รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
อาเภอ พาน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 11,743,480 บาท
งบบุคลากร
รวม 9,033,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม 4,644,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
514,080
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้แก่ นายกฯ และรองนายกฯ (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 ตามบัญชี
อัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบนี้) โดยองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองมีรายได้ เกิน10-25 ล้าน ค่าตอบแทนรายเดือน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง จานวน 20,400 บาท จานวน 12 เดือนจานวน 1 ราย เป็นเงิน 244,800 บาท
และค่าค่าตอบแทนรายเดือน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองจานวน 11,220 บาท จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 269,280 บาท
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก จานวน
42,120
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้แก่ นายกฯ และรองนายกฯ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.
2557 ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบนี้) โดยองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองมีรายได้ เกิน10 - 25 ล้าน
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง จานวน 1,750 บาท จานวน 12 เดือนจานวน 1 ราย
เป็นเงิน 21,000 บาท และค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง จานวน 880 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จานวน
42,120
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้แก่ นายกฯ และรองนายกฯ (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 ตามบัญชี
อัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบนี้) โดยองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองมีรายได้ เกิน10-25 ล้าน ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง จานวน 1,750 บาท จานวน 12 เดือนจานวน 1 ราย
เป็นเงิน 21,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
จานวน 880 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
86,400
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการของนายกฯ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบ
นี้) โดยองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองมีรายได้ เกิน10-25 ล้าน ค่าตอบแทนเลขานุการของนายกฯจานวน 7,200 บาท
จานวน 12 เดือนจานวน 1 ราย เป็นเงิน 86,40บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
3,960,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่ ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ, สมาชิกสภาฯ (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.
2557 ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบนี้) โดยองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองมีรายได้ เกิน10 - 25 ล้าน
ค่าตอบแทนประธานสภาฯ จานวน 11,220 บาท จานวน 12 เดือนจานวน 1 ราย เป็นเงิน 134,640 บาท ค่าตอบแทน
รองประธานสภาฯ จานวน 9,180 บาท จานวน 12 เดือนจานวน 1 ราย เป็นเงิน 110,160 บาท ค่าตอบแทนเลขานุการ
สภาฯ จานวน 7,200 บาท จานวน 12 เดือนจานวน 1 ราย เป็นเงิน 86,400 บาท ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ
จานวน 7,200 บาท จานวน 12 เดือนจานวน 42 ราย เป็นเงิน 3,628,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
4,389,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
3,113,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานส่วนตาบลจานวน
12 ตาแหน่ง
จานวน 12 เดือน
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
252,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจาตาแหน่งของปลัด/รองปลัด/หัวหน้าสานักงานปลัดฯ และเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนฯลฯ จานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
867,840
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง จานวน 7 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
155,460
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เงินฯลฯ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 7 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน
งบดาเนินงาน
รวม
2,541,700 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 248,400
บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 2,800
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการฯลฯ
หรือผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตาบลเจริญเมือง ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการ
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน
20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างฯ
ค่าเช่าบ้าน
จานวน 195,600
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิและหลักเกณฑ์ของราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ค่าใช้สอย
รวม 1,458,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
745,600
บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ และข้อบัญญัติ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆค่าจ้างเหมาทาปฏิทิน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ การ
ดาเนินงาน ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง ฯลฯ
(2) ค่าจ้างเหมาทาวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จานวน 80,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเช่นปฏิทิน วารสาร แผ่นพับฯลฯ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงาน อบต.เจริญเมือง จานวน 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ทาความสะอาดสานักงาน อบต.เจริญเมือง
(4) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแล
ระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงานประจารถรถดับเพลิง จานวน 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานประจา
รถดับเพลิง พนักงานลากสาย พนักงานวิทยุ จานวน 4 คนๆ ละ 7,500 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
(6) ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง

(7) ค่าจ้างเหมาช่วยงานประชาสัมพันธ์ จานวน 99,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ จานวน 1 คนๆ ละ 8,300 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน 60,000
บาท
(1) ค่ารับรอง
จานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ พิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องรวมค่าบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการรับรองบุคคล คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมต้อนรับ ฯลฯ
(2) ค่าเลี้ยงรับรอง
จานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุม อื่นๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
200,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จานวน 152,700
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง
ๆ ในการเลือกตั้งทั่วไป หรือ การเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิก
วุฒิสภา ตามที่กฎหมายกาหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 84 รายการที่ 10)
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มพูนประสิทธิภาพ อบต.เจริญเมือง จานวน
100,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มพูนประสิทธิภาพของ
ผู้บริหาร ส อบต.พนักงานลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 102 รายการที่ 1)
โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า OTOP และนิทรรศการแสดงสินค้าตาบลเจริญเมือง จานวน
50,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า
OTOP และนิทรรศการแสดงสินค้าตาบลเจริญ
เมือง องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 80 รายการที่ 4)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
150,000
บาท
ประเภท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จานวน 50,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ฯลฯ
ประเภท ซ่อมแซมค่าบารุงรักษายานพาหนะ จานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบารุงยานพาหนะที่มีอายุใช้
งานครบ 6 ปีหรือระยะทางใช้งานครบ120,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ขึ้นไป เป็นค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ และ
ค่าแรงงาน ฯลฯ(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559)

