รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,073,500 บาท ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
-เพื่อจํายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารสํวนตาบล
ในอัตราเดือนละ 21,120 บาท
-เพื่อจํายเป็นเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารสํวนตาบล
(จานวน 2 คน) ในอัตรา เดือนละ 11,610 บาท ตํอคน
เงินคําตอบแทนประจาตาแหนํงนายก/รองนายก
-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนประจาตาแหนํง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบล ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนประจาตาแหนํงรองนายก
องค์การบริหารสํวนตาบล (จานวน 2 คน)
ในอัตราเดือนละ 950 บาทตํอคน
เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารสํวน
ตาบล ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารสํวน
ตาบล (จานวน 2 คน) ในอัตราเดือนละ 950 บาท ตํอคน
เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสํวนตาบล
เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนเลขานุการนายก ตามอัตราดังนี้
เลขานุการนายก
- เงินคําตอบแทน เดือนละ 7,560 บาท
เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสํวนตาบล ตามอัตราดังนี้

รวม
รวม
รวม
จานวน

27,434,050
11,820,640
4,868,280
532,080

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

45,600 บาท

จานวน

45,600 บาท

จานวน

90,720 บาท

จานวน

4,154,280 บาท

ประธานสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
- เงินคําตอบแทน เดือนละ 11,610 บาท
รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
- เงินคําตอบแทน เดือนละ 9,500 บาท
เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
- เงินคําตอบแทน เดือนละ 7,560 บาท
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
- เงินคําตอบแทน เดือนละ 7,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนพร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให๎แกํ
พนักงานสํวนตาบล
เงินประจาตาแหนํง
เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํงของปลัดองค์การบริหาร
สํวนตาบลเดือนละ 7,000 บาท คําตอบแทนนอกเหนือจาก
- เงินเดือนของปลัดองค์การบริหารสํวนตาบล
เดือนละ 7,000 บาท
- เงินประจาตาแหนํงหัวหน๎าสานักปลัด เดือนละ 3,500 บาท
- เงินประจาตาแหนํงหัวหน๎าฝุายบริหารทั่วไป
เดือนละ 1,500 บาท
คําจ๎างลูกจ๎างประจา
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างประจาพร๎อมเงินปรับปรุงคําจ๎างให๎แกํ
ลูกจ๎างประจา
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและ
คําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํ
พนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป
(2) เงินคําตอบแทนพิเศษ
เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษให๎แกํพนักงานจ๎าง

รวม

6,952,360 บาท

จานวน

3,636,600 บาท

จานวน

228,000 บาท

จานวน

511,680 บาท

จานวน

2,336,080 บาท

จานวน

240,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

13,589,800

บาท

ค่าตอบแทน

รวม

416,000

บาท

คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
- เพื่อจํายเป็นคําจับกุมผู๎กระทาผิดพระราชบัญญัติ
ข๎อบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใด มาลงโทษได๎
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงินรางวัลจับกุม
ผู๎กระทาผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ.2513 และแก๎ไขเพิ่มเติมถึง
ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2541)
- เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎กับผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎ตรวจรายงานและ
ประเมินความชานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการ
ของพนักงานผู๎ขอรับการประเมิน
- เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับการ
แตํงตั้งให๎มีหน๎าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างและ
บริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เพื่อจํายเป็นคําเงินทาขวัญให๎แกํพนักงานสํวนตาบล
พนักงานจ๎าง ในการปฏิบัติงานฝุาอันตรายเป็นครั้งคราวหรือกรณี
ได๎รับอุบัติเหตุระหวํางปฏิบัติหน๎าที่
- เพื่อจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงาน
สํวนท๎องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี)
- เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจํายได๎
ตามประเภทรายจํายนี้
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํ
พนักงานสํวนตาบล พนักงานจ๎างและลูกจ๎างประจาที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลา
ราชการปกติหรืองานที่ไมํอาจทาในเวลาราชการได๎
คําเชําบ๎าน
เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานสํวนตาบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกคําเชําบ๎านได๎ตามระเบียบฯ
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

150,000

บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

126,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จานวน 1,155,800 บาท
(1) คําบอกรับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร จานวน 20,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายวัน นิตยสาร
รายสัปดาห์ นิตยสารรายเดือน หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
(2) คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ จานวน 40,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บหนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือ หรือ
เอกสารรูปเลํมอื่นใด
(3) คําโฆษณาและเผยแพรํ จานวน 140,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาทาปูายหรือแผงปิดประกาศ การจ๎างทา
โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดีทัศน์ คําล๎าง
อัดขยายรูปถําย การจ๎างโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ์
ในสื่อประเภทตําง ๆ เชํน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ วารสาร แผํนพับ ปูายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์
ตําง ๆ ฯลฯ
(4) คําธรรมเนียมตําง ๆ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมตําง ๆ เชํน คําธรรมเนียมปูาย
ยานพาหนะ คําธรรมเนียมศาล คําธรรมเนียมที่ดิน และ
คําธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจํายได๎ในประเภทรายจํายนี้
(5) คําใช๎จํายในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ข๎อมูล
ขําวสาร จานวน 150,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ข๎อมูล ขําวสาร เชํน วารสาร การจัดทาแผํนพับ เอกสารรายงานผล
การปฏิบัติงานประจาปี วีดีทัศน์ วีดีโอเทปปูายประชาสัมพันธ์
สื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ ฯลฯ
(6) คําจ๎างเหมาบริการ จานวน 258,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างเหมาทาการอยํางหนึ่ง
อยํางใด ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม เสริมสร๎าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ เชํน คําจ๎างเหมาสูบน้า คําบริการ
กาจัดปลวก คําล๎างอัดฉีดรถยนต์ คําจ๎างเหมาจัดทาของขวัญหรือ
ของที่ระลึกตําง ๆ คําจ๎างเหมาดูแลรักษาต๎นไม๎ สวนไม๎ประดับ
สวนหยํอม สนามหญ๎า หรือที่สาธารณะ คําจ๎างเหมาล๎างทาความ
สะอาดถนน คําจ๎างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอานาจ
หน๎าที่ และสามารถเบิกจํายในประเภท รายจํายนี้

รวม

2,903,800 บาท

จานวน

1,155,800 บาท

(7) คําเชําพื้นทีส่ าหรับจัดทาเว๏บไซด์ จานวน 3,500 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเชําพื้นที่สาหรับจัดทาเว๏บไซด์ ( Website )
เป็นราคาตํอปี
(8) คําเชําเครื่องถํายเอกสาร จานวน 91,200 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเชําเครื่องถํายเอกสาร
(9) คําซํอมแซมบารุงรักษายานพาหนะ จานวน 403,100 บาท
เพื่อจํายเป็นคําซํอมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(1) คํารับรอง
1.1) คํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้ง
เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องในการรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เชํน คําอาหาร คําเครื่องดื่ม คําของขวัญ คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรอง และคําบริการอื่นที่จาเป็นต๎องจํายเกี่ยวกับการ
รับรอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จํายเงินคํารับรองหรือ คําเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น
1.2) คําเลี้ยงรับรองในการประชุม
เพื่อจํายเป็นคําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได๎รับแตํงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เชํน คําอาหาร
คําเครื่องดื่ม เครื่องใช๎ในการเลี้ยงรับรอง และคําบริการอื่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จํายเงินคํารับรองหรือคําเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
1.3) คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีและพิธีเปิดอาคารตําง ๆ
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานทางศาสนา พระราชพิธี
รัฐพิธี และพิธีเปิดอาคารตําง ๆ เชํนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันปิยมหาราช เปิดอาคารสานักงาน ฯลฯ

จานวน

140,000 บาท

โดยจํายเป็นคําจัดทาซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ คําเตรียมและตกแตํง
สถานที่ คําจัดซื้อผ๎าแพร ผ๎าริ้ว ธงชาติ ปูายสัญลักษณ์ ดอกไม๎
ธูป เทียน คําพานพุํมพวงมาลา คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎
คําวัสดุอุปกรณ์ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
คําวงดุริยางค์ และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ
คําชดใช๎คําเสียหาย หรือคําสินไหมทดแทน
เพื่อจํายเป็นคําชดใช๎คําเสียหาย หรือคําสินไหมทดแทนให๎แกํ
ผู๎เสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุ ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0313.4/
ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537
คําใช๎จํายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให๎
ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชนให๎ทราบถึงสิทธิและหน๎าที่และการมีสํวน
รํวมทางการเมืองในการเลือกตั้งทุกระดับตามความ
เหมาะสม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี
หน๎าที่ 133 ลาดับที่ 10
คําใช๎จํายโครงการท๎องถิ่นงาม 3 ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการท๎องถิ่นงาม 3 ส
สะอาด สวยงาม สุขภาพดี เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล๎อมสานักงานให๎
นําอยูํและเสริมสร๎างสุขอนามัยให๎ดีขึ้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี หน๎าที่ 134
ลาดับที่ 16
คําใช๎จํายโครงการปลูกต๎นไม๎เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร๎อน
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการปลูกต๎นไม๎เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ลดภาวะโลกร๎อนในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอโดย
จํายเป็น คําพิมพ์เอกสาร คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์ ตําง ๆ
คําประชาสัมพันธ์ทางสื่อตําง ๆ คําอาหาร คําเตรียมและตกแตํง
สถานที่ และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 3การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม หน๎าที่ 12 ลาดับที่ 1

จานวน
จานวน

1,108,000 บาท
3,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากร
องค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การทางานของบุคลากรองค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ เพื่อให๎
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทางานมากขึ้น
โดยจํายเป็นคําตอบแทน คําสมนาคุณวิทยากร คํารับรอง
คํากระดาษ และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ คําพิมพ์เอกสาร
คําปูาย คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําตกแตํงสถานที่
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําของขวัญ
ของที่ระลึก คําธรรมเนียมและลงทะเบียน คําพาหนะ คําเชํา
ที่พัก คําตอบแทน คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่ คําวัสดุอุปกรณ์ และ
คําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากกฎในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หน๎าที่ 19 ลาดับที่ 3
คําใช๎จํายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยจํายเป็น
คําพิมพ์เอกสาร คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ คําประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อตําง ๆ คําอาหาร คําเตรียมและตกแตํงสถานที่ และคําใช๎จํายอื่น
ที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี หน๎าที่ 19
ลาดับที่ 2
คําใช๎จํายโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปูองกันการทุจริต
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปูองกันการทุจริต โดยจํายเป็น คําพิมพ์เอกสาร
คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ คําประชาสัมพันธ์ทางสื่อตําง ๆ
คําอาหาร คําเตรียมและตกแตํงสถานที่ และคําใช๎จํายอื่น
ที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 7 การบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี หน๎าที่ 19 ลาดับที่ 1

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

คําใช๎จํายตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการ
จานวน
ชํวยเหลือประชาชนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาเภอดอยหลํอ
จังหวัดเชียงใหมํ
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
รํวมในการชํวยเหลือประชาชนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาเภอ
ดอยหลํอ จังหวัดเชียงใหมํ โดยจํายเป็น คําจ๎างลูกจ๎างและคําวัสดุ
อุปกรณ์ตําง ๆ และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี หน๎าที่ 4 ลาดับที่ 1
คําใช๎จํายตามโครงการรณรงค์งดเหล๎าเข๎าพรรษา
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการรณรงค์งดเหล๎าเข๎าพรรษา
โดยจํายเป็น คําพิมพ์เอกสาร คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ
คําประชาสัมพันธ์ทางสื่อตําง ๆ คําอาหาร คําเตรียมและตกแตํง
สถานที่ และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี
2562 ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หน๎าที่ 20 ลาดับที่ 4
คําใช๎จํายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และประกวด
จานวน
การแขํงขันตําง ๆ
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และประกวด
การแขํงขันตําง ๆ เชํน จัดงานพิธีเปิดอาคารตําง ๆ ,จัดงาน รวม
พลังมวลชนต๎านยาเสพติดเทิดไท๎องค์ราชันย์ ,จัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯลฯ คําตอบแทน
พิธีกร คําตอบแทนกรรมการตัดสิน คําตอบแทน เบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่
หรือผู๎มาชํวยปฏิบัติงาน คํารับรอง คํากระดาษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ คําวัสดุอุปกรณ์ คําพิมพ์เอกสาร
คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ คําประชาสัมพันธ์ทาง สื่อตําง ๆ
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําเตรียมและตกแตํงสถานที่
คําของขวัญหรือของที่ระลึก คําของรางวัลหรือเงินรางวัลและ
คําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น

60,000 บาท

2,000 บาท

50,000 บาท

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาท๎องถิ่น พนักงาน ลูกจ๎างประจา
พนักงานจ๎าง และผู๎ที่ได๎รับคาสั่งจากผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ไปปฏิบัติ
ราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยจํายเป็น
คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชํา ที่พัก คําบริการจอด
รถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ
คําพวงมาลัย กระเช๎า กระเช๎าดอกไม๎และพวงมาลัย
เพื่อจํายเป็นคําพวงมาลัย กระเช๎าดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎และพวง
มาลา เพื่อใช๎ในงานพิธีศาสนา พิธีตําง ๆ หรืองานกิจการของ
ท๎องถิ่น
คําลงทะเบียน
เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา
ตําง ๆ ของผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาท๎องถิ่น พนักงานท๎องถิ่น
ลูกจ๎างประจา และพนักงานจ๎าง รวมทั้งอื่นใดที่สามารถเบิกจํายได๎ใน
ประเภทรายจํายนี้
คําบารุงรักษาและซํอมแซม
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สินที่อยูํ
ในความรับผิดชอบเพื่อให๎สามารถใช๎การได๎ตามปกติ

จานวน

90,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

1,180,000 บาท

จานวน
วัสดุสานักงาน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสานักงาน เชํน กระดาษ ปากกา
แฟูม ตรายาง น้าดื่ม แผํนพลาสติก แผํนพลาสติก อาคิลิก
แผงกั้นห๎อง (พาร์ทิชั่น) สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือ
จ๎างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ )
แบบพิมพ์ หมึก น้าดื่ม ฯลฯ ที่ใช๎ในกิจการขององค์การ
บริหารสํวนตาบล
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เชํน หลอดไฟฟูา
ถํานไฟฉาย ปลั๊กไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา สวิทซ์ไฟฟูาอุปกรณ์
ตําง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องรับสํงวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ฯลฯเสียง
สาหรับอาคารสานักงาน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบ

