฉลียข้างละ 0.25 เมตรตามแบบที อบต.สันกลางกําหนด
จุดดําเนินการบ้านอาข่าผาแดง (บ้านผาแดง)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 29 ลําดับที 1    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 15 บ้านแม่คาวดวงดี (กอง
ช่าง)

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 15 บ้านแม่คาวดวงดี จํานวน 3 จุด ดังนี
จุดที 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 183.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที
อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการตังแต่บ้านนายบุญเกียรติ สุขบรรดล
จุดที 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 198.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที
อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการตังแต่บ้านนายนัด รินคํา
จุดที 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที
อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการ ซอยภูเวียง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 27 ลําดับที 8     
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 
(กองช่าง)

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท1ี7 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา จํานวน 4 จุด ดังนี     
จุดที 1 ช่วงที 1 ขนาดกว้าง1.60เมตร ยาว30.00เมตร หนา 0.15เมตร
          ช่วงที 2 ขนาดกว้าง3.00เมตร ยาว9.00เมตร หนา 0.15เมตร
ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการ ถนนตรอกซอย 1
จุดที 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการ ซอย 6
จุดที 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนดจุดดําเนินการ ถนนซอยเลียบ
คันคลองชลประทาน     
จุดที 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการ ถนนซอย 5
หรือมีพืนที ไม่น้อยกว่า 410.00 ตารางเมตร ตามแบบที
อบต.สันกลาง กําหนด      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 28 ลําดับที 11     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 18 บ้านเวียงสา (กองช่าง) จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 18 บ้านเวียงสา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางเฉลียข้างละ 0.25 ม. ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด
จุดดําเนินการทางเข้าอ่างเก็บนําผาแดง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 125 ลําดับที 147     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านสันผักฮี (กองช่าง) จํานวน 116,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 7 บ้านสันผักฮี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร
ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนดจุดดําเนินการ
ตังแต่บ้านนายสมเจตน์ ปินตาอุด เป็นต้นไป
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 27 ลําดับที 5     
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 
5 บ้านป่าต้าก (กองช่าง)

จํานวน 162,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 5 บ้านป่าต้าก ขนาดกว้างเฉลีย
0.30 เมตร ยาวรวม 69 เมตร ลึกเฉลีย 0.30 - 0.40 เมตร หนาเฉลีย
0.10 เมตร ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลีย 0.125 เมตร
ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการตังแต่
บ้านนายคงเดช พรมจักร์ เป็นต้นไป
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 14 ลําดับที 11     

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 
6 บ้านแม่คาวโตน (กองช่าง)

จํานวน 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 6 บ้านแม่คาวโตน ขนาดกว้าง
0.50 เมตร ลึกเฉลีย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 90.00 เมตร
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 225 แผ่น ตามแบบที
อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการต่อจากของเดิม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 15 ลําดับที 17      

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 
9 บ้านหัวฝาย (โซนบน) (กองช่าง)

จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 9 บ้านหัวฝาย
ขนาดกว้างเฉลีย 0.30 เมตร ยาวรวม 56.00 เมตร ลึกเฉลีย
0.40 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.125 เมตร ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด
จุดดําเนินการ (โซนบน) บ้านหัวฝาย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 16 ลําดับที 24     
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 
9 บ้านหัวฝาย (โซนล่าง) (กองช่าง)

จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 9 บ้านหัวฝาย
ขนาดกว้างเฉลีย 0.30 เมตร ยาวรวม 55.00 เมตร
ลึกเฉลีย 0.35 - 0.50 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร
ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.125 เมตร ตามแบบที
อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการ (โซนล่าง) บ้านหัวฝาย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 17 ลําดับที 25      

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 14 บ้านป่าข่าดอนชัย 
(กองช่าง)

จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 14 บ้านป่าข่าดอนชัย จํานวน 2 ช่วง ดังนี     
ช่วงที 1 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางแมตร ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด
จุดดําเนินการ ซอย 6      
ช่วงที 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร
ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการ
ตังแต่บ้านนายปันแก้ว ทุนแก้ว เป็นต้นไป     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 18 ลําดับที 30     

โครงการติดตังราวกันตก จํานวน 6 จุด (กองช่าง) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําราวกันตกพร้อมติดตัง จํานวน 6 จุด ปริมาณงาน
ตามรูปแบบและรายละเอียดรายการประมาณราคาของกองช่าง
ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการภายในตําบลสันกลาง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 64 ลําดับที 3
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โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางเชือมต่อ หมู่ที 16 กับ ถนนชลประทาน (กองช่าง)