ค่าวัสดุ
รวม 480,000
บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน 100,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เทป หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร ฯลฯ(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า
เช่น ฟิวส์, สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, ถ่านไฟฉาย,แบตเตอรี่
กล้องดิจิตอล, เครื่องบันทึกเสียงฯลฯ(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/ว1248 ลง วันที่ 27 มิถุนายน
2559)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง
ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด ฯลฯ (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กระจกโค้งมน สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
250,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง
น้ามันและหล่อลื่น ต่าง ๆ เช่น แก๊ส น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
สาหรับยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เช่น โปสเตอร์ ไม้อัด สี ผ้าดิบ พู่กัน ฟิล์มรูป
สีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ เป็นต้น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล หมึก เม้าส์ คีย์บอร์ด
โปรแกรมและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
วัสดุอื่น
จานวน 20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้าดื่ม
ในสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
รับผิดชอบ
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตาบล

รวม 355,000
บาท
จานวน 300,000
บาท
และสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบล
10,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์
ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการ
โอน
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
25,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าโทรคมนาคมอื่น ๆ ค่าเช่า
สัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ
งบลงทุน
รวม 133,000
บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม 133,000
บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อชุดโต๊ะทางานพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ
3-6 จานวน 2 ชุด
จานวน 10,400
บาท
เพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะทางานพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับ 3-6 จานวน 2 ชุดๆละ 5,200 บาท
ตั้งไว้ 10,400 บาท คุณลักษณะทั่วไป
โต๊ะทางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาด 4 ฟุต ลิ้นชักขวาทั้ง 3 อันล็อคพร้อมกันทุกลิ้นชักแผ่นบังหน้าโต๊ะเป็นเหล็กแผนชิ้นเดียว
วัสดุ เหล็กหนา 0.6 - 0.7 mm. พ่นสี epoxy powder coated
หน้าโต๊ะเป็นแผ่น PVC ปูบนแผ่นเหล็กเสริมโครงเหล็กด้านล่าง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 103 รายการที่ 1) (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มี
กาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 สานักงานมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สานักงบประมาณ)
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จานวน
2 ใบ
จานวน
11,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จานวน 2 ตู้ ขนาด 2 บาน (มอก.)
ลักษณะ
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร
(ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ ปี2559 สานักงานมาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณ)(ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 103 รายการที่ 3)
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด
จานวน
8,500
บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
จานวน 1 ชุด
ราคา
8,500
บาท
1) ทาด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิ้ว
2) มีฐานรองโต๊ะหมู่
3) มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 104 รายการที่ 16) (ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2559 สานักงาน
มาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณ)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องเสียงสาหรับใช้ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง จานวน
71,000
เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงสาหรับห้องประชุมสภา
1 ชุด ตั้งไว้ 71,000 บาท ประกอบด้วย
(1)เครื่องเสียง แอมป์ประชุม จานวน 6,955 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.1 FREQ RESPONSE @ 4 OHM : 50Hz - 50KHz ; LINE : 70V/100V
1.2 4 Mic/2 Aux /1 Rec Out ; Master 2 EQ
1.3 OUTPUT POWER : 125Wrms @ 4 OHM
1.4 INCLUDE POWER SOURCE : 220 VAC
1.5 DIMENSIONS (WxHxD) : 431x88x370 MM. 2U ; 8.5KG.
(2) ตัวคอนโทรลไมค์ NPE-CF 50 A จานวน 4,815 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
2.1 มีสวิตช์เปิด –ปิดและสัญญาณไฟแสดงการทางานของระบบ
2.2 มีสายพร้อมปลั๊กยาว 12เมตรสาหรับต่อไปยังชุดประชุม
2.3 มีวอลลุ่มควบคุมการต่อใช้งานจากไมโครโฟนภายนอกได้ 2 ตัวแบบอิสระ
2.4 มีวอลลุ่มควบคุมระบบเสียงที่ต่อลาโพงภายนอกสามารถปรับแต่งเสียงทุ้ม-กลาง-แหลมแบบอิสระ
2.5สามารถต่อชุดร่วมประชุมได้มากถึง 50ชุด
2.6 ขนาดกาลังขยายขาออก: 50 watt rms 8 Ohm 70v & 100v
2.7 ความไว: 0 dBu
2.8 ผลตอบสนองความถี:่ 50Hz-20kHz 0,-3dB ที่ 8 Ohm / 50Hz-15kHz 0,-3dB ที่ 70v,100v
2.9 ค่าความเพี้ยน THD: น้อยกว่า 0.01% ที่ 1kHz 8 Ohm
2.10 การปรับเสียงทุ้ม/กลาง/
แหลม: Low 80Hz ?12dB Sheleving Mid 2.5kHz ? 12 dB Peaking
High 12kHz ? 12 dB Sheleving
2.11 วงจรกรองสัญญาณขาเข้า: HPF 50Hz 18dB / octave
2.12 สัญญาณไมโครโฟน จานวนช่อง: 2 ช่อง
2.13 ค่าความเพี้ยน THD: น้อยกว่า0.1% ที่ 1kHz 8 Ohm
2.14 สัญญาณรบกวนขาเข้า: -115 dBu
2.15 สัญญาณเสียงเพลง จานวนช่อง: 2 ช่อง
2.16 ผลตอบสนองความถี:่ 50Hz-40kHz 0,-3dB ที่ 8 Ohm
2.17 สัญญาณรบกวนขาเข้า: -115 dBu
2.18 สัญญาณออกสูงสุด: 9 Vrm "
(3) ชุดไมค์ประชุมแบบ ( ประธาน ) จานวน 3,424 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
3.1 ไมโครโฟน : คอนแดนเซอร์รับสัญญาณทางด้านหน้า (12-48V)
3.2 ความถี่ตอบสนอง : 100 Hz - 20 kHz
3.3 ลาโพงทนกาลังขับ : 3 Watt 8 Ohm