200,000 บาท

ค่าวัสดุ

51,800 บาท

วัสดุงานบ๎านงานครัว
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน แปรง ไม๎กวาด
ถังขยะ ผ๎าปูโต๏ะ ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม ผงซักฟอก น้ายาล๎าง
ห๎องน้า ฯลฯ สาหรับใช๎ทาความสะอาดอาคารสานักงานหรือ
สถานที่อื่น ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบ
วัสดุกํอสร๎าง
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง เชํน ไม๎ตําง ๆ สี
ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย ปูนซีเมนต์
แผํนเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส๎น ฯลฯ สาหรับใช๎ในการปรับปรุง
ซํอมแซมอาคารสานักงาน หรือสถานที่ สิ่งกํอสร๎างอื่น ๆ ที่อยูํใน
ความรับผิดชอบ
วัสดุยานพาหนะและขนสํง
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ สาหรับ
รถดับเพลิง รถบรรทุกน้า รถกู๎ภัย รถยนต์ รถตู๎
รถจักรยานยนต์และยานพาหนะอื่น ๆ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ก๏าซหุงต๎ม
ถําน น้ามันก๏าด ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชํน เปลหามคนเจ็บ ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ตําง ๆ สาหรับเปลี่ยนน้ายาเคมี
ดับเพลิงที่หมดอายุ และวัสดุอื่นที่จาเป็น
วัสดุการเกษตร
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร เชํนพันธุ์พืช ต๎นไม๎ พันธุ์ไม๎ดอกไม๎
ประดับ ปุ๋ย สารเคมีปูองกันและกาจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกตําง ๆ
วัสดุเพาะชา ผ๎าใบหรือผ๎าพลาสติก ฯลฯ สาหรับปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอาคารสานักงาน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบ
วัสดุเครื่องแตํงกาย
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกายเชํน เครื่องแบบ ชุดฝึก
ชุดปฏิบัติงาน ถุงเท๎า รองเท๎า หมวก เข็มขัด
เสื้อกั๊กสะท๎อนแสง ฯลฯ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

523,200 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน ผงหมึก ตลับผงหมึกแผํน
กรองแสง แปูนพิมพ์ เมาส์ แผํนหรือจานบันทึก
ข๎อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กระดาษตํอเนื่อง ฯลฯ
วัสดุการศึกษา
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการศึกษา เชํน หนังสือ วารสาร ตารา
ที่จาเป็นแกํการปฏิบัติงาน เชํน หนังสือกฎหมาย หนังสือระเบียบ
การปฏิบัติงานในหน๎าที่ วารสาร ตารา เป็นต๎น
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเครื่องดับเพลิง เชํน ถังดับเพลิง
อุปกรณ์ปูองกันภัยและวัสดุอื่นที่เกี่ยวข๎อง

จานวน

90,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม
จานวน

9,090,000 บาท
8,900,000 บาท

คําไฟฟูา

เพื่อจํายเป็นคําไฟฟูาสาหรับอาคารสานักงาน อาคารสิ่งปลูกสร๎าง
อื่นที่อยูํในความรับผิดชอบและคํากระแสไฟฟูาสถานีสูบน้า
ด๎วยพลังไฟฟูา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คําบริการโทรศัพท์
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําโทรศัพท์สานักงาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการดังกลําวและ
คําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจากการใช๎บริการ เชํน คําเชําเครื่อง คําเชํา
หมายเลขโทรศัพท์ คําบารุงรักษาสาย ฯลฯ
คําบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําสํงไปรษณีย์และโทรเลข คําธนาณัติ คําซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คําเชําตู๎ไปรษณีย์ ฯลฯ
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําบริการทางด๎านโทรคมนาคม เชํน คําโทรภาพหรือ
โทรสาร คําวิทยุติดตามตัว คําวิทยุสื่อสาร และคําใช๎จํายเกี่ยวกับการ
ใช๎ระบบอินเตอร์เน็ต โดยจํายเป็นคําเชําสัญญาณอินเตอร์เน็ท
ความเร็วสูง

80,000 บาท

40,000 บาท
70,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,981,610 บาท

รวม

1,796,610 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
คําจัดซื้อเก๎าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง (เกรดเอ)
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง
(เกรดเอ) ราคาตัวละไมํเกิน 225 บาท จานวน 750 ตัว
รวมราคาไมํเกิน 168,750 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎
เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ
ซึ่งสามารถจัดหาได๎ ตามราคาท๎องตลาด โดยคานึงถึงประโยชน์การ
ใช๎สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5 )
ห๎วงปี 2562 หน๎าที่ 55 ลาดับที่ 5
คําจัดซื้อเก๎าอี้สาหรับผู๎บริหาร
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้สาหรับผู๎บริหาร จานวน 1 ตัว
ราคาตัวละไมํเกิน 5,500 บาท รวมราคาไมํเกิน 5,500 บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตํมี
ความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงาน
กิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ
ซึ่งสามารถจัดหาได๎ ตามราคาท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์
การใช๎สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 หน๎าที่ 54 ลาดับที่ 1
คําจัดซื้อเก๎าอี้เอนกประสงค์ชนิดหุ๎มเบาะรองนั่ง
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้เอนกประสงค์ชนิดหุ๎มเบาะรองนั่ง
ราคาตัวละไมํเกิน 600 บาท จานวน 50 ตัว
รวมราคาไมํเกิน 30,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงาน
กิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถ
จัดหาได๎ ตามราคาท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความ
เหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 หน๎าที่ 54 ลาดับที่ 4

168,750 บาท

5,500 บาท

30,000 บาท

คําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน
ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 2 เครื่องๆละไมํเกิน
32,400 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไมํต่ากวํา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมคําติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาด
ไมํเกิน 40,000 บีทียู ต๎องได๎รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5
4) ต๎องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหนํวยสํงความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจากโรงงาน
เดียวกัน
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชํน แผํนฟอก
อากาศ ตะแกรงไฟฟูา (Electric grids)หรือเครื่องประจุไฟฟูา
(lonizer) เป็นต๎น สามารถดักจับอนุภาค ฝุุนละออง และสามารถ
ถอดล๎างทาความสะอาดได๎
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สาหรับชนิดตู๎ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไมํมีระบบฟอก
อากาศ
6) มีความหนํวงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ
(นอกจากข๎อ3) ให๎เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหํงชาติครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให๎พิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด๎านราคา โดยใช๎หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
– ถ๎าจานวนบีทียูเทํากัน ให๎พิจารณาเปรียบเทียบจานวนวัตต์ที่
น๎อยกวํา
– ถ๎าจานวนบีทียูไมํเทํากันให๎นาจานวนบีทียูหารด๎วยจานวน
วัตต์ (บีทียูตํอวัตต์)ผลที่ได๎คือคํา EER ถ๎าคําของEER สูง ถือ
วํา เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได๎
ดีกวํา
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ทํอ
ทองแดงไปกลับหุ๎มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมํเกิน 15 เมตร

64,800 บาท

9) คําติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมํต่ากวํา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไมํต่ากวํา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตู๎ตั้งพื้น
ขนาดไมํต่ากวํา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไมํต่ากวํา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
เดือนมกราคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 หน๎าที่ 56 ลาดับที่ 13
คําจัดซื้อโซฟาไม๎ยางพารา จานวน 1 ชุด พร๎อมโต๏ะกลาง
เพื่อจํายเป็นคําจัดโซฟาไม๎ยางพารา จานวน 1 ชุด
พร๎อมโต๏ะกลาง ประกอบด๎วย
- โซฟาไม๎ มี 1 ที่นั่ง กว๎างไมํน๎อยกวํา 60 ซม.
ลึกไมํน๎อยกวํา 80 ซม.สูงไมํน๎อยกวํา 80 ซม.
-โซฟาไม๎ มี 2 ที่นั่ง กว๎างไมํน๎อยกวํา 112 ซม.
ลึกไมํน๎อยกวํา 80 ซม.สูงไมํน๎อยกวํา 80 ซม.
-โซฟาไม๎ มี 3 ที่นั่ง กว๎างไมํน๎อยกวํา 160 ซม.
ลึกไมํน๎อยกวํา 80 ซม.สูงไมํน๎อยกวํา 80 ซม.
-โซฟาไม๎ มี 2 ที่นั่ง กว๎างไมํน๎อยกวํา 112 ซม.
ลึกไมํน๎อยกวํา 80 ซม.สูงไมํน๎อยกวํา 80 ซม.
-โซฟาไม๎ โต๏ะกลาง กว๎างไมํน๎อยกวํา 106 ซม.
ลึกไมํน๎อยกวํา 55 ซม.สูงไมํน๎อยกวํา 45 ซม.
ราคาชุดละไมํเกิน 15,000 บาท จานวน 1 ชุด รวมราคา
ไมํเกิน 15,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรม
ตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหา
ได๎ ตามราคาท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอยความ
เหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (25612564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
หน๎าที่ 54 ลาดับที่ 2

จานวน

15,000 บาท

คําจัดซื้อตู๎บานเลื่อนขนาดไมํน๎อยกวํา 4 ฟุต
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎บานเลื่อนขนาดไมํน๎อยกวํา 4 ฟุต
ราคาตู๎ละไมํเกิน 3,500 บาท จานวน 1 ตัว รวมราคา
ไมํเกิน 3,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรม
ตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ
ซึ่งสามารถจัดหาได๎ ตามราคาท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎
สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
หน๎าที่ 55 ลาดับที่ 6
คําจัดซื้อโต๏ะพับกลมหน๎าเหล็ก 3 ฟุต
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะพับกลมหน๎าเหล็ก 3 ฟุต ราคาตัวละ
ไมํเกิน 980บาท จานวน 92 ตัว รวมราคาไมํเกิน 90,160 บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตํมี
ความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหาร
สํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ ตามราคาท๎องตลาดโดย
คานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความเหมาะสม ประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วง
ปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 55 ลาดับที่ 7
คําจัดซื้อโต๏ะพับหน๎าเหลี่ยม ขนาด 4 ฟุต
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะพับหน๎าเหลี่ยม ขนาด 4 ฟุต

3,500 บาท

90,160 บาท

8,000 บาท

ราคาตัวละไมํเกิน 800บาท จานวน 10 ตัว
รวมราคาไมํเกิน8,000 บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตํมี
ความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหาร
สํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ ตามราคาท๎องตลาดโดย
คานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความเหมาะสมเหมประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 55
ลาดับที่ 8
คําจัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะหมูํบูชาราคาชุดละไมํเกิน 3,000 บาท
จานวน 1 ชุด รวมราคาไมํเกิน 3,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้
1.ทาด๎วยไม๎สัก ความกว๎างของโต๏ะหมูํขนาด 7 นิ้ว
2.มีฐานรองโต๏ะหมูํ
3.มีโต๏ะแทํนบูชา 7 ชิ้น

เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํ มี
ความจาเป็น ต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การ
บริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด
โดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความเหมาะสม ประหยัด
งบประมาณ ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 หน๎าที่ 227 ลาดับที่ 25
คําจัดซื้อโทรศัพท์มือถือชนิดปุุมกด
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโทรศัพท์มือถือชนิดปุุมกด
จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละไมํเกิน 2,000 บาท รวมราคา
ไมํเกิน 8,000 บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แตํมีความจาเป็น ต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การ
บริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด
โดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความเหมาะสม ประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561- 2564)
ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 54 ลาดับที่ 3
คําจัดซื้อพัดลมไอเย็น
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อพัดลมไอเย็น จานวน 4 เครื่อง
ราคาเครื่องละไมํเกิน 19,900 บาท รวมราคาไมํเกิน79,600 บาท มี
คุณลักษณะดังนี้

3,000 บาท

8,000 บาท

79,600 บาท

1.ขนาดตัวเครื่อง ไมํน๎อยกวํา 57x87x138 ซม.
2.ขนาดใบพัด 22 นิ้ว
3.กาลังไฟฟูา 320 วัตต์
4.ลดอุณหภูมิได๎สุงสุด 5-15 องศา
5.มีรีโมทคอนโทรลและตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ
6.มีระบบโอโซนฆําเชื้อโรคในน้า
7.มีระบบเตือนและตัดปั้มเมื่อน้าหมด
8.สามารถตํอเข๎ากับประปาได๎โดยตรง
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แตํมีความจาเป็น ต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การ
บริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด
โดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความเหมาะสมประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 55 ลาดับที่ 9

คําจัดซื้อเต๏นท์ทรงโค๎ง
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเต็นท์ทรงโค๎ง จานวน 6 หลัง
หลังละไมํเกิน 18,500 บาท รวมราคาไมํเกิน 111,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นเต็นท์ทรงโค๎ง ผ๎าใบอยํางดี
2. ขนาดกว๎างไมํน๎อยกวํา 4.00 เมตร
ยาวไมํน๎อยกวํา 8.00 เมตร เสาสูงไมํน๎อยกวํา 2.30 เมตร
3. มีโครงเหล็กทรงโค๎ง
- ทํอเหล็กเคลือบสังกะสี
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การ
บริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคา
ท๎องตลาด โดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความเหมาะสม
ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 หน๎าที่ 234 ลาดับที่ 57
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
คําจัดซื้อครอสโอเวอร์ 2 ทาง
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อครอสโอเวอร์ 2 ทาง ราคาไมํเกินเครื่องละ
3,900 บาท จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 3,900 บาท

จานวน

จานวน

111,000 บาท

3,900

บาท

เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การ
บริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด
โดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความเหมาะสมประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วง
ปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 61
ลาดับที่ 34
คําจัดซื้อตู๎กลางแหลม 15 นิ้ว
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎กลางแหลม 15 นิ้ว จานวน 4 ตู๎ ราคา
ไมํเกินตู๎ละ 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 19,200 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้ง
จํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํมีความจาเป็นต๎อง
ใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอย
หลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด โดยคานึงถึงประโยชน์
การใช๎สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 61 ลาดับที่ 33

คําจัดซื้อตู๎ซับเบส 18 นิ้ว
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎ซับเบส 18 นิ้ว จานวน 6 ตู๎ ราคาไมํเกิน
ตู๎ละ 8,500 บาท รวมเป็นเงิน 51,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจําย
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํมีความจาเป็น ต๎องใช๎
เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอย
หลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์
การใช๎สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 61 ลาดับที่ 32
คําจัดซื้อตู๎ลาโพง 15 นิ้ว พร๎อมดอก 2 คูํ
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎ลาโพง 15 นิ้ว พร๎อมดอก
จานวน 2 คูํ ราคาไมํเกินคูํละ 7,500 บาท รวมเป็นเงินเงิน
15,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ของ
องค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคา
ท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย
ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง

19,200 บาท

จานวน

51,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

(ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 60 ลาดับที่ 28
คําจัดซื้อพาวเวอร์มิก 8 ชํองสัญญาณ
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อพาวเวอร์มิก 8 ชํองสัญญาณ
จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไมํเกิน 7,800 บาท รวมเป็น
เงิน 7,800 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง
ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตาม
ราคาท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย
ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 60 ลาดับที่ 29
คําจัดซื้อพาวเวอร์แอมป์ 1900 วัตต์ เสียงเบส
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อพาวเวอร์แอมป์ 1900 วัตต์ เสียงเบส
จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไมํเกิน 27,000 บาท รวมเป็น
เงิน 27,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรม
ตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎
ตามราคาท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย

ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 61 ลาดับที่ 31
คําจัดซื้อพาวเวอร์แอมป์ 800 วัตต์ เสียงกลางแหลม
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อพาวเวอร์แอมป์ 800 วัตต์
เสียงกลางแหลม จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไมํเกิน
16,500 บาท รวมเป็นเงิน 16,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจําย
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎
เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอย
หลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์
การใช๎สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 61 ลาดับที่ 30
คําจัดซื้อมิกเซอร์ 7 ชํอง
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อมิกเซอร์ 7 ชํองสัญญาณ จานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละไมํเกิน 4,900 บาท รวมเป็นเงิน 4,900 บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การ

7,800 บาท

27,000 บาท

จานวน

16,500 บาท

จานวน

4,900 บาท

บริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด
โดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความเหมาะสม
ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 62
ลาดับที่ 36
คําจัดซื้อแล็คใสํแอมป์
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อแล็คใสํแอมป์ จานวน 1 ตู๎ ราคาตู๎ละ
ไมํเกิน 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจําย
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํมีความจาเป็น
ต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหาร
สํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด
โดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความเหมาะสม ประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 62
ลาดับที่ 37
คําจัดซื้ออีควอไลเซอร์ปรับแตํงเสียง
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้ออีควอไลเซอร์ปรับแตํงเสียง
จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไมํเกิน 3,800 บาท

จานวน

5,500 บาท

จานวน

3,800 บาท

รวมเป็นเงิน 3,800 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรม
ตํางๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎
ตามราคาท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์การ ใช๎สอย ความ
เหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (25612564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้ง
ที่ 5) หน๎าที่ 62 ลาดับที่ 35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ
คําจัดซื้อกล๎องถํายภาพระบบดิจิตอล
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อกล๎องถํายดิจิตอล ความละเอียด 16
ล๎านพิกเซล จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไมํเกิน
13,600 บาท รวมเป็นเงิน 13,600 บาท รายละเอียดดังนี้
1) เป็นกล๎องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กาหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ
(Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข๎อมูลได๎อยํางสะดวกเมื่อ
ข๎อมูลเต็มหรือเมื่อต๎องการเปลี่ยน

13,600 บาท

5) สามารถโอนถํายข๎อมูลจากกล๎องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได๎
6) มีกระเป๋าบรรจุกล๎อง
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
มกราคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561- 2564) ห๎วง
ปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 60
ลาดับที่ 25
ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว
คําจัดซื้อเครื่องซักผ๎าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องซักผ๎าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม
จานวน 1 เครื่อง ราคาไมํเกิน
เครื่องละ 18,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้
1) เป็นขนาดที่สามารถซักผ๎าแห๎งได๎ครั้งละไมํน๎อยกวํา 15 กิโลกรัม
2) เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน
3) มีระบบปั่นแห๎งหรือหมาด
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 57 ลาดับที่ 16

ครุภัณฑ์กีฬา
คําจัดซื้อเครื่องแกวํงขา
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องแกวํงขา จานวน 7 ตัว ราคาตัวละ
ไมํเกิน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 28,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจําย
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อ
ใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึง่
สามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎
สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้ง
ที่ 5) หน๎าที่ 63 ลาดับที่ 42
คําจัดซื้อเครื่องซิกอัพแบบมีตัวโยก
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องซิกอัพแบบมีตัวโยก
จานวน 7 ตัว ราคาตัวละไมํเกิน 5,000 บาท รวมเป็นเงิน
35,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ของ
องค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคา
ท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย

18,000 บาท

จานวน

28,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
หน๎าที่ 62 ลาดับที่ 39
คําจัดซื้อเครื่องบิดเอว
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องบิดเอว จานวน 7 ตัว ราคาตัวละ
ไมํเกิน 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 35,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจําย
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํมีความจาเป็น ต๎องใช๎
เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบล
ดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด
โดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความเหมาะสม ประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี
2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 62 ลาดับที่ 38
คําจัดซื้อเครื่องโยกแบบมูเลย์
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องโยกแบบมูเลย์ จานวน 7 ตัว
ราคาตัวละไมํเกิน 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 56,000 บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํมี
ความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหาร
สํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาดโดย
คานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความเหมาะสม ประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561- 2564) ห๎วง
ปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 63 ลาดับที่ 40

คําจัดซื้อจักรยานปั่น
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อจักรยานปั่น จานวน 7 คัน
ราคาคันละไมํเกิน 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 56,000 บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การ
บริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด
โดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความเหมาะสม ประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 63
ลาดับที่ 41
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไมํเกิน 7,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1200x6000 dpi

35,000 บาท

56,000 บาท

จานวน

56,000 บาท

จานวน

7,200 บาท

- มีความเร็วในการพิมพ์รํางขาวดาไมํน๎อยกวํา 12 หน๎าตํอ
นาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีไมํน๎อยกวํา 6 หน๎าตํอนาที (ppm)
- เชื่อมตํอด๎วยระบบ USB 2.0/เครือขํายไร๎สาย (Wi-Fi)
- ถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 150 แผํน
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํมี
ความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหาร
สํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาดโดย
คานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความเหมาะสม ประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561- 2564) ห๎วง
ปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 58
ลาดับที่ 19
คําจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 1 kVA
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 1 kVA
จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไมํเกิน 5,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟูาด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟูาได๎ไเป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายตามเกณฑ์ราคากลาง

5,900 บาท

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี
2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 59 ลาดับที่ 22
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

800,000 บาท

คําบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให๎สามารถใช๎
งานได๎ตามปกติ
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการจัดซื้อซุ๎มพระ
คําใช๎จํายตามโครงการจัดซื้อซุ๎มพระขนาดสูงไมํน๎อยกวํา
2.50 เมตร กว๎างไมํน๎อยกวํา 1.50 เมตร เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของบุคลากรและประชาชนที่มาติดตํอราชการ ปรากกฎใน

จานวน

800,000 บาท

รวม

185,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน๎าที่ 14 ลาดับที่ 2
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมูํที่ 26 บ๎านไรํบวกบง
คําใช๎จํายตามโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมูํที่ 26 ที่บ๎าน
ไรํบวกบง เพื่อใช๎ในการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของทาง
ราชการและได๎รับทราบข๎อมูลอยํางทั่วถึงปรากกฎในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม หน๎าที่ 104 ลาดับที่ 49

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจํายอื่น

จานวน

150,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

รวม

22,000 บาท

(1) คําใช๎จํายในการจ๎างเหมาสารวจความพึงพอใจในการรับบริการ
ของประชาชนในเขตตาบลดอยหลํอ ตั้งไว๎ 20,000 บาท
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาสารวจความพึงพอใจในการ
รับบริการของประชาชนในเขตตาบลดอยหลํอ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี หน๎าที่ 160 ลาดับที่ 5
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสํวนราชการ
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลํอ
(1)อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลํอ
เป็นเงิน 22,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลํอ
-โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี จานวน 22,000 บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 7 การ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี หน๎าที่ 173
ลาดับที่ 2

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนพร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให๎แกํ
พนักงานสํวนตาบล
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํ
พนักงานสํวนตาบล
เงินประจาตาแหนํง
เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํงของผู๎อานวยการกองคลัง
เดือนละ 3,500 บาทและเพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํงหัวหน๎า
ฝุายการเงินและบัญชีเดือนละ 1,500 บาท
คําจ๎างลูกจ๎างประจา
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างประจาพร๎อมเงินปรับปรุงคําจ๎างให๎แกํ

รวม

22,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

รวม
รวม

3,373,680 บาท
2,680,680 บาท

รวม
จานวน

2,680,680 บาท
2,007,480 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

229,200 บาท

ลูกจ๎างประจา
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและ
คําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํ
พนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป
(2) เงินคําตอบแทนพิเศษ
เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษให๎แกํพนักงานจ๎าง

จานวน

324,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

รวม

640,800 บาท

ค่าตอบแทน
รวม
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง
จานวน
สํวนท๎องถิ่น
- เพื่อจํายเป็นคําจับกุมผู๎กระทาผิดพระราชบัญญัติ ข๎อบัญญัติหรือ
กฎหมายอื่นใดมาลงโทษได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การจํายเงินรางวัลจับกุมผู๎กระทาผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ.2513 และ
แก๎ไขเพิ่มเติมถึง ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2541)

216,800 บาท

งบดาเนินงาน

-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎กับผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎ตรวจรายงานและ
ประเมินความชานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผู๎ขอรับการประเมิน
-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับการ
แตํงตั้งให๎มีหน๎าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างและ
บริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการ
จัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เพื่อจํายเป็นคําเงินทาขวัญให๎แกํพนักงานสํวนตาบล พนักงาน
จ๎าง ในการปฏิบัติงาน ฝุาอันตรายเป็นครั้งคราว หรือกรณีได๎รับ
อุบัติเหตุระหวํางปฏิบัติหน๎าที่
-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจํายได๎ตามประเภท
รายจํายนี้
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํ
พนักงานสํวนตาบล พนักงานจ๎างและลูกจ๎างประจา ที่มาปฏิบัติงาน

จานวน

50,000 บาท

30,000 บาท

นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลา
ราชการปกติหรืองานที่ไมํอาจทาในเวลาราชการได๎
คําเชําบ๎าน
เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานสํวนตาบลซึ่งมีสิทธิเบิก
คําเชําบ๎านได๎ตามระเบียบฯ
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สํวนตาบลและลูกจ๎างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชํวยเหลือการศึกษา
บุตรได๎ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
(1) คําโฆษณาและเผยแพรํ จานวน 22,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาทาปูายหรือแผงปิดประกาศ การจ๎างทา
โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดีทัศน์ คําล๎าง
อัดขยายรูปถําย การจ๎างโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ์
ในสื่อประเภทตําง ๆ เชํน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ วารสาร แผํนพับ สิ่งพิมพ์ตําง ๆ ฯลฯ

จานวน

106,800 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

282,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและ
จานวน
นอกราชอาณาจักร
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
พนักงานจ๎าง ลูกจ๎างประจา และผู๎ที่ได๎รับคาสั่งจากผู๎บริหารท๎องถิ่น
ให๎ไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของท๎องถิ่น โดยจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ
ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษคําธรรมเนียมในการใช๎
สนามบิน และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
คําลงทะเบียนตําง ๆ
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา
ตําง ๆ ของผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาท๎องถิ่น พนักงานท๎องถิ่น
ลูกจ๎างประจา และพนักงานจ๎าง รวมทั้งอื่นใดที่สามารถเบิกจํายได๎ใน
ประเภทรายจํายนี้
คําบารุงรักษาและซํอมแซม
จานวน

60,000 บาท

140,000 บาท

60,000 บาท

เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสานักงาน เชํน กระดาษ
ปากกา แฟูม ตรายาง น้าดื่ม แผํนพลาสติก แผํนพลาสติก
อาคิลิก แผงกั้นห๎อง (พาร์ทิชั่น) สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือ
จ๎างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ )
แบบพิมพ์ หมึก น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน ผงหมึก ตลับผงหมึก
แผํนกรองแสง แปูนพิมพ์ เมาส์ แผํนหรือจานบันทึก
ข๎อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษ
ตํอเนื่อง ฯลฯ
วัสดุการศึกษา
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการศึกษา เชํน หนังสือ วารสาร ตารา
ที่จาเป็นแกํการปฏิบัติงาน เชํน หนังสือกฎหมาย หนังสือระเบียบ
การปฏิบัติงานในหน๎าที่ วารสาร ตารา เป็นต๎น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
คําจัดซื้อตู๎ 4 ลิ้นชัก
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎ 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ตู๎ ราคาตูล๎ ะ
3,400 บาท รวมราคาไมํเกิน 6,800 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจําย
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎เพื่อ
ใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึง่
สามารถจัดหาได๎ ตามราคาท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎
สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 5) ห๎วง
ปี 2562 หน๎าที่ 56 ลาดับที่ 12
คําจัดซื้อตู๎เอกสาร 2 บานเปิด ขนาดไมํน๎อยกวํา 90x45x180 ซม.