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชือมต่อ หมู่ที 16
กับถนนชลประทาน วางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 153 ท่อน
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 20 บ่อ ความยาวรวม
ประมาณ 180.00 เมตร ปริมาณงานและรายละเอียดรายการ
ประมาณราคากองช่าง ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด
จุดดําเนินการ บ้านสันโค้ง หมู่ที 16     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 19 ลําดับที 34     

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 14 บ้านป่าข่าดอนชัย (กองช่าง)

จํานวน 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 14 บ้านป่าข่าดอนชัย
วางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร จํานวน 77 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน 9 บ่อ ปริมาณงานและรายละเอียดรายการประมาณราคา
ของกองช่าง ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนดจุดดําเนินการ
ตังแต่หลังบ้านนายหนิด มะณีวรรณ     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 20 ลําดับที 34     

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 7 บ้านสันผักฮี (กองช่าง)

จํานวน 164,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านสันผักฮี ท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จํานวน 54 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 6 บ่อ
ปริมาณงานและรายละเอียดรายการประมาณราคาของกองช่าง
ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการ
ตังแต่บ้านนายแก้ว ขันวงค์ เป็นต้นไป     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 15 ลําดับที 18     
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โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก
หมู่ที 13 บ้านร่องลึก (กองช่าง)

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 13 บ้านร่องลึก
วางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 เมตร จํานวน 54 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 8 บ่อ
ปริมาณงานและรายละเอียดรายการประมาณราคาของกองช่าง
ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนดจุดดําเนินการ ต่อจากของเดิม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 17 ลําดับที 27
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ประเภทงานคอนกรีตไม่รวม
เหล็ก (กองช่าง)

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ประเภท
งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)      

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ประเภทงานคูและบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก (กองช่าง)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ประเภทงานคู
และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)      

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ประเภทงานจัดหาและรับวางท่อ 
PVC (กองช่าง)

จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ประเภทงาน
จัดหาและรับวางท่อ PVC ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด
ที กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)      

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ประเภทงานถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (กองช่าง)

จํานวน 13,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ประเภทงาน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด
ที กค(กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)      
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทีดิน สิงก่อสร้าง และสาธารณสมบัติ (กองช่าง) จํานวน 427,000 บาท

1. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทีดิน สิงก่อสร้าง และสาธารณสมบัติ
(กองช่าง) ตังไว้ 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมถนน ทีดินและ
สิงก่อสร้าง สาธารณะสมบัติในตําบลสันกลาง เช่น สะพาน ท่อระบายนํา
รางระบายนํา ถนน ปรับปรุงระบบระบายนํา และไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ
บรรดาสิงก่อสร้างอืน ๆ สิงปลูกสร้างทีอยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสันกลาง ทรัพย์สินทีได้รับการถ่ายโอน ฯ ทีชํารุด
เสียหายตามสภาพอายุการใช้งานหรือจําเป็นต้องบํารุงรักษา
เพือมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมไปมากกว่าเดิม
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 127 ลําดับที157,158,159 หน้าที 128 ลําดับที 160,161
หน้าที 147 ลําดับที 6       
2. ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านใหม่พัฒนา
(กองช่าง) ตังไว้ 27,000 บาท     
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 12
บ้านใหม่พัฒนา ปริมาณงานตามรูปแบบและรายละเอียดรายการ
ประมาณราคาของกองช่าง ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด
จุดดําเนินการภายในหมู่บ้าน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 27 ลําดับที 7

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน ให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
(กองช่าง)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน ให้แก่เอกชนนิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และตามทีกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 20 ลําดับที 39     
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งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาอําเภอพาน  (สาขาที  13) จํานวน 350,000 บาท

1. ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านป่าเปา
(กองช่าง) ตังไว้ 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอําเภอพาน (สาขาที 13) เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตัง
ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านป่าเปา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)      
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 163 ลําดับที 15      
2. ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 16 บ้านสันโค้ง
(กองช่าง) ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอําเภอพาน (สาขาที 13) เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตัง
ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 16 บ้านสันโค้ง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 32 ลําดับที 17     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 816,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 816,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 816,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าตรวจสอบปริมาณนํา วิเคราะห์คุณภาพนํา ของประปาหมู่บ้าน  แหล่งนํา
ดิบ    (กองช่าง)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าธรรมเนียมในการส่งนําเข้าตรวจสอบ
วิเคราะห์คุณภาพนํา หรือปริมาณนํา สําหรับระบบประปาหมู่บ้าน
แหล่งนําสําหรับอุปโภค บริโภคในตําบล       
เป็นไปตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนดให้เบิกจ่ายได้     
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)    
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 139 ลําดับที 1      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในตําบล ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP (สํานักงานปลัด 
อบต.)