บาท

3.4 สวิทซ์กดตัดการทางานผู้ร่วมประชุม : กดตัด, ปล่อยดับ
3.5 ขนาด WxHxD : 130x60x151(mm.)
(4) ไมค์ผู้ร่วมประชุม จานวน 36,000 บาท ( 12 ตัว )
คุณลักษณะพื้นฐาน
4.1 มีไมโครโฟนแบบคอห่านพร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงการทางาน
4.2 มีสวิตช์เปิด-ปิดไมโครโฟนขณะพูด
4.3 มีสายไฟพร้อมปลั๊กยาว 2.2 เมตรในตัวสาหรับต่อไปยังไมค์ประชุมตัวต่อไป
4.4 มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียง
4.5 ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ 12-48 โวลล์
4.6 รับสัญญาณเสียงขาเข้าสูงสุด 110 dB (SPL)
4.7 ค่าความเพี้ยน THDน้อยกว่า 1%
4.8 มุมการรับของสัญญาณแบบทิศทางด้านหน้า
4.9 ความไวในการรับสัญญาณ6.5 mVrms
4.10 ค่าความต้านทานของไมโครโฟน3 k Ohm
4.11ผลตอบสนองความถี่100 Hz - 20 kHz
4.12 ลาโพงทนกาลังขับ2 watt 8 Ohm
4.13 สวิตช์ไมโครโฟนกดพูด /กดฟัง
(5) ตู้ลาโพงแขวนผนัง 8"" จานวน 10,700 บาท ( 4 ตู้ )
คุณลักษณะพื้นฐาน
5.1 SYSTEM : 2 WAY ( 8"" FULL RANGE ) LINE
5.2 FREQ : 35Hz - 22KHz
5.3 INPUT : 70V - 100V ( 20/30/50Wrms )
5.4 HANDLING POWER : 220Wpeak @ 8OHM
5.5 SPEAKER : 8"" Mica Rubber ; 25mm. Pei Dome Tweete
( 6 )ค่าติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน จานวน 9,106 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อไมโครโฟนและอื่นๆ พร้อมใช้งานสาหรับชุดเครื่องเสียง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 103 รายการที่ 8) (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มี
กาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 สานักงานมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สานักงบประมาณ)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน
16,000
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

บาท

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 103 รายการที่ 9) ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน
3,300
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 104 รายการที่ 11)
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 4 ตัว จานวน
12,800
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 104 รายการที่ 10) ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559
งบรายจ่ายอื่น
รวม
15,000
รายจ่ายอื่น
รวม 15,000
รายจ่ายอื่น
จานวน 15,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ และค่าจ้างเหมาสารวจความพึงพอใจของประชาชน

บาท
บาท
บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม
20,000
บาท
เงินอุดหนุน
รวม 20,000
บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
20,000
บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
จานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 102 รายการที่ 1)

งานบริหารงานคลัง
รวม 2,345,550 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,714,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 1,714,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 1,672,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของพนักงานส่วนตาบล
จานวน 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองคลัง)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
42,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองคลัง และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯลฯ ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
งบดาเนินงาน
รวม
592,350
บาท
ค่าตอบแทน
รวม 142,350
บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 19,350
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการฯลฯ
หรือผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเจริญเมือง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง จานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการ
เปิดซองโครงการสอบราคา ประกวดราคา งานจัดซื้อและจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ
(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษจานวน 9,350 บาทเพื่อจ่ายให้แก่
ข้าราชการพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน
20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
(กองคลัง)
ค่าเช่าบ้าน
จานวน 78,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตาบล (กองคลัง)
เงินช่วยเหลือบุตร
จานวน
25,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล
(กองคลัง)
ค่าใช้สอย
รวม 365,000
บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
116,000
บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบังคับต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างจัดทาของ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ฯลฯ 20,000 บาท (กองคลัง)
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาช่วยงานธุรการ เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียนจัดส่งหนังสือ พิมพ์งาน ฯลฯ ในกอง
คลัง 96,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จานวน
99,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
120,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง ฯลฯ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ
ฯลฯ (กองคลัง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง
พิมพ์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

รวม 85,000
บาท
จานวน 50,000
บาท
ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกพิมพ์ ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าแบบ
จานวน 35,000
บาท
เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล หมึกเมาส์โปรแกรม