รวม
จานวน

142,000 บาท
80,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

รวม

52,000 บาท

รวม

52,000 บาท

จานวน

6,800 บาท

จานวน

17,000 บาท

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เอกสาร 2 บานเปิด ขนาดไมํน๎อยกวํา
90x45x180 ซม.จานวน 5 ตู๎ ราคาตู๎ละ 3,400 บาท รวมราคา
ไมํเกิน 17,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรม
ตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ
ซึ่งสามารถจัดหาได๎ ตามราคาท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎
สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 หน๎าที่ 229 ลาดับที่ 33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่องๆ ละ ไมํเกิน 21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานคือ
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก
(2 core) จานวน 1 หนํวย โดยมี คุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือ
ดีกวํา ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหนํวยความจาแบบ Cache Memory ขนาด
ไมํน๎อย กวํา 2 MB ต๎องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz และมีหนํวยประมวลผลด๎านกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไมํน๎อยกวํา 8 แกน หรือ
2) ในกรณี ที่มีหนํวยความจา แบบ Cache Memory ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 3 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมํน๎อยกวํา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนํวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อย
กวํา 8 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 1 TB จานวน 1 หนํวยหรือ ชนิด Solid State Disk
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 120 GB จานวน 1 หนํวย

21,000 บาท

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อย
กวํา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวํา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จานวน 1 หนํวย
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network Interface) แบบ 10/1000 Base-T หรือ
ดีกวํา จานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- มีชํองเชื่อม(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา
ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง
-มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi
(IEEE 802.11b,n,ac) และ Bluetooth เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิม่ เติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 63 ลาดับที่ 43

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไมํเกิน 7,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1200x6000 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รํางขาวดาไมํน๎อยกวํา 12 หน๎าตํอ
นาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีไมํน๎อยกวํา 6 หน๎าตํอนาที (ppm)
- เชื่อมตํอด๎วยระบบ USB 2.0/เครือขํายไร๎สาย (Wi-Fi)
- ถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 150 แผํน
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํมี
ความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหาร

7,200 บาท

สํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาดโดย
คานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความเหมาะสม ประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2562 -2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 58 ลาดับที่ 20

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

630,000 บาท

รวม

630,000 บาท

รวม
ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ
คําใช๎จํายโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของอบต.
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการบริหารจัดการระบบทางแพทย์ฉุกเฉิน
ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ เชํน คําจ๎างเหมาบริการ
อาสาสมัครกู๎ชีพ คํายา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่เกี่ยวข๎อง

630,000 บาท

งบดาเนินงาน

500,000 บาท

ในการดาเนินการให๎บริการผู๎บาดเจ็บฉุกเฉิน ปรากกฎในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยในชุมชน หน๎าที่ 129 ข๎อ 8
คําใช๎จํายโครงการปูองกันแก๎ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการปูองกันแก๎ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอกควันหรือฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชนในพื้นที่ตาบล
ดอยหลํอในการปูองกันแก๎ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
โดยจํายเป็นคํา คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ คําสมนาคุณวิทยากร
คํารับรอง คํากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ คําพิมพ์
เอกสาร คําปูาย คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําตกแตํง
สถานที่ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
คําของขวัญหรือของที่ระลึก คําธรรมเนียมและลงทะเบียน
คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําตอบแทน คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่
คําวัสดุอุปกรณ์ และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมหน๎าที่ 113 ลาดับที่ 13

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมฟื้นฟูผู๎เสพผู๎ติดยาเสพติดและสํงเสริม
อาชีพให๎แกํผู๎ผํานการฝึกอบรมฟื้นฟูผู๎เสพผู๎ติดยาเสพติดและ
เป็นคําใช๎จํายในการจัดตั้งดํานตรวจ ฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํนักเรียน
และประชาชนตาบลดอยหลํอ ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติด โดยจํายเป็นคําจัดซื้อชุดตรวจ คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่คํา
สมนาคุณวิทยากร คํารับรอง คํากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ คําพิมพ์เอกสาร คําปูาย คําดอกไม๎ กระเช๎า
ดอกไม๎ คําตกแตํงสถานที่ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคํา
ของขวัญหรือของที่ระลึก คําธรรมเนียมและลงทะเบียน
คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําตอบแทน คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่ คําวัสดุ

50,000 บาท

คําใช๎จํายตามโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาล
สาคัญ
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดตั้งดํานตรวจในชํวงเทศกาล
สาคัญ เชํน วันขึ้นปีใหมํ วันเทศกาลสงกรานต์ เป็นต๎น
โดยจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่ คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 6
การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน หน๎าที่ 128 ลาดับที่ 4

อุปกรณ์ และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (25612564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 6 การสร๎างความมั่นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน หน๎าที่ 130 ลาดับที่ 11

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนพร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให๎แกํ
พนักงานสํวนตาบลและครู

รวม

2,720,900 บาท

รวม

1,989,000 บาท

รวม
จานวน

1,989,000 บาท
988,800 บาท

เงินประจาตาแหนํง
เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํงของผู๎อานวยการกองการศึกษาฯ
เดือนละ 3,500 บาท และเพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํงหัวหน๎า
ฝุายบริหารการศึกษาฯเดือนละ 1,500 บาท

จานวน

60,000 บาท

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและ
คําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง
ตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป

จานวน

832,200 บาท

จานวน

108,000 บาท

รวม

635,000 บาท

รวม
ค่าตอบแทน
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํ
พนักงานสํวนตาบล พนักงานจ๎างและลูกจ๎างประจาที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลา
ราชการปกติหรืองานที่ไมํอาจทาในเวลาราชการได๎
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สํวนตาบล และลูกจ๎างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชํวยเหลือการศึกษา
บุตรได๎ตามระเบียบฯ

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
(1) คําโฆษณาและเผยแพรํ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาทาปูายหรือแผงปิดประกาศ การจ๎างทา
โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดีทัศน์ คําล๎าง

รวม
จานวน

10,000 บาท

20,000 บาท

490,000 บาท
140,000 บาท

อัดขยายรูปถําย การจ๎างโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ์
ในสื่อประเภทตําง ๆ เชํน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ วารสาร แผํนพับ สิ่งพิมพ์ตําง ๆ ฯลฯ
(2) คําธรรมเนียมตําง ๆ จานวน 80,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมตําง ๆ เชํนคําธรรมเนียมปูาย
ยานพาหนะ คําธรรมเนียมศาล คําธรรมเนียมที่ดิน และ
คําธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจํายได๎ในประเภทรายจํายนี้
(3) คําจ๎างเหมาบริการ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างเหมาทาการอยํางหนึ่ง
อยํางใด ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม เสริมสร๎าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ เชํน คําจ๎างเหมาสูบน้า คําบริการ
กาจัดปลวก คําล๎างอัดฉีดรถยนต์ คําจ๎างเหมาจัดทาของขวัญของที่
ระลึกตําง ๆ คําจ๎างเหมาดูแลรักษาต๎นไม๎ สวนไม๎ประดับ
สวนหยํอม สนามหญ๎า หรือที่สาธารณะ คําจ๎างเหมาล๎างทาความ
สะอาดถนน คําจ๎างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน๎าที่และ
สามารถเบิกจํายในประเภทรายจํายนี้
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และประกวด
การแขํงขันตําง ๆ เชํน จัดงานของดีดอยหลํอ,
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
คําตอบแทนพิธีกร คําตอบแทนกรรมการตัดสิน คําตอบแทน
เบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่หรือผู๎มาชํวยปฏิบัติงาน คํารับรอง
คํากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ คําวัสดุอุปกรณ์
คําพิมพ์เอกสาร คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ
คําประชาสัมพันธ์ทางสื่อตําง ๆ คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําเตรียมและตกแตํง
สถานที่ คําของขวัญหรือของที่ระลึก คําของรางวัลหรือ
เงินรางวัล และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ
คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมเยาวชนดอยหลํอรักดี
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมให๎เยาวชนในเขตตาบล

จานวน

30,000 บาท

40,000 บาท

ดอยหลํอ ทากิจกรรมที่สํงเสริมการทาความดีและการใช๎เวลา วํางให๎
เป็นประโยชน์ โดยจํายเป็นคําตอบแทน คําสมนาคุณวิทยากร
คํารับรองคํากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์
คําพิมพ์เอกสาร คําปูาย คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎คําตกแตํง
สถานที่ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําของขวัญหรือของ
ที่ระลึก คําธรรมเนียมและลงทะเบียน คําพาหนะ คําเชํา
ที่พัก คําตอบแทน คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่ คําวัสดุอุปกรณ์และ
คําใช๎จํายอื่น ที่จาเป็นปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 16 ลาดับที่ 2
คําใช๎จํายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และประกวดการแขํงขัน
จานวน
ตําง ๆ
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และประกวด
การแขํงขันตําง ๆ เชํน จัดงานพิธีเปิดอาคารตําง ๆ
จัดงานรวมพลังมวลชนต๎านยาเสพติดเทิดไท๎องค์ราชันย์ ,
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ฯลฯ คําตอบแทนพิธีกร คําตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คําตอบแทน เบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่หรือผู๎มาชํวยปฏิบัติงาน
คํารับรอง คํากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ คําวัสดุ
อุปกรณ์ คําพิมพ์เอกสาร คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ
คําประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อตําง ๆ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําเตรียมและตกแตํงสถานที่
คําของขวัญหรือของที่ระลึก คําของรางวัลหรือเงินรางวัล และ
คําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
จานวน
นอกราชอาณาจักร
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาท๎องถิ่น พนักงาน ลูกจ๎างประจา
พนักงานจ๎าง และผู๎ที่ได๎รับคาสั่งจากผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ไปปฏิบัติ
ราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

โดยจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก
คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวน
พิเศษ คําธรรมเนียม ในการใช๎สนามบิน และคําใช๎จํายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข๎อง

50,000 บาท

60,000 บาท

คําลงทะเบียนตําง ๆ
เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา
ตําง ๆ ของผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาท๎องถิ่น พนักงานท๎องถิ่น
ท๎องถิ่น ลูกจ๎างประจา และพนักงานจ๎าง รวมทั้งอื่นใดที่สามารถ
เบิกจํายได๎ในประเภทรายจํายนี้

จานวน

70,000 บาท

คําบารุงรักษาและซํอมแซม
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน
ที่อยูํในความรับผิดชอบเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ

จานวน

100,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ วัสดุสานักงาน เชํน กระดาษ ปากกา
แฟูม ตรายาง น้าดื่ม แผํนพลาสติก แผํนพลาสติกอาคิลิก
แผงกั้นห๎อง (พาร์ทิชั่น) สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์
(หนังสือพิมพ์ หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ ) แบบพิมพ์หมึก
น้าดื่ม ฯลฯ ที่ใช๎ในกิจการขององค์การบริหารสํวนตาบล
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน ผงหมึก ตลับผงหมึก
แผํนกรองแสง แปูนพิมพ์ เมาส์ แผํนหรือจานบันทึก
ข๎อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กระดาษตํอเนื่อง ฯลฯ

รวม
จานวน

115,000 บาท
65,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม
รวม

96,900 บาท
96,900 บาท

จานวน

9,500 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว
คําจัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง
จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไมํเกิน 9,500 บาท
รวมเป็นจานวนเงิน 9,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นเครื่องตัดหญ๎าแบบสะพาย
- เครื่องยนต์ขนาดไมํน๎อยกวํา 1.5 แรงม๎า
- ปริมาตรกระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 30 ซีซี
- พร๎อมใบมีด
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานัก
งบประมาณ มกราคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 58 ลาดับที่ 17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สาหรับงานประมวลผล
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไมํเกิน 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อย
กวํา 2.4 GHz จานวน 1 หนํวย และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง
- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไมํน๎อยกวํา 3 MB
- มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยําง
หนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้
1) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูํบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช๎หนํวยความจาแยกจากหนํวยความจาหลัก
ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB
2) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎
หนํวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB
- มีหนํวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาด
ไมํน๎อยกวํา 4 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวํา
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุ ไมํน๎อยกวํา 120 GB จานวน 1 หนํวย
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จานวน 1 หนํวย

จานวน

23,000 บาท

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา
ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช๎งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 59 ลาดับที่ 23
คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละไมํเกิน 7,200 บาท
รวมเป็นจานวนเงิน 14,400 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1200x6000 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รํางขาวดาไมํน๎อยกวํา 12 หน๎าตํอ
นาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีไมํน๎อยกวํา 6 หน๎าตํอนาที (ppm)
- เชื่อมตํอด๎วยระบบ USB 2.0/เครือขํายไร๎สาย (Wi-Fi)
- ถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 150 แผํน
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํมี
ความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหาร
สํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตาม
ราคาท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความเหมาะสม
ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 59
ลาดับที่ 21

14,400 บาท

คําบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คําบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให๎สามารถใช๎
งานได๎ตามปกติ

จานวน

50,000 บาท

รวม
รวม

7,226,350 บาท
3,255,900 บาท

รวม
ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ
คําใช๎จํายโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาเภอดอยหลํอ
จานวน
เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาเภอ
ดอยหลํอ โดยจํายเป็นคําตอบแทน คําสมนาคุณวิทยากร
คําตอบแทนผู๎ฝึกสอน คําตอบแทนพิธีกร กรรมการตัดสิน
และเจ๎าหน๎าที่ คําเบี้ยเลี้ยง คําอาหาร คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม คําปูาย คําประชาสัมพันธ์ทางสื่อตําง ๆ
คําวัสดุอุปกรณ์กีฬา คําชุดนักกีฬาพร๎อมรองเท๎าถุงเท๎า
คําพาหนะ คําที่พัก คําเชําและ คําเตรียมสนามและ
สถานที่แขํงขัน คําโลํรางวัล คําของรางวัลหรือเงินรางวัล
คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําเชําเครื่องเสียง
คําพาหนะ และคําใช๎จํายอื่น ที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 16 ลาดับที่ 4
คําใช๎จํายโครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดงานวันเด็กแหํงชาติประจาปี เชํน คําตกแตํง
สถานที่ คําจัดซื้อของขวัญของรางวัล คําวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทา
กิจกรรม เป็นต๎น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561- 2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 120 ลาดับที่ 2
คําใช๎จํายโครงการจ๎างเหมารถรับสํงนักเรียนเพื่อแบํงเบาภาระผู๎ปกครอง จานวน
ที่มีรายได๎น๎อย
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการสนับสนุนคําใช๎จํายตามโครงการ
จ๎างเหมารถรับสํงนักเรียนเพื่อแบํงเบาภาระผู๎ปกครองที่มี
รายได๎น๎อย

1,795,100 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน

50,000 บาท

80,000 บาท

480,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564 )
ห๎วง ปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 126 ลาดับที่ 23
คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
เด็กปฐมวัย ได๎แกํ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญของศาสนาและ
วันสาคัญของชาติตําง ๆ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตาบล
ดอยหลํอ รวมทั้งกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 120 ลาดับที่ 3
คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อาทิ คําตอบแทนวิทยากร คําเชําสถานที่ คําวัสดุ
อุปกรณ์ คําของสมนาคุณ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 126 ลาดับที่ 20
คําใช๎จํายโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา ดังตํอไปนี้
1. สนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 539,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการสนับสนุน
อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. คําใช๎จํายเกี่ยวกับการศึกษาสาหรับนักเรียนโดยตรงและ
คําใช๎จํายเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปสาหรับสถานศึกษา
จานวน 410,000 บาท
3. คําใช๎จํายในการจัดการเรียนการสอน
จานวน 130,900 บาท
4. สนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา ศพด.
(สาหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี) จานวน 45,200 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 122 ลาดับที่ 8

จานวน

20,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

1,125,100 บาท

ค่าวัสดุ
คําอาหารเสริม (นม)
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังตํอไปนี้
1. คําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จานวน
1,250,000 บาท ในเขตตาบลดอยหลํอ จานวน 7 แหํง
จัดสรรให๎นักเรียน ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 23
2. คําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบล
ดอยหลํอ จานวน 210,800 บาท จานวน 6 แหํง ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 24

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
คําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน ขนาด 13,000 บีทียู
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน
ขนาด 13,000 บีทียู จานวน 3 เครื่องๆ ละไมํเกิน
23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไมํต่ากวํา 13,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมคําติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาด
ไมํเกิน 40,000 บีทียู ต๎องได๎รับการรับรอง
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5
4) ต๎องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหนํวยสํงความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจากโรงงาน
เดียวกัน
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชํนแผํนฟอก
อากาศ ตะแกรงไฟฟูา (Electric grids) หรือเครื่องประจุไฟฟูา
(lonizer) เป็นต๎น สามารถดักจับอนุภาค ฝุุนละออง และสามารถ
ถอดล๎างทาความสะอาดได๎
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง

รวม
จานวน

1,460,800 บาท
1,460,800 บาท

รวม
รวม

1,262,450 บาท
164,300 บาท

จานวน

69,000 บาท

สาหรับชนิดตู๎ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไมํมีระบบฟอก
อากาศ
6) มีความหนํวงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข๎อ 3)
ให๎เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหํงชาติ ครั้ง
ที่ 3/2539 (ครั้งที่57) เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน โดยให๎พิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด๎านราคา โดยใช๎
หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
– ถ๎าจานวนบีทียูเทํากัน ให๎พิจารณาเปรียบเทียบจานวนวัตต์ที่
น๎อยกวํา
– ถ๎าจานวนบีทียูไมํเทํากันให๎นาจานวนบีทียูหารด๎วยจานวน
วัตต์ (บีทียูตํอวัตต์)ผลที่ได๎คือคํา EER ถ๎าคําของ EER สูง ถือ
วํา เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได๎
ดีกวํา
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ทํอ
ทองแดงไปกลับหุ๎มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมํเกิน 15 เมตร
9) คําติดตั้งเครื่องปรับอากา(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมํต่ากวํา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไมํต่ากวํา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตู๎ตั้งพื้น
ขนาดไมํต่ากวํา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไมํต่ากวํา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
เดือนมกราคม 2561ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 หน๎าที่ 57 ลาดับที่ 14
คําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน ขนาด 18,000 บีทียู
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สํวน ขนาด 18,000 บีทียู จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
ไมํเกิน 28,600 บาท

จานวน

85,800 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไมํต่ากวํา 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมคําติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาด
ไมํเกิน 40,000 บีทียู ต๎องได๎รับการรับรอง
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5
4) ต๎องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด
ทัง้ หนํวยสํงความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจากโรงงาน
เดียวกัน
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชํนแผํนฟอก
อากาศ ตะแกรงไฟฟูา (Electric grids) หรือเครื่องประจุ
ไฟฟูา (lonizer) เป็นต๎น สามารถดักจับอนุภาค ฝุุนละอองและ
สามารถถอดล๎างทาความสะอาดได๎
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สาหรับชนิดตู๎ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไมํมีระบบฟอก
อากาศ
6) มีความหนํวงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข๎อ 3)
ให๎เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหํงชาติ
ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงาน โดยให๎พิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด๎านราคา โดยใช๎
หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
– ถ๎าจานวนบีทียูเทํากัน ให๎พิจารณาเปรียบเทียบจานวนวัตต์ที่
น๎อยกวํา
– ถ๎าจานวนบีทียูไมํเทํากันให๎นาจานวนบีทียูหารด๎วยจานวน
วัตต์ (บีทียูตํอวัตต์)ผลที่ได๎คือคํา EER ถ๎าคําของ EER สูง ถือ
วํา เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได๎
ดีกวํา
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
ทํอทองแดงไปกลับหุ๎มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมํ
เกิน 15 เมตร
9) คําติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไมํต่ากวํา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไมํต่ากวํา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตู๎ตั้งพื้น
ขนาดไมํต่ากวํา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไมํต่ากวํา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
เดือนมกราคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 หน๎าที่ 57 ลาดับที่ 15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ
คําจัดซื้อบอร์ดติดประกาศตู๎กระจก ล๎อเลื่อนโครงแสตนเลส
จานวน
ขนาดไมํน๎อยกวํา 120x240 ซม.
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อบอร์ดติดประกาศตู๎กระจกล๎อเลื่อน
โครงแสตนเลส ขนาดไมํน๎อยกวํา 120x240 ซม.
จานวน 1 อัน ราคาอันละ ไมํเกิน 9,500 บาท
รวมราคาไมํเกิน 9,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงาน
กิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ
ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์ การใช๎
สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 60 ลาดับที่ 27
รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตําง ๆ
โครงการกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
องค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ
เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ
-ขนาดกว๎าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการของกองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)

9,500 บาท

1,098,150 บาท
980,000 บาท

ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม หน๎าที่ 11 ลาดับที่ 1
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการขยายถนนภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออก 1.00 เมตร
จานวน
เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างตามโครงการขยายถนนภายนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออก 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการของกองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม หน๎าที่ 11 ลาดับที่ 2
โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอยหลํอ จานวน จานวน
14 จุด พร๎อมอุปกรณ์
เพื่อจํายตามโครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลดอยหลํอ จานวน 14 จุด พร๎อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามใบ
เสนอราคา ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี
2562 ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคม หน๎าที่ 11 ลาดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสํวนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
(1) อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เป็นเงิน 2,708,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํ โรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการดังตํอไปนี้
1. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแกํนักเรียนในเขตตาบล
ดอยหลํอ ตั้งไว๎ 2,608,000 บาท จานวน 7 แหํง คือ
1.1 โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ จานวนงบประมาณ
ที่ตั้งไว๎ 480,000 บาท
1.2 โรงเรียนบ๎านเหลําเปูา จานวนงบประมาณ

30,000 บาท

88,150 บาท

รวม
รวม

2,708,000 บาท
2,708,000 บาท

จานวน

2,708,000 บาท

ที่ตั้งไว๎ 680,000 บาท

1.3 โรงเรียนบ๎านดอยหลํอ จานวนงบประมาณ
ที่ตั้งไว๎ 332,000 บาท
1.4 โรงเรียนวัดวังขามปูอม จานวนงบประมาณ
ที่ตั้งไว๎ 396,000 บาท
1.5 โรงเรียนบ๎านดงปุาหวายจานวนงบประมาณ
ที่ตั้งไว๎ 420,000 บาท
1.6 โรงเรียนบ๎านเจริญสามัคคี จานวนงบประมาณ
ที่ตั้งไว๎ 132,000 บาท
1.7 โรงเรียนวัดดอนชื่น จานวนงบประมาณ
ที่ตั้งไว๎ 168,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนหน๎าที่ 171 ลาดับที่ 17
2. โครงการสํงเสริมพัฒนาผู๎เรียน ตั้งไว๎ 100,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให๎โรงเรียน จานวน 7 แหํง ดังนี้
2.1 โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ จานวนงบประมาณ
ที่ตั้งไว๎ 18,000 บาท
2.2 โรงเรียนบ๎านเหลําเปูา จานวนงบประมาณ
ที่ตั้งไว๎ 26,000 บาท
2.3 โรงเรียนบ๎านดอยหลํอ จานวนงบประมาณ
ที่ตั้งไว๎ 12,500 บาท
2.4 โรงเรียนวัดวังขามปูอม จานวนงบประมาณ
ที่ตั้งไว๎ 15,000 บาท
2.5 โรงเรียนบ๎านดงปุาหวาย จานวนงบประมาณ
ที่ตั้งไว๎ 16,000 บาท
2.6 โรงเรียนบ๎านเจริญสามัคคี จานวนงบประมาณ
ที่ตั้งไว๎ 5,500 บาท
2.7 โรงเรียนวัดดอนชื่น จานวนงบประมาณ
ที่ตั้งไว๎ 7,000 บาท
โดยจํายเป็น คํากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ คําพิมพ์
เอกสาร คําปูาย คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําอาหาร
คําของขวัญหรือของที่ระลึก คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําตอบแทน
คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่ คําวัสดุอุปกรณ์ และคําใช๎จํายอื่น
ที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนหน๎าที่ 170 ลาดับที่ 14

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ
คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมศูนย์สารสนเทศและห๎องสมุดชุมชนและ
ศูนย์การเรียนรู๎
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการสํงเสริมศูนย์สารสนเทศและ
ห๎องสมุดชุมชนและศูนย์การเรียนรู๎ ซึ่งเป็นการเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารของหนํวยงาน การสํงเสริมแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน
เพื่อเป็นคําใช๎จําย เชํน จัดซื้อหนังสือ
ตารา วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต๎น ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หน๎าที่ 16 ลาดับที่ 1
คําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครลูกเสือประชาธิปไตย
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครลูกเสือ
ประชาธิปไตย ให๎แกํอาสาสมัครลูกเสือ โดยจํายเป็น
คําตอบแทน คําสมนาคุณวิทยากร คํารับรอง คํากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คําพิมพ์เอกสาร คําวัสดุอุปกรณ์
คําปูาย คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําเตรียมและตกแตํง
สถานที่ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําของขวัญ
หรือของที่ระลึก และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2561 ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารจัดการบ๎านเมือง
ที่ดี หน๎าที่ 16 ลาดับที่ 3
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสํวนราชการ

รวม

70,000 บาท

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ตาบลดอยหลํอ เป็นเงิน 20,000 บาท

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยตาบลดอยหลํอ ตามโครงการพัฒนาสํงเสริมการเรียน
การสอนแกํนักเรียนที่เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยในเขตตาบลดอยหลํอ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 170 ลาดับที่ 12

จานวน

20,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
รวม

4,116,400 บาท

รวม

2,214,600 บาท

รวม
จานวน

2,214,600 บาท
982,200 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

1,040,400 บาท

จานวน

132,000 บาท

รวม

1,250,800 บาท

รวม
ค่าตอบแทน
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง
จานวน
สํวนท๎องถิ่น
-เพื่อจํายเป็นคําจับกุมผู๎กระทาผิดพระราชบัญญัติ เทศบัญญัติหรือ

35,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนพร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให๎แกํ
พนักงานสํวนตาบล
เงินประจาตาแหนํง
เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํงของผู๎อานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม เดือนละ 3,500 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํงของหัวหน๎าฝุายสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม เดือนละ 1,500 บาท
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและ
คําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํ
พนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป
งบดาเนินงาน

10,000 บาท

กฎหมายอื่นใดมาลงโทษได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การจํายเงินรางวัลจับกุมผู๎กระทาผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ.2513 และ
แก๎ไขเพิ่มเติมถึง ครั้งที่ 2 ( พ.ศ.2541 )
-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํ แพทย์ สัตวแพทย์ เจ๎าหน๎าที่
สาธารณสุข อสม. ทีมาชํวยปฏิบัติงานด๎านสาธารณสุข เชํน
การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน การตรวจโรคสัตว์

-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎กับผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎ตรวจรายงาน
และประเมินความชานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการ
ของพนักงานผู๎ขอรับการประเมิน
- เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับการ
แตํงตั้งให๎มีหน๎าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างและ
บริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการ
จัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เพื่อจํายเป็นคําเงินทาขวัญให๎แกํพนักงานสํวนตาบล
พนักงานจ๎าง ในการปฏิบัติงานฝุาอันตรายเป็นครั้งคราว หรือกรณี
ได๎รับอุบัติเหตุระหวํางปฏิบัติหน๎าที่
-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจํายได๎ตาม
ประเภทรายจํายนี้
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํ
พนักงานสํวนตาบล พนักงานจ๎างและลูกจ๎างประจาที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลา
ราชการปกติหรืองานที่ไมํอาจทาในเวลาราชการได๎
ค่าใช้สอย
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
(1) คําโฆษณาและเผยแพรํ จานวน 15,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาทาปูายหรือแผงปิดประกาศ การจ๎าง
ทาโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดีทัศน์ คําล๎าง
อัดขยายรูปถําย การจ๎างโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ์ในสื่อ
ประเภทตําง ๆ เชํน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์

25,000 บาท

รวม

878,800 บาท

จานวน

298,800 บาท

วารสาร แผํนพับ สิ่งพิมพ์ตําง ๆ ฯลฯ
(2) คําจ๎างเหมาบริการ จานวน 100,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างเหมาทาการ
อยํางหนึ่ง อยํางใด ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ ดัดแปลง
ตํอเติม เสริมสร๎างครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ เชํน
คําจ๎างเหมาสูบน้า คําบริการกาจัดปลวก คําล๎างอัดฉีด
รถยนต์ คําจ๎างเหมาจัดทาของขวัญหรือของที่ระลึกตําง ๆ
คําจ๎างเหมาดูแลรักษาต๎นไม๎ สวนไม๎ประดับ สวนหยํอม
สนามหญ๎า หรือที่สาธารณะ คําจ๎างเหมาล๎างทาความสะอาด
ถนน คําจ๎างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอานาจหน๎าที่
และสามารถเบิกจํายในประเภทรายจํายนี้

(3) คําซํอมแซมบารุงรักษายานพาหนะ จานวน 183,800 บาท
เพื่อจํายเป็นคําซํอมแซมบารุงรักษายานพาหนะให๎กลับมาใช๎งาน
ได๎ตามปกติ
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ
คําใช๎จํายโครงการปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออกและโรคติดตํอนา
โดยแมลง
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการปูองกันควบคุมโรคไข๎เลือดออก
และโรคติดตํอนาโดยแมลง เชํน การฝึกอบรมให๎ความรู๎
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อตําง ๆ การจัดนิทรรศการ
การพํนหมอกควัน ฯลฯ โดยจํายเป็นคําตอบแทน คําสมนาคุณ
วิทยากร คํารับรอง คํากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์
คําพิมพ์เอกสาร คําวัสดุอุปกรณ์ คําปูาย คําดอกไม๎
กระเช๎าดอกไม๎ คําเตรียมและตกแตํงสถานที่ คําอาหาร คําอาหาร
วํางและเครื่องดื่ม คําของขวัญหรือของที่ระลึก
คําสื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ตําง ๆ คําปูายประชาสัมพันธ์
คําจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตําง ๆ คําจัดซื้อสารเคมีกาจัดลูกน้า
ยุงลาย คําพํนหมอกควัน และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 119
ลาดับที่ 2
คําใช๎จํายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า ตาม
พระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ 2562
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ๎าน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ
พระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เชํน

จานวน

150,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

การฝึกอบรม ให๎ความรู๎ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อตําง ๆ
การจัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยจํายเป็นคําตอบแทน
คําสมนาคุณวิทยากร คํารับรอง คํากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ คําพิมพ์เอกสาร คําวัสดุอุปกรณ์ คําปูาย
คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําเตรียมและตกแตํงสถานที่
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําของขวัญหรือ
ของที่ระลึก คําสื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ตําง ๆ คําปูาย
ประชาสัมพันธ์ คําจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และคําใช๎จํายอื่น

ที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 1
คําใช๎จํายโครงการอบรมฟื้นฟูความรู๎ผู๎ประกอบการร๎านอาหาร
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอบรมฟื้นฟูความรู๎ผู๎ประกอบการ
ร๎านอาหารในตาบลดอยหลํอ โดยจํายเป็นคําตอบแทน
คําสมนาคุณวิทยากร คํารับรอง คํากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ คําพิมพ์เอกสาร คําวัสดุอุปกรณ์ คําปูาย
คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําเตรียมและตกแตํงสถานที่
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําของขวัญหรือ
ของที่ระลึก คําสื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ตําง ๆ คําปูาย
ประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 3