จํานวน 114,000 บาท

    (1) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการสานไม้กวาด
ทางมะพร้าว (สํานักงานปลัด อบต.) ตังไว้ 11,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การสานไม้กวาดทางมะพร้าว ให้ความรู้หรือฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎรในตําบล โดยน้อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติและส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP
เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที
8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 71 ลําดับที 4     
    (2) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากหมูสด (จินส้มหมู นําพริกกากหมู) (สํานักงานปลัด อบต.)
ตังไว้ 15,200 บาท    
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมูสด (จินส้มหมู นําพริกกากหมู)
ให้ความรู้หรือฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในตําบล โดยน้อมนํา
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาปฏิบัติและส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP เช่น ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที
8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 71 ลําดับที 4      
    (3) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
และหีบห่อสินค้า OTOP ตังไว้ 20,700 บาท (สํานักงานปลัด อบต.)
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และหีบห่อสินค้า OTOP ให้ความรู้หรือ
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในตําบล โดยน้อมนําแนวปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ
และส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที
8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 71 ลําดับที 4      
    (4) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทํารองเท้า
เพือสุขภาพ (สํานักงานปลัด อบต.) ตังไว้ 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การทํารองเท้าเพือสุขภาพ ให้ความรู้หรือฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎรในตําบล โดยน้อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติและส่งเสริมพัฒนา
สินค้า OTOP เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุฝึกอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ      
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที
8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 71 ลําดับที 4      
    (5) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกผักออร์แกนิค
(สํานักงานปลัด อบต.) ตังไว้ 10,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การปลูกผักออร์แกนิค ให้ความรู้หรือฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร
ในตําบล โดยน้อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติและส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP เช่น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุฝึกอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ      
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที
8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
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ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 71 ลําดับที 4      
    (6) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเลียงปลาสวยงาม
(สํานักงานปลัด อบต.) ตังไว้ 9,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การเลียงปลาสวยงาม ให้ความรู้หรือฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร
ในตําบล โดยน้อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติและส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP เช่น ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที
8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 71 ลําดับที 4      
    (7) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการต้องฉลุลายผ้า
แบบล้านนา (สํานักงานปลัด อบต.) ตังไว้ 14,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การต้องฉลุลายผ้าแบบล้านนา ให้ความรู้หรือฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ราษฎรในตําบล โดยน้อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติและส่งเสริมพัฒนา
สินค้า OTOP เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุฝึกอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที
8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557อหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 71 ลําดับที 4      
    (8) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทําขนมไทย
(สํานักงานปลัด อบต.) ตังไว้ 14,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
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การทําขนมไทย ให้ความรู้หรือฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในตําบล
โดยน้อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติและส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP เช่น ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที
8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 71 ลําดับที 4      

ค่าใช้จ่ายในโครงการเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดตําบลสันกลาง
ประจําปี 2562 (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเครือข่ายเยาวชน
ต้านยาเสพติดตําบลสันกลาง ประจําปี 2562 เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว2378 ลงวันที
3 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 71 ลําดับที 2 
ค่าใช้จ่ายในโครงการทําบายศรีใบตองสด (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 23,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทําบายศรีใบตองสด
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และวัสดุฝึกอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ      
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว2378  ลงวันที
3 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 8 ลําดับที 1     

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 
2562 (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าเกียรติบัตร
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว2378 ลงวันที 
3 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561    
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชน  (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252)    
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 71 ลําดับที 1 
ค่าใช้จ่ายในโครงการผูกผ้าระบายในงานพิธีต่าง ๆ (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 18,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการผูกผ้าระบายในงาน
พิธีต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และวัสดุฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว2378  ลงวันที
3 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 8 ลําดับที 1    
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ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุในตําบลสัน
กลาง  (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพ
ในผู้สูงอายุในตําบลสันกลาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัล ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที
10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961
ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 8 ลําดับที 5     

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในตําบลสัน
กลาง  (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุในตําบลสันกลาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 71 ลําดับที 6     
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ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมอาหารดี ของกินลํา และผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP ตําบลสันกลาง (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมหกรรมอาหารดี ของกินลํา 
และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตําบลสันกลาง เป็น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่ารางวัล
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที ฯลฯ      
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561     
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 9 ลําดับที 1 
ค่าใช้จ่ายในโครงการเย็บร้อยค่อยจีบ คลุมไตรสร้างอาชีพ (สํานักงานปลัด 
อบต.)