งบลงทุน
รวม 39,000
บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม 39,000
บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จานวน 3 ตู้ จานวน
16,500
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
2 บาน จานวน 3 ตู้ ขนาด 2 บาน (มอก.)
ลักษณะ
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ ปี2559 สานักงานมาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณ)(ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 103 รายการที่ 3)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน
16,000
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 103 รายการที่ 9) ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน
3,300
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
หน้า 104 รายการที่ 11)
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 ตัว จานวน
3,200
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 104 รายการที่ 10) ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม
80,000
งบดาเนินงาน
รวม
80,000
ค่าใช้สอย
รวม 80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน จานวน
30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในพื้นที่ตาบลเจริญเมือง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 86 รายการที่ 1)
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตาบลเจริญเมือง จานวน
50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตาบลเจริญเมือง(ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2559)

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม
1,503,020 บาท
งบบุคลากร
รวม
801,180
บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
801,180
บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
743,280
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานส่วนตาบล
จานวน 3 คน องค์การ
บริหารส่วนตาบล จานวน 12 (ส่วนการศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
15,900
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตาบล
จานวน 1 คน จานวน 12 เดือน (ส่วน
การศึกษา)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
42,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจาตาแหน่งของหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯลฯ
งบดาเนินงาน
รวม
679,340
บาท
ค่าตอบแทน
รวม 60,740
บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
11,940
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่ข้าราชการพนักงาน
ส่วนตาบล และพนักงานจ้าง (ส่วนการศึกษา)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน
5,000
บาท
เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ค่าเช่าบ้าน
จานวน 28,800
บาท
เป็นเงินค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตาบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
15,000
บาท
เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานครูตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ค่าใช้สอย
รวม 403,600
บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
203,600
บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ จานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น จ้างเหมา
แรงงาน จ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์และการจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ (ส่วนการศึกษา)
(2) ค่าจ้างเหมาดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง จานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง (ส่วนการศึกษา)
(3) ค่าจ้างเหมาช่วยงานบันทึกข้อมูล ส่วนการศึกษาฯ จานวน 99,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ช่วยงานบันทึกข้อมูล ส่วนการศึกษาฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จานวน
50,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการ
ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของเล่น ค่าเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ ฯลฯ (ส่วนการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562
หน้า 114 รายการที่ 16 )
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 100,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง (ส่วนการศึกษา)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
50,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ
ฯลฯ (ส่วนการศึกษา)
ค่าวัสดุ
รวม 145,000
บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน 50,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สานักงานต่าง
ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เทป อุปกรณ์ต่าง ๆ
ฯลฯ (ส่วนการศึกษา)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
50,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง
ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด ฯลฯ
(ส่วนการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 25,000
บาท
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล หมึก โปรแกรมและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ส่วนการศึกษา)
วัสดุอื่น
จานวน 20,000
บาท
เพื่อจัดซื้อน้าดื่ม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง (ส่วนการศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม 70,000
บาท
ค่าไฟฟ้า
จานวน 50,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองและสถานที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลรับผิดชอบ (ส่วนการศึกษา)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองและสถานที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลรับผิดชอบ (ส่วนการศึกษา)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
10,000
บาท
เป็นค่าโทรคมนาคม
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าโทรคมนาคม อื่น ๆ ค่าเช่าสัญญาณ
ต่าง ๆ ฯลฯ (ส่วนการศึกษา)

งบลงทุน
รวม 22,500
บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม 22,500
บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน
16,000
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 103 รายการที่ 9) ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา(18หน้า/นาที) จานวน
3,300
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150แผ่น
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 104 รายการที่ 11)
ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง จานวน
3,200
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA ( 480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 หน้า 104 รายการที่ 10)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
5,433,310 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,865,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,865,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
1,062,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานครูตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 4 คน องค์ การบริหารส่วนตาบล จานวน 12 (ส่วนการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
741,360
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่งผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเจริญเมือง รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างจานวน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
61,680
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เงินฯลฯ ของพนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่งผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง จานวน 12 เดือน
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
ส่วนตาบล และพนักงานจ้าง

1,755,510 บาท
รวม 10,310
บาท
10,310
บาท
ให้แก่ข้าราชการพนักงาน

ค่าใช้สอย
รวม 838,100
บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กนักเรียน จานวน
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเจริญเมือง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 107 รายการที่ 2)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จานวน
828,100
บาท
1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 661,500 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง (ส่วนการศึกษา)จานวน 245 วัน
อัตรามื้อละ 20บาทต่อคนต่อวัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 หน้า 105 รายการที่ 3)
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จานวน 166,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองใช้จานวนเด็ กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
จานวน 98 คนๆละ 1,700 บาทต่อปี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 111 รายการที่ 31)