จานวน

30,000 บาท

คําใช๎จํายตามโครงการหมูํบ๎าน ชุมชนปลอดขยะ
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอบรมให๎ความรู๎และดาเนินกิจกรรม
ในหมูํบ๎าน ชุมชนในเขตตาบลดอยหลํอ โดยจํายเป็นคําตอบแทน
คําสมนาคุณวิทยากร คํารับรอง คํากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ คําพิมพ์เอกสาร คําวัสดุอุปกรณ์
คําปูาย คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําเตรียมและตกแตํง
สถานที่ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําของขวัญหรือ
ของที่ระลึก คําสื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ตําง ๆ คําปูาย
ประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
หน๎าที่ 112 ลาดับที่ 10

จานวน

30,000 บาท

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
ลูกจ๎างประจาพนักงานจ๎าง และผู๎ที่ได๎รับคาสั่งจากผู๎บริหารท๎องถิ่น
ให๎ไปปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น โดยจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงเดินทางคําพาหนะ
คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวน
พิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน และคําใช๎จํายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข๎อง

จานวน

20,000 บาท

คําลงทะเบียนตําง ๆ
เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา
ตําง ๆ ของผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาท๎องถิ่น พนักงานท๎องถิ่น
ลูกจ๎างประจา และพนักงานจ๎าง และคําลงทะเบียน อื่นใด
ที่สามารถเบิกจํายได๎ในประเภทรายจํายนี้

จานวน

20,000 บาท

คําบารุงรักษาและซํอมแซม
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สินในความ
รับผิดชอบเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ

จานวน

30,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม
จานวน

337,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสานักงาน เชํน กระดาษ
ปากกา แฟูม ตรายาง น้าดื่ม แผํนพลาสติก แผํนพลาสติก
อาคิลิก แผงกั้นห๎อง (พาร์ทิชั่น) สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือ
จ๎างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ หนังสือ เอกสารวารสาร ฯลฯ )
แบบพิมพ์ หมึก น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุงานบ๎านงานครัว
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน แปรง ไม๎กวาด
ถังขยะ ผ๎าปูโต๏ะ ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม ผงซักฟอก น้ายาล๎างห๎องน้า
ฯลฯ สาหรับใช๎ทาความสะอาดอาคารสานักงาน หรือสถานที่อื่น ๆ
ที่อยูํในความรับผิดชอบ
วัสดุกํอสร๎าง
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง เชํน ไม๎ตําง ๆสี ปูนซีเมนต์

อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย ปูนซีเมนต์ แผํนเหล็ก เสาเหล็ก
เหล็กเส๎น ฯลฯ สาหรับใช๎ในการปรับปรุงซํอมแซมอาคาร
สานักงาน หรือสถานที่ สิ่งกํอสร๎างอื่น ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบ
วัสดุยานพาหนะและขนสํง
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ สาหรับ
รถดับเพลิง รถบรรทุกน้า รถกู๎ภัย รถยนต์
รถตู๎ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะอื่น ๆ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชํน เปลหาม
คนเจ็บ ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ตําง ๆ สาหรับเปลี่ยนน้ายาเคมี
ดับเพลิงที่หมดอายุ และวัสดุอื่นที่จาเป็น

วัสดุการเกษตร
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร เชํนพันธุ์พืช ต๎นไม๎ พันธุ์ไม๎ดอกไม๎
ประดับ ปุ๋ย สารเคมีปูองกันและกาจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกตํางๆ
วัสดุเพาะชา ผ๎าใบหรือผ๎าพลาสติก ฯลฯ สาหรับปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอาคารสานักงาน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบ
วัสดุเครื่องแตํงกาย
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกายเชํน เครื่องแบบ ชุดฝึก
ชุดปฏิบัติงาน ถุงเท๎า รองเท๎า หมวก เข็มขัด เสื้อกั๊กสะท๎อน
แสง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน ผงหมึก ตลับผงหมึก
แผํนกรองแสง แปูนพิมพ์ เมาส์ แผํนหรือจานบันทึก
ข๎อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กระดาษตํอเนื่อง ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
คําจัดซื้อตู๎บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
จานวน 2 ตู๎ ราคาตู๎ละ ไมํเกิน 5,200 บาท รวมราคา

จานวน

120,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

131,500 บาท

รวม

131,500 บาท

จานวน

10,400 บาท

ไมํเกิน 10,400 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงาน
กิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ
ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์
การ ใช๎สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 56 ลาดับที่ 11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ
คําจัดซื้อกล๎องถํายภาพระบบดิจิตอล
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อกล๎องถํายดิจิตอล ความละเอียด 16
ล๎านพิกเซล จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไมํ
เกิน 13,600 บาท รวมเป็นเงิน 13,600 บาท

รายละเอียดดังนี้
1) เป็นกล๎องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กาหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ
(Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข๎อมูลได๎อยํางสะดวกเมื่อข๎อมูลเต็ม
หรือเมื่อต๎องการเปลี่ยน
5) สามารถโอนถํายข๎อมูลจากกล๎องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได๎
6) มีกระเป๋าบรรจุกล๎อง
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 60 ลาดับที่ 26
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องพํนละอองฝอย
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพํนลอองฝอย จานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละไมํเกิน 79,500 บาท
รวมราคาไมํเกิน 79,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตํมีความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงาน
กิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถ
จัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาดโดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย
ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี

จานวน

13,600 บาท

จานวน

79,500 บาท

(2561-2564) ห๎วงปี 2562 หน๎าที่ 232 ลาดับที่ 47
ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว
คําจัดซื้อตู๎เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู๎
ราคาตู๎ละไมํเกิน 6,500 บาท รวมเป็น 6,500 บาท
มีรายละเอียดคือ
1) ขนาดที่กาหนดเป็นความจุภายในขั้นต่า
2) ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 5 คิวบิกฟุต เป็นรุํนที่ได๎รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย
3) การจัดซื้อตู๎เย็นขนาดอื่นให๎พิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟูาด๎วย นอกเหนือจากการพิจารณาด๎านราคา
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 58 ลาดับที่ 18

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก สาหรับงานประมวลผล
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่องๆ ละ ไมํเกิน 21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานคือ
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก
(2 core) จานวน 1 หนํวย โดยมี คุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง
หรือดีกวํา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนํวยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไมํ
น๎อย กวํา 2 MB ต๎องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz และมีหนํวยประมวลผลด๎าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมํน๎อยกวํา 8 แกน หรือ
2) ในกรณี ที่มีหนํวยความจา แบบ Cache Memory
ขนาดไมํน๎อยกวํา 3 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมํน๎อยกวํา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได๎
ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนํวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา
ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 1 TB จานวน 1 หนํวยหรือ ชนิด Solid State Disk
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 120 GB จานวน 1 หนํวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อย

จานวน

6,500 บาท

จานวน

21,000 บาท

กวํา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวํา แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จานวน 1 หนํวย
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network Interface) แบบ 10/1000 Base-T
หรือดีกวํา จานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- มีชํองเชื่อม(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อย
กวํา 3 ชํอง
-มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา WiFi (IEEE 802.11b,n,ac)
และ Bluetooth เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 59 ลาดับที่ 24
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

520,000 บาท

รวม

520,000 บาท

จานวน

520,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 1-26
เพื่อจํายเป็นคําอุดหนุนตามโครงการดังนี้คือ
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านสันหิน หมูํที่ 1
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์ 5,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 24 ลาดับที่ 1
(2)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
8,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 24 ลาดับที่ 2

(3)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 24 ลาดับที่ 3
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านเหลําป๋วย หมูํที่ 2
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์ 5,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 25 ลาดับที่ 4
(2)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
8,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 26 ลาดับที่ 5

(3)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 26 ลาดับที่ 6
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านเหลําเปูา หมูํที่ 3
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 27 ลาดับที่ 7
(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาทปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 27
ลาดับที่ 8
(3)โครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 28 ลาดับที่ 9
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านปากทางเจริญ หมูํที่ 4
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 28 ลาดับที่ 10

(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้ง ที่ 5) ห๎วงปี
2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 29 ลาดับที่ 11
(3)โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า
ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 29 ลาดับที่ 12
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านห๎วยโจ๎ หมูํที่ 5 จานวน 3 โครงการ
ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 30 ลาดับที่ 13
(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 30 ลาดับที่ 14
(3)โครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนหน๎าที่ 30
ลาดับที่ 15

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านดอยหลํอ หมูํที่ 6 จานวน 3 โครงการ
ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็ง
เต๎านม 7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(2561- 2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 31 ลาดับที่ 16
(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 31 ลาดับที่ 17
(3)โครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปีปเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปีป2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนหน๎าที่ 31 ลาดับที่ 18

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านวังขามปูอม หมูํที่ 7 จานวน 3
โครงการ ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 32 ลาดับที่ 19
(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 32 ลาดับที่ 20

(3)โครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 32 ลาดับที่ 21
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านดงปุาหวาย หมูํที่ 8
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 33 ลาดับที่ 22
(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 33 ลาดับที่ 23

(3)โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561- 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 33 ลาดับที่ 24
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านปากทางสามัคคี หมูํที่ 9
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 34 ลาดับที่ 25
(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ประชาชน หน๎าที่ 34 ลาดับที่ 26
(3)โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 34 ลาดับที่ 27
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านทําโชค หมูํที่ 10 จานวน 3 โครงการ
ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 35 ลาดับที่ 28
(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 35 ลาดับที่ 29
(3)โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)

ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 35 ลาดับที่ 30
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านดอยน๎อย หมูํที่ 11
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 36 ลาดับที่ 31
(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 36 ลาดับที่ 32

(3)โครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนหน๎าที่ 36
ลาดับที่ 33
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านห๎วยทัง หมูํที่ 12
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 37 ลาดับที่ 34
(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 37 ลาดับที่ 35

(3)โครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (25612564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 37 ลาดับที่ 36
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านศิริมังคลาจารย์ หมูํที่ 13
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 38 ลาดับที่ 37

(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 38 ลาดับที่ 38
(3)โครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 38
ลาดับที่ 39
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านหลังมํอน หมูํที่ 14
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 39 ลาดับที่ 40
(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 39 ลาดับที่ 41

(3)โครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (25612564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 39 ลาดับ
ที่ 42

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านห๎วยเปายง หมูํที่ 15
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 40 ลาดับที่ 43
(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 40 ลาดับที่ 44
(3)โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 40 ลาดับที่ 45
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านไรํพัฒนา หมูํที่ 16
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม

7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 41 ลาดับที่ 46
(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 41 ลาดับที่ 47
(3)โครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 41
ลาดับที่ 48
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านใหมํพัฒนา หมูํที่ 17
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์
5,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 42 ลาดับที่ 49
(2)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
8,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 42 ลาดับที่ 50
(3)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้ง
ที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 42 ลาดับที่ 51
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านโทกเสือ หมูํที่ 18 จานวน 3 โครงการ
ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 43 ลาดับที่ 52

(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 43 ลาดับที่ 53

(3)โครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนหน๎าที่ 43 ลาดับ
ที่ 54
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านทําล๎อ หมูํที่ 19 จานวน 3 โครงการ
ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 44 ลาดับที่ 55

(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 44 ลาดับที่ 56
(3)โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 44 ลาดับที่ 57
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านห๎วยทราย หมูํที่ 20
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม

7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 45 ลาดับที่ 58

(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 45 ลาดับที่ 59
(3)โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 2
อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านไรํสวํางอารมณ์ หมูํที่ 21
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์
6,300 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 46 ลาดับที่ 61

(2)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 46 ลาดับที่ 62

(3)โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 6,300 บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 46 ลาดับที่ 63

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านวังธารทอง หมูํที่ 22
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์
8,900 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 47 ลาดับที่ 64

(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 47 ลาดับที่ 65

(3)โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎าตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 6,100 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนหน๎าที่ 47
ลาดับที่ 66

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านไรํบน หมูํที่ 23 จานวน 3 โครงการ
ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 48 ลาดับที่ 67
(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 48 ลาดับที่ 68

(3)โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 48 ลาดับที่ 69

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านดอนชื่น หมูํที่ 24 จานวน 3 โครงการ
ดังนี้
(1)โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์
5,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 49 ลาดับที่ 70
(2)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
8,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 49 ลาดับที่ 71

(3)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 49 ลาดับที่ 72

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านเวียงทอง หมูํที่ 25
จานวน 3 โครงการ ดังนี้

(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 50 ลาดับที่ 73

(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 50 ลาดับที่ 74

(3)โครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนหน๎าที่ 50
ลาดับที่ 75

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านไรํบวกบง หมูํที่ 26
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม
7,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 51 ลาดับที่ 76

(2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ประชาชน หน๎าที่ 51 ลาดับที่ 77
(3)โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,600 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

หน๎าที่ 51 ลาดับที่ 78

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ
คําใช๎จํายชํวยเหลือประชาชนผู๎เดือดร๎อนตามอานาจหน๎าที่ขององค์การ
บริหารสํวนตาบล
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการชํวยเหลือประชาชนผู๎เดือดร๎อน
ตามอานาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนตาบล เพื่อเป็นการ
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎ปุวย ผู๎ด๎อยโอกาสและ
ครอบครัวผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ไร๎ที่พึ่ง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี หน๎าที่ 137 ลาดับที่
18

รวม

80,000 บาท

รวม

80,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

คําใช๎จํายตามโครงการจัดซื้อเครื่องนุํงหํมกันหนาว
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการจัดซื้อเครื่องนุํงหํมกันหนาวให๎แกํ
ผู๎ยากจน ยากไร๎ และด๎อยโอกาสให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยจํายเป็น คําจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ๎า
เครื่องนุํงหํม เครื่องนอน คํายาและเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่น
ที่จาเป็นตํอการดารงชีวิตฯลฯ ตามหลักเกณฑ์วําด๎วยการ
ตั้งงบประมาณเพื่อการชํวยเหลือประชาชนตามอานาจหน๎าที่
ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
สํวนตาบล พ.ศ. 2543 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 118 ลาดับที่ 1

จานวน

50,000 บาท

รวม
รวม

3,775,920 บาท
2,106,120 บาท

รวม

2,106,120 บาท

จานวน

1,638,480 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

359,640 บาท

จานวน

48,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนพร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ให๎แกํพนักงานสํวนตาบล
เงินประจาตาแหนํง
เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํงของผู๎อานวยการกองชําง
เดือนละ 3,500 บาทและเงินประจาตาแหนํง
หัวหน๎าฝุายกํอสร๎าง เดือนละ 1,500 บาท
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ
และคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป
เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจ๎าง
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ๎างทั่วไป
รวม