จํานวน 37,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเย็บร้อยค่อยจีบ
คลุมไตรสร้างอาชีพ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และวัสดุฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว2378 ลงวันที
3 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 8 ลําดับที 1      
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ค่าใช้จ่ายในโครงการร้อยรวมคน 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว (กอง
การศึกษาฯ)

จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการร้อยรวมคน 3 วัย สานสายใยรัก
แห่งครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ     
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว2378 ลงวันที
3 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 72 ลําดับที 7
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ เช่น
ค่าจ้างเหมาจัดทําขบวนแห่เทิดพระเกียรติ (จัดหาดุริยางค์นําขบวน
จัดขบวนเครืองราชสักการะ จัดทําขบวนจําลองโครงการต่าง ๆ
ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ
และเครืองแต่งกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่) ค่าจ้างเหมาจัดทํา
จัดแต่งซุ้มถวายพระพรชัยมงคล (จัดแต่งซุ้มถวายพระพรชัยมงคล
ตามแนวคิด "จากภูผา ประชามีกิน เพราะพอเพียง" จัดสถานที
จําหน่ายผลผลิตสินค้าทางการเกษตรและจัดจําหน่ายสินค้า OTOP
ของดีตําบลสันกลางทัง 18 หมู่บ้าน)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2559
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 8 ลําดับที 2     
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ค่าใช้จ่ายในโครงการวันสตรีไทย (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 17,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสตรีไทย เช่น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
และวัสดุฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว2378  ลงวันที
3 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 8 ลําดับที 4    

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก
และสตรี ประจําปี 2562 (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการพิทักษ์และ
คุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี ประจําปี 2562 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และวัสดุฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 71 ลําดับที 5 
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวสู่ตําบลน่าอยู่
อย่างยังยืน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
สถาบันครอบครัวสู่ตําบลน่าอยู่อย่างยังยืน ประจําปี 2562 เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าาวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที
10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961
ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 71 ลําดับที 2      
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้นําและประชาชนเพือให้รับรู้สิทธิและหน้าทีใน
การ
ใช้มาตรการกฎหมายสาธารณสุข (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมผู้นําและประชาชน
เพือให้รับรู้สิทธิและหน้าทีในการใช้มาตรการกฎหมายสาธารณสุข เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีพร้อม
เครืองเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครืองเขียน แบบพิมพ์
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ     
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชน  (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 149 ลําดับที 3
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลสันกลาง 
ประจําปี 2562 (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 15,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรีตําบลสันกลาง ประจําปี 2562 เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์/วัสดุฝึกอบรม/ค่าเกียรติบัตร
เชิดชูเกียรติสตรีทีทําคุณประโยชน์แก่ชุมชน ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว2378 ลงวันที
3 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 8 ลําดับที 2     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลสันกลาง
ต่อต้านยาเสพติด (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตําบลสันกลาง ต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจัดเตรียมสถานที
ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุกีฬาในการแข่งขัน ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬา
และนันทนาการ (00262) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 74 ลําดับที 8
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 401,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับกิจกรรมงานพิธีทางศาสนาประเพณีต่างๆ (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าจ้างเหมาบริการ จ้างทําของ เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ค่าจัดเลียงอาหารแด่พระสงฆ์ ค่าจัดสถานที จัดงานพิธีต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ ในการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์วันสําคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา ฯลฯ
งานประเพณีต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ ฯลฯ รวมถึงการสนับสนุน
การจัดงานพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันก ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 74 ลําดับที 6     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดนําดําหัว
ผู้สูงอายุตําบลสันกลาง  (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันผู้สูงอายุและสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์รดนําดําหัวผู้สูงอายุตําบลสันกลาง เช่น ค่าอาหาร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมรดนําดําหัวผู้สูงอายุ ค่าตกแต่งสถานที
เวทีพร้อมเครืองเสียง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติ
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 73 ลําดับที 1      
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ค่าใช้จ่ายในโครงการวิถีธรรม วิถีไทย สู่วิถีพอเพียง (กองการศึกษาฯ) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวิถีธรรม วิถีไทย
สู่วิถีพอเพียง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดสถานที
ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 74 ลําดับที 7
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี แห่เทียนพรรษาตําบลสัน
กลาง
(กองการศึกษาฯ)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี
แห่เทียนพรรษา ตําบลสันกลาง เช่น ค่าจ้างเหมาทําโครงสร้างรถเทียน
ค่าจัดซือขีผึงแผ่นเพือทําต้นเทียน ค่าดอกไม้และอุปกรณ์ตกแต่งรถเทียน
ค่าจ้างเหมาทําเครืองสักการะล้านนาและวัสดุอุปกรณ์ร่วมขบวน ฯลฯ
เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 73 ลําดับที 4    
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืนฟู ศิลปะ ประเพณีภูมิปัญญาท้อง
ถินและวัฒนธรรมท้องถินอันดีงาม (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืนฟู
ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและวัฒนธรรมท้องถินอันดีงาม เช่น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสาธิต
ประกอบการฝึกอบรม ป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 73 ลําดับที 2     