ค่าวัสดุ
รวม 907,100
บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
907,100
บาท
(1) ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน จานวน 628,514 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของ เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตาบลเจริญเมือง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 105 รายการที่ 2)
(2) ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก จานวน 278,586 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของเด็กเล็ก
ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
หน้า 105 รายการที่ 2)
งบลงทุน
รวม 424,400
บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม 116,000
บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อพัดลม
จานวน 20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญ
เมือง จานวน 10 ตัวๆละ 2,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ขนาด 16 นิ้ว ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่
มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 สานักงานมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สานักงานงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 109 รายการที่ 15)
จัดซื้อชั้นวางของ 3 ชั้น สาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน
20,000
บาท
จัดซื้อชั้นวางของ
3 ชั้น สาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้เก็บของใช้ส่วนตัวเด็กและที่นอน ขนาดไม่
น้อยกว่า กว้าง 420 มม. ยาว 300 มม. สูง 870 มม. จานวนชั้นวาง 3 ชั้น ไม่มีฝาปิด จานวน 50 ตัว(ตั้งตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 สานักงานมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ
สานักงบประมาณ)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 109 รายการที่ 20)
จัดซื้อตู้วางเอกสาร
จานวน 16,000
บาท
จัดซื้อตู้วางเอกสาร
เพื่อใช้สาหรับเก็บเอกสารงานธุรการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลเจริญเมือง
ตู้บานเลื่อนกระจก จานวน 8,000 บาท ( 2 ใบ )
ขนาดภายนอก (กว้างxลึกxสูง) มม. 915 x 457 x 1830
วัสดุเหล็กแผ่น SPCC หนา 0.6 mm. โครงตู้หนา 0.6 mm. พ่นเคลือบสีอย่างดีลักษณะการใช้งานและคุณลักษณะอื่น ๆ ตู้
เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจก มือจับแบบฝัง ภายในมีชั้นปรับระดับ 3 อันป้องกันบานประตูตกรางด้วยระบบรางบน ลูกล้อ
คุณภาพสูง(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 สานักงานมาตรฐาน
ต้นทุนงบประมาณ สานักงบประมาณ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 109 รายการที่ 21)
โต๊ะทางานครูพร้อมเก้าอี้ จานวน5 ชุด จานวน
26,000
บาท
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โต๊ะทางานครู
โต๊ะทางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาด 4 ฟุต ราคา 5,200 บาท
คุณลักษณะ ลิ้นชักขวาทั้ง 3 อันล็อคพร้อมกันทุกลิ้นชักแผ่นบังหน้าโต๊ะเป็นเหล็กแผนชิ้นเดียว
วัสดุ เหล็กหนา 0.6 - 0.7 mm. พ่นสี epoxy powder coated
หน้าโต๊ะเป็นแผ่น PVC ปูบนแผ่นเหล็กเสริมโครงเหล็กด้านล่าง

งบประมาณที่ตั้งไว้ 26,000.- บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ปี 2558 สานักงานมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สานักงบประมาณ)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
หน้า 109 รายการที่ 16)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องเล่น
DVD จานวน 1 เครื่องๆ จานวน
3,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าเครื่องเล่น
DVD จานวน 1 เครื่องๆละ 3,000 บาทคุณลักษณะพื้นฐาน
- ความเข้ากันได้สื่อการเล่น DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD, CD-R,
CD-RWMP3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX, VCD, SVCD
- การเชื่อมต่อAnynet+ (HDMI-CEC)
เอาต์พุตเสียง (ซ้าย/ขวา)
เอาต์พุตวิดีโออุปกรณ์
เอาต์พุตวิดีโอรวม
เอาต์พุต HDMI
USB Host2.0
(ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 สานักงานมาตรฐานต้นทุน
งบประมาณ สานักงานงบประมาณ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 109 รายการที่ 18)
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จานวน 1 เครื่อง จานวน
31,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED TV) จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 1920x 1080 พิกเซล
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า 50 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Bzcklight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพเพลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
(ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 สานักงานมาตรฐานงบประมาณ สานักงานงบประมาณ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 109 รายการที่ 17)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 308,400
บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เจริญเมืองและโรงจอดรถ
จานวน 118,400
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลเจริญเมือง ขนาด 364.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบอบต. เจริญ
เมืองกาหนด แบบเลขที่ ท.10/2560 งบประมาณ 118,400.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 2562 หน้า 108 รายการที่ 13 )
โครงการจัดทาอัฒจรรย์
จานวน 40,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาอัฒจรรย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง หมู่
ที่ 6 บ้านจาปู ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 2.10 เมตร ตามแบบอบต. เจริญเมืองกาหนด แบบเลขที่ อ.3/2560 งบประมาณ
40,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หน้า 108 รายการที่ 9 )
โครงการปูพื้นด้วยยางพาราภายในอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เจริญเมือง จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูพื้นด้วยยางพาราภายในอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลเจริญเมือง โดยการปูพื้นยางพารากันกระแทก ขนาด 96.00 ตารางเมตร ตามแบบอบต. เจริญเมือง แบบ
เลขที่ อ.1/2560 พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย งบประมาณ 150,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560 -2562 หน้า 108 รายการที่ 10 )
งบเงินอุดหนุน
รวม
1,388,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม 1,388,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
1,388,000 บาท
เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่จานวน 4 โรงเรียน จานวน 1,388,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ของเด็กนักเรียนโรงเรียนเจริญเมืองวิทยา โรงเรียนบ้านเจริญเมือง โรงเรียนบ้านป่าตึง และโรงเรียนบ้านป่าบง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 105 รายการที่ 3) (ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 106 รายการ
ที่ 9)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม
335,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
170,000
บาท
ค่าใช้สอย
รวม 170,000
บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรค จานวน
170,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคต่าง
ๆ ในพื้นที่ตาบลเจริญเมือง เช่น โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 81 รายการที่ 1)