1,064,600 บาท

รวม

104,000 บาท

จานวน
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํ
พนักงานสํวนตาบล พนักงานจ๎างและลูกจ๎างประจาที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลา
ราชการปกติหรืองานที่ไมํอาจทาในเวลาราชการได๎
คําเชําบ๎าน
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานสํวนตาบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกคําเชําบ๎านได๎ตามระเบียบฯ

10,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานสํวนตาบลและลูกจ๎างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชํวยเหลือ
การศึกษาบุตรได๎ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
(1) คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บหนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือ
หรือเอกสารรูปเลํมอื่นใด
(2) คําธรรมเนียมตําง ๆ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมตําง ๆ เชํน คําธรรมเนียมปูาย
ยานพาหนะ คําธรรมเนียมศาล คําธรรมเนียมที่ดิน และ
คําธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจํายได๎ในประเภทรายจํายนี้
(3) คําจ๎างเหมาบริการ จานวน 50,000 บาท

จานวน 10,000

84,000 บาท

บาท

รวม

468,600 บาท

จานวน

198,600 บาท

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างเหมาทาการอยํางหนึ่ง
อยํางใด ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตํอเติมเสริมสร๎าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ เชํน คําจ๎างเหมาสูบน้า คําบริการ
กาจัดปลวก คําล๎างอัดฉีดรถยนต์ คําจ๎างเหมาจัดทาของขวัญหรือ
ของที่ระลึกตําง ๆ คําจ๎างเหมาดูแลรักษาต๎นไม๎ สวนไม๎ประดับ
สวนหยํอม สนามหญ๎า หรือที่สาธารณะ คําจ๎างเหมาล๎างทาความ
สะอาดถนน คําจ๎างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอานาจ
หน๎าที่ และสามารถเบิกจํายในประเภท รายจํายนี้
(4) คําซํอมแซมบารุงรักษายานพาหนะ จานวน 88,600 บาท
เพื่อจํายเป็นคําซํอมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อื่น ๆ
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
จานวน
ราชอาณาจักร
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานสํวน
ตาบล ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎าง และผู๎ที่ได๎รับคาสั่งจากผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นให๎ไปปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น โดยจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะคําเชําที่พัก

คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวน
พิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน และคําใช๎จํายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข๎อง
คําลงทะเบียนตําง ๆ
เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา
ตําง ๆ ของผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาท๎องถิ่น พนักงานท๎องถิ่น
ลูกจ๎างประจา และพนักงานจ๎าง และคําลงทะเบียนอื่นใดที่สามารถ
เบิกจํายได๎ในประเภทรายจํายนี้
คําบารุงรักษาและซํอมแซม
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

492,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสานักงาน เชํน กระดาษ
ปากกา แฟูม ตรายาง น้าดื่ม แผํนพลาสติก แผํนพลาสติก
อาคิลิก แผงกั้นห๎อง(พาร์ทิชั่น) สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อ
หรือจ๎างพิมพ์(หนังสือพิมพ์ หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ)
แบบพิมพ์ หมึก น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เชํน หลอดไฟฟูา
ถํานไฟฉาย ปลั๊กไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา สวิทซ์ไฟฟูา อุปกรณ์
ตําง ๆที่เกี่ยวกับเครื่องรับสํงวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ฯลฯ
สาหรับอาคารสานักงาน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบ
วัสดุกํอสร๎าง
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง เชํน ไม๎ตําง ๆ สี ปูนซีเมนต์
อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย ปูนซีเมนต์ แผํนเหล็ก เสาเหล็ก
เหล็กเส๎น ยางมะตอยสาเร็จรูป ฯลฯ สาหรับใช๎ในการซํอมแซม
อาคารสานักงาน หรือสถานที่ สิ่งกํอสร๎างอื่น ๆ ที่อยูํในความ
รับผิดชอบ

300,000 บาท

100,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน ผงหมึก ตลับผงหมึก
แผํนกรองแสง แปูนพิมพ์ เมาส์ แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษ
ตํอเนื่อง ฯลฯ

จานวน

50,000 บาท

วัสดุการศึกษา
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการศึกษา เชํน หนังสือ วารสาร ตารา ที่
จาเป็นแกํการปฏิบัติงาน เชํน หนังสือกฎหมาย หนังสือระเบียบ
การปฏิบัติงานในหน๎าที่ วารสาร ตารา เป็นต๎น

จานวน

2,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม
รวม

55,200

บาท

5,200 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
คําจัดซื้อเก๎าอี้หมุนบุผ๎าฝูาย
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้หมุนบุผ๎าฝูาย จานวน 4 ตัว
ราคาตัวละไมํเกิน 1,300 บาท รวมเป็นเงิน 5,200 บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจํายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แตํมี
ความจาเป็นต๎องใช๎ เพื่อใช๎ในงานกิจกรรมตําง ๆ ขององค์การบริหาร
สํวนตาบลดอยหลํอ ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด
โดยคานึงถึงประโยชน์การใช๎สอย ความเหมาะสม ประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561- 2564 )
ห๎วงปี 2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน๎าที่ 56
ลาดับที่ 10
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คําออกแบบ คําควบคุมงานที่จํายให๎แกํเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎าง
คําจ๎างออกแบบจ๎างควบคุมงานที่จํายให๎แกํเอกชนหรือนิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎าง
เพื่อจํายเป็นคําออกแบบ คําควบคุมงานที่จํายให๎แกํเอกชนหรือ
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎าง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสํวนราชการ
อุดหนุนไฟฟูาอาเภอจอมทอง
เงินอุดหนุนสํวนราชการ
(1) อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอาเภอจอมทอง
ตั้งไว๎ 550,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอาเภอ
จอมทองตามโครงการดังตํอไปนี้
1.โครงการขยายเขตไฟฟูาสํองสวํางและติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง

5,200 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

550,000

รวม

550,000

จานวน

บาท
บาท

550,000 บาท

หมูํที่ 1 บ๎านสันหิน ตั้งไว๎ 50,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรับรองการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม หน๎าที่ 136 ลาดับที่ 1
2.โครงการขยายเขตไฟฟูาสํองสวํางและติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง
หมูํที่ 2 บ๎านเหลําป๋วย ตั้งไว๎ 50,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรับรองการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม หน๎าที่ 136 ลาดับที่ 2
3.โครงการขยายเขตไฟฟูาสํองสวํางและติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง
หมูํที่ 5 บ๎านห๎วยโจ๎ ตั้งไว๎ 150,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรับรองการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม หน๎าที่ 137 ลาดับที่ 4
4.โครงการขยายเขตไฟฟูาสํองสวํางและติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง
หมูํที่ 8 บ๎านดงปุาหวาย ตั้งไว๎ 150,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรับรองการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม หน๎าที่ 139 ลาดับที่ 10

5.โครงการขยายเขตไฟฟูา หมูํที่ 25 บ๎านเวียงทอง
ตั้งไว๎ 150,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรับรองการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม หน๎าที่ 143 ลาดับที่ 24

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

1,500,000 บาท

รวม

1,500,000 บาท

รวม

1,500,000 บาท

จานวน

1,500,000 บาท

รวม

260,000 บาท

รวม

260,000 บาท

รวม
ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ
คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําใช๎ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุ โดยจํายเป็นคํา คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ คําสมนาคุณ
วิทยากร คํารับรอง คํากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ คําพิมพ์
เอกสาร คําปูาย คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎
คําตกแตํงสถานที่ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
คําของขวัญ หรือของที่ระลึก คําธรรมเนียมและลงทะเบียน
คําพาหนะคําเชําที่พัก คําตอบแทน คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่

260,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ
คําจ๎างเหมากาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมากาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยการ
จัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทาลายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
หน๎าที่ 111 ลาดับที่ 7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน

คําวัสดุอุปกรณ์ และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
หน๎าที่ 14 ลาดับที่ 1
คําใช๎จํายโครงการวันสตรีสากล
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการวันสตรีสากล โดยจํายเป็น
คําพิมพ์เอกสาร คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ คําประชาสัมพันธ์ทาง

150,000 บาท

50,000 บาท

สื่อตําง ๆ คําอาหาร คําเตรียมและตกแตํงสถานที่ และคําใช๎จํายอื่น
ที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี
2562 ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หน๎าที่ 132 ลาดับที่ 9
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
จานวน
กลุํมพัฒนาสตรี
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการทางาน ของกลุํมพัฒนาสตรีในตาบล
ดอยหลํอ เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทางาน
มากขึ้น โดยจํายเป็นคําตอบแทน คําสมนาคุณวิทยากร
คํารับรอง คํากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ คําพิมพ์
เอกสาร คําปูาย คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําตกแตํง
สถานที่ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําของขวัญหรือของ
ที่ระลึก คําธรรมเนียมและลงทะเบียน คําพาหนะ คําเชําทีพ่ ัก
คําตอบแทน คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่ คําวัสดุอุปกรณ์ และ
คําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน๎าที่ 107 ลาดับที่ 3
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริม
จานวน
อาชีพผู๎สูงอายุ
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุ โดยจํายเป็น
คําตอบแทน คําสมนาคุณวิทยากร คําตอบแทนพิธีกร คําพิมพ์
เอกสาร คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ คําประชาสัมพันธ์ตําง ๆ
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเตรียมและตกแตํง
สถานที่ และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 117 ลาดับที่ 5

30,000 บาท

30,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ
คําใช๎จํายโครงการแขํงขันกีฬาดอยหลํอเกมส์ (กีฬาอาเภอ)

รวม
รวม

870,000 บาท
870,000 บาท

รวม

870,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการแขํงขันดอยหลํอเกมส์
(กีฬาอาเภอ) โดยจํายเป็นคําตอบแทน คําสมนาคุณ
วิทยากร คําตอบแทนผู๎ฝึกสอน คําตอบแทนพิธีกร กรรมการตัดสิน
และเจ๎าหน๎าที่ คําเบี้ยเลี้ยง คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําปูาย คําประชาสัมพันธ์ทางสื่อตําง ๆ คําวัสดุอุปกรณ์
กีฬา คําชุดนักกีฬาพร๎อมรองเท๎าถุงเท๎า คําพาหนะ
คําที่พัก คําเชําและคําเตรียมสนามและสถานที่แขํงขัน คําโลํรางวัล
คําของรางวัลหรือเงินรางวัล คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําเชําเครื่อง
เสียง คําพาหนะ และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หน๎าที่ 125 ลาดับที่ 17
คําใช๎จํายโครงการแขํงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน
เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการแขํงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โดยจําย
เป็นคําตอบแทน คําสมนาคุณวิทยากร คําตอบแทนผู๎ฝึกสอน
คําตอบแทนพิธีกร กรรมการตัดสินและเจ๎าหน๎าที่ คําเบี้ยเลี้ยง
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําปูาย คําประชาสัมพันธ์
ทางสื่อตําง ๆ คําวัสดุอุปกรณ์กีฬา คําชุดนักกีฬาพร๎อมรองเท๎า
ถุงเท๎า คําพาหนะ คําที่พัก คําเชําและคําเตรียมสนามและ
สถานที่แขํงขัน คําโลํรางวัล คําของรางวัลหรือเงินรางวัล
คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําเชําเครื่องเสียง คําพาหนะ และ
คําใช๎จํายอื่น ที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 125 ลาดับที่ 19

จานวน

50,000 บาท

คําใช๎จํายโครงการสนับสนุนงานดูแลสนามกีฬากลางประจาอาเภอ
ดอยหลํอ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการสนับสนุนงานดูแลสนามกีฬากลาง
ประจาอาเภอดอยหลํอ เชํน รดน้าต๎นไม๎ ดูแลสนามหญ๎า
บารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สิน ดูแลทาความสะอาดอาคาร
ที่เกี่ยวข๎อง และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

จานวน

150,000 บาท

ประชาชน หน๎าที่ 126 ลาดับที่ 21
คําใช๎จํายในโครงการแขํงขันกีฬาตํอต๎านยาเสพติด (ดอยหลํอเกมส์)
เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการแขํงขันกีฬาตํอต๎านยาเสพติด
(ดอยหลํอเกมส์) โดยจํายเป็นคําตอบแทน คําสมนาคุณ
วิทยากร คําตอบแทนผู๎ฝึกสอน คําตอบแทนพิธีกร กรรมการตัดสิน
และเจ๎าหน๎าที่ คําเบี้ยเลี้ยง คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําปูาย คําประชาสัมพันธ์ทางสื่อตําง ๆ คําวัสดุอุปกรณ์
กีฬา คําชุดนักกีฬาพร๎อมรองเท๎าถุงเท๎า คําพาหนะ
คําที่พัก คําเชําและคําเตรียมสนามและสถานที่แขํงขัน
คําโลํรางวัล คําของรางวัลหรือเงินรางวัล คําดอกไม๎ กระเช๎า
ดอกไม๎ คําเชําเครื่องเสียง คําพาหนะ และคําใช๎จํายอื่นที่
จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 125 ลาดับที่ 16

จานวน

280,000 บาท

คําใช๎จํายในโครงการแขํงขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตาบลดอยหลํอ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการแขํงขันกีฬามวลชนสัมพันธ์
ตาบลดอยหลํอ โดยจํายเป็นคําตอบแทน คําสมนาคุณ
วิทยากร คําตอบแทนผู๎ฝึกสอน คําตอบแทนพิธีกร กรรมการตัดสิน
และเจ๎าหน๎าที่ คําเบี้ยเลี้ยง คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําปูาย คําประชาสัมพันธ์ทางสื่อตําง ๆ คําวัสดุอุปกรณ์
กีฬา คําชุดนักกีฬาพร๎อมรองเท๎าถุงเท๎า คําพาหนะ
คําที่พัก คําเชําและคําเตรียมสนามและสถานที่แขํงขัน
คําโลํรางวัล คําของรางวัลหรือเงินรางวัล คําดอกไม๎ กระเช๎า
ดอกไม๎ คําเชําเครื่องเสียง คําพาหนะ และคําใช๎จํายอื่นที่
จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หน๎าที่ 124ลาดับที่ 13

จานวน

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม
รวม

1,095,000 บาท
470,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

470,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ
คําใช๎จํายโครงการจัดฝึกอบรมสํงเสริมและถํายทอดภูมิปัญญา
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการฝึกอบรมสํงเสริมและถํายทอด
ภูมิปัญญาเป็นคํากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คําพิมพ์
เอกสาร คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ คําประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําดอกไม๎
กระเช๎าดอกไม๎ คําเตรียมและตกแตํงสถานที่ คําของขวัญหรือ
ของที่ระลึก คําของรางวัลหรือเงินรางวัล คําปัจจัย คําพาหนะ
คําจัดริ้วขบวน และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น หน๎าที่ 13 ลาดับที่ 2