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีชนเผ่า
ตําบลสันกลาง (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีชนเผ่าตําบลสันกลาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 73 ลําดับที 5
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสรงนําพระธาตุดอนมูล (กองการศึกษาฯ) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสรงนําพระธาตุดอนมูล เช่น
ค่าเครืองไทยทานถวายพระสงฆ์และมัคนายก ค่าจ้างเหมาจัดสถานที
เครืองบวงสรวง ค่าเครืองเสียง ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที
10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961
ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที
6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ
ทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 10 ลําดับที 1     

งบเงินอุดหนุน รวม 81,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 81,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพาน (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 81,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพาน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานรัฐพิธี งานประเพณี และวัฒนธรรม ของอําเภอพาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี
    1. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอําเภอพาน ประจําปี
พ.ศ.2562 ตังไว้ 18,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์และ
ของดีอําเภอพาน ประจําปี พ.ศ.2562
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 33 ลําดับที 1      
    2 โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ตังไว้ 1,250 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 33 ลําดับที 2      
    3. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนืองใน
วโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง) ตังไว้ 1,500 บาท     
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เนืองในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 33 ลําดับที 3      
    4. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนืองใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจําปี 2562 ตังไว้ 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่า
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ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2562
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 33 ลําดับที 4     
    5. โครงการจัดกิจกรรมร่วมในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและ
งานกาชาด จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2562
ตังไว้ 21,875 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมร่วมในงาน
พ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด จังหวัดเชียงราย
ประจําปีงบประมาณ 2562
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 34 ลําดับที 5      
    6. โครงการประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง
ตังไว้ 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประเพณีนมัสการและ
สรงนําพระธาตุดอยตุง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 34 ลําดับที 6     
    7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)
ประจําปี พ.ศ.2562 ตังไว้ 3,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต์(ปีใหม่เมือง) ประจําปี พ.ศ.2562
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
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เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 34 ลําดับที 7      
    8. โครงการประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษา ประจําปี
งบประมาณ 2562 ตังไว้ 14,950 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษา
ประจําปีงบประมาณ 2562
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 34 ลําดับที 8      
    9. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนืองใน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตังไว้ 3,125 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เนืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 34 ลําดับที 9     
    10. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนืองใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) ตังไว้ 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เนืองในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพขของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 35 ลําดับที 10     
    11. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนืองใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตังไว้ 6,250 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เนืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 35 ลําดับที 11      
    12. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนืองใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ตังไว้ 2,250 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เนืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 9 ลําดับที 1   

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเทียวนําพุเย็น หมู่ที 2 บ้าน
แม่คาวหลวง (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเทียวบ่อนําพุเย็น หมู่ที 2 บ้านแม่คาวหลวง เช่น ค่าจัดซือ
พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว วัสดุในการปรับปรุงภูมิทัศน์
ค่าจัดทําป้ายปิดประกาศต่าง ๆ ฯลฯ
เป็นไปตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเทียว (00264)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 84 ลําดับที 3    
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 164,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 124,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 54,300 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการผลิตเชือรากําจัดศัตรูพืช ประจําปี 2562 
(สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 54,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการผลิตเชือรา
กําจัดศัตรูพืช ประจําปี 2562 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/
ว1060 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 11 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือ
จัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด
เครืองบดอาหาร เครืองตีไขไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง
ถังแก๊ส เตา ฯลฯ วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน
แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม
ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 11 ลําดับที 1
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปตามระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือ
จัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์
(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซีพรวนดิน
ระหว่างแถว เครืองดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป)
กระชัง ฯลฯ วัสดุสินเปลือง ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์
อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีและสัตว์นํา นําเชือพันธุ์สัตว์
วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 86 ลําดับที 8 
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าจัดซือกล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ กําลังขยาย จํานวน 1 ชุด (สํานักงานปลัด อบต
.)

จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ กําลังขยาย 40-1,000 เท่า
จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี 
 1) มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 40 - 1,000 เท่า
 2) หัวกล้องเป็นชนิดกระบอกตาคู่
 3) หมุนได้รอบ 360 องศา และมีปุ่ม ปรับความสูง ให้เหมาะกับผู้ใช้
 4) เลนส์ใกล้ตา (Eye Pieces) ชนิดเห็นภาพกว้าง
 5) เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic
 6) ใช้ไฟ 220 โวลต์
 7) มีสารเคลือบเลนส์เพือป้องกันเชือรา
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. และตามภารกิจของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 11 ลําดับที 2 
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ค่าจัดซือเครืองวัดความชืน เมล็ดธัญพืช Grain Moisture จํานวน 1 เครือง  
(สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความชืน เมล็ดธัญพืช Grain Moisture
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
 1) สามารถ วัดความชืน วัสดุทีไม่นําไฟฟ้า เช่น ไม้  ธัญพืช กระดาษ ฯ
 2) หน้าจอแสดงผล LCD
 3) เลือกหน่วยวัด อุณหภูมิ ได้ทัง องศาเซลเซียส และ ฟาเรนไฮร์
 4) หัววัดเป็นแบบเข็มยาว 3 เซนติเมตร ฐานรับแบบแกนสแตนเลส
     ยาว 4 เซนติเมตร
 5) ช่วงวัดความชืน 0 ถึง 50% ช่วงวัดอุณหภูมิ -10ถึง60องศาเซลเซียส
 6) ใช้แบตเตอรี ขนาด AA จํานวน 4 ก้อน
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. และตามภารกิจของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 11 ลําดับที 2 

ค่าจัดซือเครืองวัดความนําไฟฟ้า (EC Meter) ตัวเลขดิจิตอล ชนิดพกพา
จํานวน 1 เครือง (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความนําไฟฟ้า (EC Meter)
ตัวเลขดิจิตอล ชนิดพกพา จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
 1) เป็นเครืองวัดค่าความนําไฟฟ้า แบบปากกา เหมาะกับ
     การวัดคุณภาพนํา
 2) มีการแสดงผล: Multifunction LCD ตัวเลข
 3) สามารถแสดงหน่วยวัด ?S/cm, mS/cm, ppm, ppt
 4) ตัวเครืองสามารถกันนําได้
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. และตามภารกิจของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 11 ลําดับที 2  

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  20:08:01 หน้า : 118/124



ค่าจัดซือเครืองวัดค่าความเป็นกรด ด่าง (pH Meter) ตัวเลขดิจิตอล ชนิด
พกจํานวน 1 เครือง (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดค่าความเป็นกรด ด่าง (pH Meter)
ตัวเลขดิจิตอล ชนิดพกพา จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
 1) เป็นเครืองวัดค่าความเป็นกรดด่าง แบบปากกา เหมาะกับ
     การวัดคุณภาพนําทัวไป ดิน เนือสัตว์ วัด และผิวหนัง
 2) มีการแสดงผล: Multifunction LCD with Bargraph ตัวเลข 
 3) สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 50? เซลเซียส
 4) สามารถวัดความเป็นกรด ด่าง ช่วง 0.00 ถึง 14.00
 5) สามารถจัดเก็บข้อมูลการวัดได้
 6) ตัวบ่งชีทีแบตเตอรีปรากฏบนจอ LCD
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทีใช้ในการปฎิบัติงานของ อบต. และ
ตามภารกิจของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 11 ลําดับที 2  