งบเงินอุดหนุน
รวม
165,000
เงินอุดหนุน
รวม 165,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จานวน
165,000
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
จานวน 22 หมู่บ้านในพื้นที่ตาบลเจริญเมือง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 82 รายการที่ 1)

บาท
บาท
บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวม
115,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
100,000
บาท
ค่าใช้สอย
รวม 100,000
บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ที่มีฐานะยากจน จานวน
100,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการ
ซ่อมแซมบ้าน ที่อยู่อาศัย ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 85 รายการที่ 12)
งบเงินอุดหนุน
รวม
15,000
บาท
เงินอุดหนุน
รวม 15,000
บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จานวน
15,000
บาท
เพื่ออุดหนุนให้กับกิ่งกาชาดอาเภอพาน
ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจาปีงบประมาณ 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
หน้า 102 รายการที่ 1)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม
2,506,690 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,231,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,231,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
1,018,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของพนักงานส่วนตาบลจานวน 12 เดือน
(กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
12,780
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตาบล
จานวน 12 เดือน (กองช่าง)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
42,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองช่าง และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
134,040
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างจานวน12 เดือน (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
24,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เงินฯลฯ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 12 เดือน (กองช่าง)
งบดาเนินงาน
รวม
766,570
บาท
ค่าตอบแทน
รวม 75,270
บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
36,070
บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และค่าตอบแทน
อื่นๆที่จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 30,000 บาท
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการ
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง จานวน 6,070บาท(กองช่าง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ค่าเช่าบ้าน
จานวน 19,200
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตาบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ค่าใช้สอย
รวม 294,000
บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
184,000
บาท
(1) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่างเขียนแบบ จานวน 1 อัตรา
จานวน 96,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาผู้ช่วยช่างเขียนแบบ เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและบุคลากรไม่เพียงพอของกองช่างจานวน 12 เดือน
(2) ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้าประปาหมู่บ้าน
จานวน 88,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาในการตรวจสอบคุณภาพน้าประปาหมู่บ้านให้แต่ละหมู่บ้าน จานวน 22 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4,000 บาท ในพื้นที่ตาบล
เจริญเมือง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการขอรังวัดเพื่อออกหนังสือสาคัญสาหรับที่สาธารณะประโยชน์และค่ารังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์
ที่ดิน
จานวน 20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการขอรังวัดเพื่อออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงและค่ารังวัดแบ่งแยก
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าสารวจที่ดิน ค่าจ้างสารวจแนวเขต ที่ดินสาธารณะในพื้นที่ตาบลเจริญเมือง (กองช่าง)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
50,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง (กองช่าง)

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ

40,000

บาท

ฯลฯ

ค่าวัสดุ
รวม 397,300
บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน 40,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สานักงานต่าง
ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เทป ฯลฯ (กองช่าง)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
60,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า
เช่น ฟิวส์, สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, ถ่านไฟฉาย,ไฟฟ้า
สาธารณะ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน 250,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆเช่
น อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็กไม้ ดิน ปูน กระเบื้อง สังกะสี ตะปู จอบ เสียม
สี ท่อต่าง ๆ ตลับเมตรเวอร์เนีย เครื่องวัดความหนาของวัสดุ ฯลฯ (กองช่าง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 47,300
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นซีดี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึก คีย์บอร์ด เม้าส์ โปรแกรม
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองช่าง)
งบลงทุน
รวม 508,500
บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม 8,500
บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
จานวน 6,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000บาท(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 สานักงานมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สานักงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 104 รายการที่ 14)
ครุภัณฑ์สารวจ
ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก
จานวน
2,500
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟแบบชักอลูมิเนียมอย่างดี
ความยาว 4 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้
จานวน 1 อัน(ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ ปี2558 สานักงานมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สานักงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 104 รายการที่ 13)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
500,000
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน
500,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบล ถนนสาธารณะประโยชน์ ไฟฟ้าสาธารณะ ท่อระบายน้า และทรัพย์สินของ อบต. ฯลฯ (กองช่าง)

บาท
บาท

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม
50,000
งบดาเนินงาน
รวม
50,000
ค่าใช้สอย
รวม 50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่ตาบลเจริญเมือง จานวน
50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่ตาบลเจริญเมืองในพื้นที่ตาบลเจริญเมือง
ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 116 รายการที่ 3)