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมประเพณีแหํเทียนพรรษา
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมประเพณีแหํเทียน
พรรษา โดยจํายเป็นคําตอบแทน คําสมนาคุณวิทยากร คําตอบแทน
พิธีกร คํารับรอง คํากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คําพิมพ์
เอกสาร คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ คําประชาสัมพันธ์ทางสื่อ

50,000 บาท

คําใช๎จํายโครงการอนุรักษ์ประเพณีปี๋ใหมํเมืองเชียงใหมํ
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการอนุรักษ์ประเพณีปี๋ใหมํเมือง
เชียงใหมํ โดยจํายเป็นคํารับรอง คํากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ คําพิมพ์เอกสาร คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ
คําประชาสัมพันธ์ทางสื่อตําง ๆ คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําเตรียมและตกแตํง
สถานที่ คําของขวัญหรือของที่ระลึก คําของรางวัลหรือเงินรางวัล
คําปัจจัย คําพาหนะ คําจัดริ้วขบวน และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นหน๎าที่ 13 ลาดับที่ 1

ตําง ๆ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําดอกไม๎
กระเช๎าดอกไม๎ คําเตรียมและตกแตํงสถานที่ คําของขวัญหรือ

ของที่ระลึก คําของรางวัลหรือเงินรางวัล คําปัจจัย คําพาหนะ
คําจัดริ้วขบวน และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น หน๎าที่ 115 ลาดับที่ 3
คําใช๎จํายตามโครงการจัดงานมหกรรมของดีและภูมิปัญญาอาเภอ
ดอยหลํอ
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการจัดงานมหกรรมของดีและ
ภูมิปัญญาอาเภอดอยหลํอ โดยจํายเป็นคําตอบแทน
คําสมนาคุณวิทยากร คําตอบแทนพิธีกร คํารับรอง คํากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คําพิมพ์เอกสาร คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์
ตําง ๆ คําประชาสัมพันธ์ทางสื่อตําง ๆ คําอาหารคําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําเตรียมและตกแตํง
สถานที่ คําของขวัญหรือของที่ระลึก คําของรางวัลหรือเงินรางวัล
คําปัจจัย คําพาหนะ คําจัดริ้วขบวน และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
หน๎าที่ 16 ลาดับที่ 2

จานวน

70,000 บาท

คําใช๎จํายตามโครงการดอยหลํอผํอบํก๎าย
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการดอยหลํอผํอบํก๎าย โดยจํายเป็น
คําตอบแทน คําสมนาคุณวิทยากร คําตอบแทนพิธีกร
คํารับรอง คํากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คําพิมพ์
เอกสาร คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ คําประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อตําง ๆ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําดอกไม๎
กระเช๎าดอกไม๎ คําเตรียมและตกแตํงสถานที่ คําของขวัญหรือ
ของที่ระลึก คําของรางวัลหรือเงินรางวัล คําปัจจัย คําพาหนะ
คําจัดริ้วขบวน และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 5การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
หน๎าที่ 16 ลาดับที่ 1

จานวน

30,000 บาท

คําใช๎จํายตามโครงการหมูํบ๎านแสนสุข ทุกคนมีศีลธรรม
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการหมูํบ๎านแสนสุข ทุกคน
มีศีลธรรม โดยจํายเป็นคําตอบแทน คําสมนาคุณ
วิทยากร คําตอบแทนพิธีกร คํารับรอง คํากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ คําพิมพ์เอกสาร คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ
คําประชาสัมพันธ์ทางสื่อตําง ๆ คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําเตรียมและตกแตํง
สถานที่ คําของขวัญหรือของที่ระลึก คําของรางวัลหรือเงิน
รางวัล คําปัจจัย คําพาหนะ คําจัดริ้วขบวน และคําใช๎จํายอื่น
ที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 116ลาดับที่ 6

50,000 บาท

คําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมประเพณีกวํางชน
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมประเพณีกวํางชน
โดยจํายเป็นคําตอบแทน คําสมนาคุณวิทยากร คําตอบแทน
พิธีกร คํารับรอง คํากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์
คําพิมพ์เอกสาร คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ คําประชาสัมพันธ์
ทางสื่อตําง ๆ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
คําดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ คําเตรียมและตกแตํงสถานที่
คําของขวัญหรือของที่ระลึก คําของรางวัลหรือเงินรางวัล
คําปัจจัย คําพาหนะ คําจัดริ้วขบวน และคําใช๎จํายอื่นที่
จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น หน๎าที่ 116 ลาดับที่ 7

จานวน

20,000 บาท

คําใช๎จํายในโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง
ตั้งไว๎ 120,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง
โดยจํายเป็นคําตอบแทน คําสมนาคุณวิทยากร คําตอบแทน
พิธีกร คํารับรอง คํากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คําพิมพ์
เอกสาร คําปูาย คําสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ คําประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อตําง ๆ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําดอกไม๎
กระเช๎าดอกไม๎ คําเตรียมและตกแตํงสถานที่ คําของขวัญหรือ

จานวน

120,000 บาท

ของที่ระลึก คําของรางวัลหรือเงินรางวัล คําปัจจัย คําพาหนะ
พาหนะ คําจัดริ้วขบวน และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หน๎าที่ 115 ลาดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อุดหนุนเทศบาลตาบลสันติสุข
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จานวน 30,000 บาท

รวม
รวม

625,000 บาท
625,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

570,000 บาท

(1) อุดหนุนเทศบาลตาบลยางคราม เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํ เทศบาลตาบลยางคราม
ตามโครงการฝึกอบรมบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพุทธศาสนา
จานวน 30,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 147 ลาดับที่ 2
เงินอุดหนุนสํวนราชการ
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลํอ
(1) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอดอยหลํอ
เป็นเงิน 25,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํที่ทาการปกครองอาเภอ
ดอยหลํอ
- โครงการสนับสนุนงานมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ
จานวน 25,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน๎าที่ 144 ลาดับที่ 2
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
(1) อุดหนุนวัดพระธาตุดอยน๎อย เป็นเงิน 70,000 บาท

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํวัดพระธาตุดอยน๎อย

ตามโครงการ ดังนี้
- โครงการจัดงานประเพณีสรงน้าพระธาตุดอยน๎อย
จานวน 30,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 158 ลาดับที่ 39
- โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ
จานวน 40,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 158 ลาดับที่ 39
(2) อุดหนุนวัดพระธาตุดอยหลํอ เป็นเงิน 60,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํวัดพระธาตุดอยหลํอ
ตามโครงการดังนี้
- โครงการจัดงานประเพณีสรงน้าพระธาตุดอยหลํอ
เป็นเงิน 30,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น หน๎าที่ 153 ลาดับที่ 20
- โครงการรุกขมูลกรรมนาชุมชนรักษาศีล 5
เป็นเงิน 30,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 5)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 21 ลาดับที่ 1
(3) อุดหนุนวัดฟูาหลั่ง เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํวัดฟูาหลั่ง ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีสรงน้าพระธาตุวัดฟูาหลั่ง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 150 ลาดับที่ 9
(4) อุดหนุนวัดปากทางสามัคคี (วัดมํอนฤาษี)
เป็นเงิน 40,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํวัดมํอนฤาษี ตามโครงการจัดพิธี

เข๎าปริวาสกรรมวัดมํอนฤาษี ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 151 ลาดับที่ 15

(5) อุดหนุนวัดรัตนาราม (วัดมํอนห๎วยแก๎ว)
เป็นเงิน 60,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํวัดมํอนห๎วยแก๎ว ตามโครงการ
ประเพณีสรงน้าพระแก๎ว ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 21 ลาดับที่ 1
(6) อุดหนุนวัดสิริมังคลาจารย์ เป็นเงิน 40,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํวัดสิริมังคลาจารย์ ตามโครงการ
จัดงานไหว๎สาสมเด็จยํา ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561- 2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 157 ลาดับที่ 36
(7) อุดหนุนวัดอรัญวาส (วัดดงปุาหวาย) เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํวัดอรัญวาส (วัดดงปุาหวาย)
ตามโครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุเจดีย์ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 152 ลาดับที่ 17
(8) อุดหนุนวัดสันคะยอม เป็นเงิน 50,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํวัดสันคะยอม ตามโครงดังนี้
- โครงการประเพณีตานหลัวพระเจ๎า จานวน 20,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น หน๎าที่ 21 ลาดับที่ 3
- โครงการรุกขมูลกรรมนาชุมชนรักษาศีล 5 จานวน 30,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 22 ลาดับที่ 4
(9) อุดหนุนวัดดอนชื่น เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํวัดดอนชื่น ตามโครงการประเพณี

สรงน้าพระธาตุเจดีย์ ครูบาสุข อนันโท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ

สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 153 ลาดับที่ 22
(10) อุดหนุนวัดปากทางเจริญ เป็นเงิน 30,000 บาท เพื่อจํายเป็น
เงินอุดหนุนให๎แกํวัดปากทางเจริญ ตามโครงการประเพณี
สวดอิติปิโส 108 จบ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี
2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 154 ลาดับที่ 26
(11) อุดหนุนวัดหนองหอก เป็นเงิน 20,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํวัดหนองหอกตามโครงการประเพณี
ตานหลัวพระเจ๎า ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 22 ลาดับที่ 5
(12) อุดหนุนวัดเหลําเปูา เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํวัดเหลําเปูาตามโครงการสืบ
ชะตาหลวง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี
2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 156 ลาดับที่ 31
(13) อุดหนุนวัดวังขามปูอม เป็นเงิน 20,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํวัดวังขามปูอมตามโครงการ
ประเพณีสรงน้าพระธาตุ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (25612564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 150 ลาดับที่ 11
(14) อุดหนุนวัดปุาอัมพวัน เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํวัดปุาอัมพวันตามโครงการประเพณี
สืบชะตาหลวง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู
และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หน๎าที่ 22 ลาดับที่ 6
(15) อุดหนุนวัดไรํพัฒนาราม เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํวัดไรํพัฒนารามตามโครงการ
ประเพณีเทศน์มหาชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-

2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น หน๎าที่ 23 ลาดับที่ 7

แผนงานการเกษตร
รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

คําใช๎จํายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามพรมราชกุมารี(อพสธ.) งานฐาน
ทรัพยากรท๎องถิ่น อพ.สธ.ตาบลดอยหลํอ งานที่ 2 งานรวบรวม
ทรัพยากรท๎องถิ่น
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(อพสธ.)งานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น อพ.สธ.ตาบลดอย
หลํอ งานที่ 2 งานรวบรวมทรัพยากรท๎องถิ่น โดยจํายเป็น
คําตอบแทนวิทยากร คําพาหนะ คําพิมพ์เอกสาร คําปูาย
คําสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ คําประชาสัมพันธ์ทาง สื่อตําง ๆ

20,000 บาท

งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ
คําใช๎จํายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐาน
ทรัพยากรท๎องถิ่น อพ.สธ.ตาบลดอยหลํอ งานที่ 1 งานปกปูอง
ทรัพยากรท๎องถิ่น
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(อพสธ.)งานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น อพ.สธ.ตาบล
ดอยหลํอ งานที่ 1 งานปกปูองทรัพยากรท๎องถิ่น โดยจํายเป็น
คําตอบแทนวิทยากร คําพาหนะ คําพิมพ์เอกสาร คําปูาย คําสื่อ
สิ่งพิมพ์ตําง ๆ คําประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ตําง ๆ
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเตรียมและตกแตํง
สถานที่ และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หน๎าที่ 110 ลาดับที่ 3

คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเตรียมและตกแตํง
สถานที่ และคําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หน๎าที่ 113 ลาดับที่ 15

แผนงานงบกลาง
รวม

26,881,400 บาท

รวม

26,881,400 บาท

รวม

26,881,400 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสํวนของนายจ๎าง
และผู๎ประกันตน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี
หน๎าที่ 131 ลาดับที่ 3

จานวน

300,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ
เพื่อจํายเป็นเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ในตาบลดอยหลํอ ตามชํวง
อายุ ดังนี้
- อายุ 60-69 ปี จานวน 1,590 คน คนละ 600 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 11,448,000 บาท
- อายุ 70-79 ปี จานวน 536 คน คนละ700 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 4,502,400 บาท
- อายุ 80-89 ปี จานวน 239 คน คนละ 800 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,294,400 บาท
- อายุ 90 ปี ขึ้นไป จานวน 47 คน คนละ 1,000 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 564,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี
2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 118 ลาดับที่ 2

จานวน

18,808,000 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจํายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ในตาบล
ดอยหลํอ จานวน 630 คน คนละ 800 บาท/เดือน
จานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 118 ลาดับที่ 3

จานวน 6,048,000

งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

บาท

เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์
เพื่อจํายเป็นเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยโรคเอดส์ ในตาบล
ดอยหลํอ จานวน 70 คน คนละ 500 บาท/เดือน
จานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 118 ลาดับที่ 4

จานวน

420,000 บาท

สารองจําย
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในกรณีฉุกเฉินจาเป็นเรํงดํวน ซึ่งไมํสามารถ
คาดการณ์ลํวงหน๎าได๎ เชํน การเกิดสาธารณภัยตําง ๆ
( อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล๎ง ภัยหนาว ฯลฯ ) หรือกรณี
ที่มีความจาเป็นต๎องจํายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจํายไว๎ หรือ
เพื่อปูองกันและบรรเทาความเดือดร๎อนให๎แกํประชาชน หรือกรณีที่
มีหนังสือสั่งการให๎เบิกจํายจากเงินประเภทนี้

จานวน

440,065 บาท

จานวน

50,000 บาท

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อจํายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่น
หรือพื้นที่ ปรากฏ ในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี หน๎าที่ 132
ลาดับที่ 7

จานวน

300,000 บาท

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ๎างประจา
เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแกํลูกจ๎างประจา
ในตาแหนํง พนักงานสูบน้า ในสังกัดองค์การบริหารสํวนตาบล
ดอยหลํอปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) ห๎วงปี 2562
ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี หน๎า 132

จานวน

21,000 บาท

รายจํายตามข๎อผูกพัน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลดอยหลํอ
เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 7
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีหน๎าที่ 132 ลาดับที่ 8

ลาดับที่ 6

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงานกองทุน
บาเหน็จบานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 43
ลงวันที่ 23 กันยายน 2551 โดยคานวณจากประมาณการรายรับ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปี และมิให๎นารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู๎ เงินที่มีผู๎อุทิศให๎และเงินอุดหนุนมารวม
คานวณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หน๎าที่ 131 ลาดับที่ 4

350,335 บาท

เงินบาเหน็จลูกจ๎างประจา
จานวน
เพื่อจํายเป็นเงินบาเหน็จให๎แกํลูกจ๎างประจา ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ห๎วงปี 2562 ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน หน๎าที่ 131 ลาดับที่ 1

144,000 บาท