ค่าจัดซือเครืองวัดปริมาณออกซิเจนในนํา (DO Meter) ตัวเลขดิจิตอล ชนิด
พกพา จํานวน 1 เครือง (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดปริมาณออกซิเจนในนํา (DO Meter)
ตัวเลขดิจิตอล ชนิดพกพา จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
 1) เครืองมือทีใช้วัดปริมาณออกซิเจนในนํา เพือบ่งชีคุณภาพของนํา
 2) ช่วงการวัด DO 0 ถึง 40.00mg/L
 3) สามารถกันนําได้
 4) มีการแสดงผล: Multifunction LCD ตัวเลข
 5) ปิดเครืองอัตโนมัติเมือไม่ใช้งาน
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. และตามภารกิจของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 11 ลําดับที 2  
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ค่าจัดซือเครืองวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด INFRAED THERMOMETER  
จํานวน 1 เครือง (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด
INFRAED THERMOMETER จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี 
 1) เครืองวัดอุณหภูมิอินฟราเรดใช้สําหรับวัดอุณหภูมิของ
     พืนผิวของวัตถุ สําหรับพืนทีต่างๆ
 2) ประกอบด้วยเลนส์ ขยายสัญญาณเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
 3) วงจรการประมวลผลและจอแสดงผล LCD
 4) ขอบเขตอุณหภูมิ: -50 ถึง 900 องศาเซลเซียส
 5)สามารถจัดเก็บอุณหภูมิได้
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. และตามภารกิจของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
เพิมเติม และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 11 ลําดับที 2  

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน ตําบลสันกลาง
(สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน
ตําบลสันกลาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีพร้อมเครืองเสียง
ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/
ว1060 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และตามทีกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ (00322)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 94 ลําดับที 2
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,719,220 บาท
งบกลาง รวม 20,719,220 บาท
งบกลาง รวม 20,719,220 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 135,000 บาท
เพือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 รวมถึง
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 4) พ.ศ.2558 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว9 ลงวันที 22 มกราคม 2557
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที
6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 16,149,600 บาท
เพือจ่ายเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ทีมีอายุ 60 ปีบริบูณ์ขึนไป
ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบียผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และ
ได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
ไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันได สําหรับผู้สูงอายุ
โดยผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ
700 บาท อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท และ อายุ 90 ปีขึนไป
จะได้รับ 1,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบียผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว2076 ลงวันที
5 กรกฎาคม 2561
ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 76 ลําดับที 1
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นการจัดสวัสดิการเบียความพิการให้แก่คนพิการ
ทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการ
ขอขึนทะเบียนเพือการขอรับเงินเบียความพิการไว้กับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันกลางแล้ว โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้รับเบียความพิการ
คนละ 800 บาทต่อเดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ฉบับที 2) พ.ศ.2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ฉบับที 3) พ.ศ.2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว2076 ลงวันที
5 กรกฎาคม 2561
ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 76 ลําดับที 3 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้กับผู้ป่วยเอดส์
ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน
หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียง
ตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพ คนละ
500 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2548 ข้อ 16 และข้อ 17 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว2076
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 
ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 76 ลําดับที 2 
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สํารองจ่าย จํานวน 408,621 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่สามารถ
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทใดประเภทหนึงและ
ทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าสําหรับช่วยเหลือประชาชน
ผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบภัยธรรมชาติเช่น วาตภัย อุทกภัย
นําป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่า และภัยอืน ๆ ฯลฯ
ตามจําเป็นและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ หรือกรณีทีมีความจําเป็น
ต้องจ่ายหรือเพือช่วยเหลือและป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวมในเขต อบต.
หรือกรณีทีมีหนังสือสังการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนีในการ
จัดซือวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมวัสดุ ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ดําเนินการ
หรือจ่ายเป็นเงินชดเชยให้กับผู้มีสิทธิ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0313.4/ว667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว76 ลงวันที
13 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว0684 ลงวันที
8 กุมภาพันธ์ 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/
ว1064 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว1173 ลงวันที
15 มิถุนายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0810.4/ว1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว2145 ลงวันที
11 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0810.7/ว6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/
ว608 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว1077 ลงวันที
17 เมษายน 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 76 ลําดับที 4

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  20:08:01 หน้า : 123/124



รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง
ในการจัดกิจกรรมด้ามการสาธารณสุข อนามัย ฯลฯ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ.2557
และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 กําหนดว่า
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง สมทบเงินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของเงินทีได้รับจัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หน้าที 77  ลําดับที 6 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 225,999 บาท
เพือส่งสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ในอัตราร้อยละหนึง ของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยไม่ต้องนํา
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
มารวมคํานวณ
เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว28 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ที มท 0808.5/ว29 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559 หนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว30
ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ที มท 0808.5/ว2305 ลงวันที 26 กรกฏาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
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