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม
770,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
170,000
บาท
ค่าใช้สอย
รวม 170,000
บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ระยะยั่งยืน ตาบลเจริญเมือง
จานวน 50,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง ระยะยั่งยืน ตาบลเจริญเมือง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 84 รายการที่ 9)
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. บริการสาธารณะสัญจร จานวน
30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นดาเนินงานในการออกบริการอานวยความสะดวก
การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ การให้ความรู้ความ
เข้าใจด้านกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 84 รายการที่ 11)
ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ.
2560
จานวน 20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดาเนินการโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสานึกในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ.2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 85 รายการที่ 14)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมประชาชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด ในเขตพื้นที่ตาบลเจริญเมือง จานวน 30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการโครงการอบรมประชาชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด ในเขตพื้นที่ตาบลเจริญ
เมือง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 85 รายการที่ 1)
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตาบลเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน
และตาบลประจาปี 2560
จานวน 20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตาบลเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้านและตาบลประจาปี 2560ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้า 87 รายการที่ 2)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในหมู่บ้านและตาบลในการจัดทาแผนหมู่บ้านและตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จานวน 20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในหมู่บ้านและตาบลในการ
จัดทาแผนหมู่บ้านและตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 87
รายการที่ 1)
งบเงินอุดหนุน
รวม
600,000
บาท
เงินอุดหนุน
รวม 600,000
บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
50,000
บาท
(1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอาเภอพาน/ที่ทาการปกครองอาเภอพาน
จานวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาเภอพาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 84 รายการที่ 8)
(2) อุดหนุนศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศพส.จ.ชร.)จานวน 30,000บาท
เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดเชียงราย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
หน้า 85 รายการที่ 13)
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จานวน
550,000
บาท
(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาบลเจริญเมือง จานวน 550,000 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนหมู่บ้าน
ในพื้นที่ตาบลเจริญเมือง ตามโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง ตาบลเจริญเมืองพัฒนา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 หน้า 84 รายการที่ 7)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 115 รายการที่ 2)

4,000
4,000
4,000

บาท
บาท
บาท

4,000

บาท
(ปรากฏใน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
388,750 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
290,000
บาท
ค่าใช้สอย
รวม 290,000
บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา งานราชพิธี และการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมต่าง ๆ
จานวน 100,000
บาท
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง
ๆ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันลอยกระทง วันสงกรานต์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 113 รายการที่ 7)
โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมหมู่บ้านศีล 5 ในพื้นที่ตาบลเจริญเมือง จานวน
50,000
บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมหมู่บ้านศีล 5 ในพื้นที่ตาบลเจริญเมือง ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 112 รายการที่ 3)
โครงการหล่อเทียนพรรษา
จานวน 40,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหล่อเทียนพรรษา
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
หน้า 112 รายการที่ 4)
โครงการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาบลเจริญเมือง จานวน 100,000
บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์
สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาบลเจริญ
เมือง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 112 รายการที่ 1)
งบเงินอุดหนุน
รวม
98,750
บาท
เงินอุดหนุน
รวม 98,750
บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
78,750
บาท
เพื่ออุดหนุนที่ว่าการอาเภอพานเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพิธี
งานประเพณีและวัฒนธรรม
ประจาปี2560 ของอาเภอพาน ประจาปีงบประมาณ 2560(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ..25602562 หน้า 113 รายการที่ 2)
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จานวน
20,000
บาท
เพื่ออุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตาบลเจริญเมือง
จานวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดาเนินการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวม
3,395,300 บาท
งบลงทุน
รวม 3,395,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
3,395,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแสนสุข หมู่ที่
16
จานวน 47,300
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยแสนสุข หมู่ที่ 16 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 88.00 ตาราง

เมตร ตามแบบ คพตถ.01 และตามอบต. เจริญเมืองกาหนด แบบเลขที่ ท 5/2560 งบประมาณ 47,300.- บาท (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หน้า 91 รายการที่ 22 )
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเจริญเมือง - บ้านกล้วย บ้านเจริญเมือง หมู่ที่ 14 เชื่อม
บ้านกล้วยหมู่ที่ 3 ตาบลเจริญเมือง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย จานวน
2,348,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านเจริญเมือง - บ้านกล้วย
ช่วงบ้านเจริญเมือง หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านกล้วย หมู่ที่ 3 ตาบลเจริญเมือง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขนาดผิวจราจรกว้าง
7.00 เมตร ความยาว 1,050 เมตร ตามแบบ อบต.เจริญเมือง ท.11/2560 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หน้า 94 รายการที่ 38 )
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบหอประชุมหมู่บ้าน หมูที่ 4 บ้านป่าเปา จานวน
200,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบหอประชุมหมู่บ้าน
หมูที่4 บ้านป่าเปา ขนาดความ
ยาว 153 เมตร สูง 1.70 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบอบต. เจริญเมืองกาหนด แบบเลขที่ อ.2/2560
งบประมาณ 200,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หน้า 84 รายการที่ 6 )
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตรูปตัววี บ้านจาปู หมู่ที่ 6 (ซอยกลางบ้าน) จานวน
160,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี
บ้านจาปู หมู่ที่ 6 (ซอย
กลางบ้าน) ตาบลเจริญเมือง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย จานวน 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาว 70.00 เมตร พร้อมงาน
วางท่อระบายน้าคอนกรีต ขนาด 0.40 เมตร จานวน 6 ท่อน
ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาว 105.00 เมตร พร้อม
งานวางท่อระบายน้าคอนกรีต ขนาด 0.40 เมตร จานวน 24 ท่อน
ตามแบบอบต. เจริญเมืองกาหนด แบบเลขที่ท. 2/2560 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 160,000.บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หน้า 89 รายการที่ 9 )
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก และงานวางท่อระบายน้า
คอนกรีต บ้านกล้วย หมู่ที่ 3 (ซอย 1/2)
จานวน 160,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมฝาปิด ตะแกรง
เหล็ก และงานวางท่อระบายน้าคอนกรีต บ้านกล้วย หมู่ที่ 3 (ซอย 1/2) ตาบลเจริญเมือง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขนาด
ปากกว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว 55.00 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็กและงานเท
คอนกรีตเสริมผิวทาง คสล. หนา 0.10 เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้าคอนกรีต ขนาด 0.30 เมตร จานวน 23 ท่อน พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบอบต. เจริญเมืองกาหนด แบบเลขที่ท. 4/2560 งบประมาณ 160,000.- บาท (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หน้า 88 รายการที่ 4 )
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก และงานวางท่อระบายน้า
คอนกรีต บ้านทรายทอง หมู่ที่ 17 (ซอย 1)
จานวน 160,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมฝาปิด ตะแกรง
เหล็ก และงานวางท่อระบายน้าคอนกรีต บ้านทรายทอง หมู่ที่ 17 (ซอย 1) ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45
เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็กและงานเทคอนกรีตซ่อมแซมผิวทางหนา 0.10 เมตร
พร้อมงานวางท่อระบายน้าคอนกรีต ขนาด 0.30 เมตร จานวน 18 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต. เจริญ
เมืองกาหนด แบบเลขที่ ท. 3/2560 งบประมาณ 160,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า
91 รายการที่ 23 )

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก และงานวางท่อระบายน้า
คอนกรีต บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 2 (ซอย 4)
จานวน 160,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมฝาปิด ตะแกรง
เหล็ก และงานวางท่อระบายน้าคอนกรีต บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 2 (ซอย 4) ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร
หนา 0.10 เมตร ความยาว 66.00 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็กและงานเทคอนกรีตเสริมไหล่ทางคสล. หนา 0.10 เมตร พร้อม
งานวางท่อระบายน้าคอนกรีต ขนาด 0.30 เมตร จานวน 6 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบอบต. เจริญเมือง
กาหนด แบบเลขที่ ท. 1/2560 งบประมาณ 160,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
หน้า 88 รายการที่ 3 )
โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านใหม่เจริญมิตร หมู่ที่ 15
จานวน 160,000
บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนการเกษตรโดยการลงหินคลุก
บ้านใหม่เจริญมิตร หมู่ที่ 15
(ซอย 1) ตาบลเจริญเมือง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย จานวน 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 757.00 เมตร โดยการลงหินคลุก 227.10 ลบ.ม.
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร โดยการลงหินคลุก 22.50 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ หรือมี
ปริมาณหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 249.60 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบอบต. เจริญเมืองกาหนด แบบเลขที่ ท.
6/2560 งบประมาณ 160,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หน้า 91 รายการที่ 21 )

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
รวม
120,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
120,000
บาท
ค่าใช้สอย
รวม 120,000
บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยในเขตตาบลเจริญเมือง จานวน
30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยในเขตตาบลเจริญเมือง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 86 รายการที่ 2)
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันกาจัดศัตรูพืช จานวน
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
(IPM) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 79 รายการที่ 3)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตาบลเจริญเมือง
จานวน 20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการ
ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตาบลเจริญเมือง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 79 รายการที่ 2)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ตาบลเจริญเมือง
จานวน 10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ตาบลเจริญเมือง
(การส่งเสริมอนุรักษ์ป่าต้นน้า บวชป่าฯลฯ)ในพื้นที่ตาบลเจริญเมือง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
หน้า 117 รายการที่ 1)

โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าและสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมู่ที่ 3 บ้านกล้วย (นาร่อง) ตาบลเจริญเมือง
จานวน 15,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการ
โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าและสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมู่ที่ 3 บ้านกล้วย
(นาร่อง) ตาบลเจริญเมือง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 80 รายการที่ 1)
โครงการโรงเรียนชาวนาไร้สาร บ้านห้วยแสนสุข หมู่ที่ 16 ตาบลเจริญเมือง
จานวน 30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการ
โรงเรียนชาวนาไร้สาร บ้านห้วยแสนสุข หมู่ที่ 16 ตาบลเจริญเมือง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 80 รายการที่ 3)
โครงการสลายตอซังและรณรงค์เผาตอซังในนาข้าว จานวน
5,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการ
โครงการสลายตอซังและรณรงค์เผาตอซังในนาข้าว ตาบลเจริญเมือง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 79 รายการที่ 1)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม
รวม
รวม

16,409,900 บาท
16,409,900 บาท
16,409,900 บาท
11,920,800 บาท
จานวน 1,519 ราย รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนา

งบกลาง
งบกลาง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ
สามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า81 รายการที่ 2)
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
3,398,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้พิการ จานวน 354 ราย ๆ ละ 800.-บาท/เดือน
รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 81 รายการที่ 2)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
480,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
จานวน 80 ราย ๆ ละ 500.-บาท/เดือน
รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 81 รายการที่ 2)
สารองจ่าย
จานวน 191,603
บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน
จาเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล้ง น้าท่วม น้าป่าไหลหลากแผ่นดิน
ถล่ม อัคคีภัย ภัยหนาว ไฟป่า ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จานวน
243,219
บาท
เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองในอัตรา
40 เปอร์เซ็นต์ของเงิน
อุดหนุนจาก สปสช. (จากจานวน 8,000 คนๆละ 45 บาท) จานวน 144,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 82 รายการที่ 2)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
จานวน 99,219
บาท
เพื่อจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จานวน
175,878
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 1 จากงบประมาณ
รายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป รายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้

