
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย

อําเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,516,270 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,625,672 บาท
งบกลาง รวม 16,625,672 บาท

งบกลาง รวม 16,625,672 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 280,752 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,813,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับ ซึ่งคํานวณ
ตามฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศและประมาณการจากผู้สูงอายุ
ที่จะมีอายุครบ 60 ปี ในปีงบประมาณ 2565

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,233,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ ซึ่งคํานวณตามฐานข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศและประมาณการจากผู้พิการที่อาจยื่นแบบขอรับ
เงิน ในปีงบประมาณ 2565

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส  จํานวน  20 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน 12 เดือนและ
ประมาณการตามจํานวนผู้ป่วยเอดสที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายในกรณีจําเป็นและไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้าและ
เหตุการณภัยธรรมชาติตางๆ 
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 486,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น โดยคํานวณ 2% ของประมาณการรายรับ

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือตําบล จํานวน 180,000 บาท

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือตําบลศรีวิชัย
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 13,551,910 บาท
งบบุคลากร รวม 9,182,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,521,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเดือนให้แกนายก  อบต. รองนายก อบต
. จํานวน  2 คน

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต
. และ รองนายก อบต. จํานวน 2 คน     

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต. และ รอง
นายก อบต. จํานวน  2  คน

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต. และ รอง
นายก อบต. จํานวน  2  คน

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,836,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกสมาชิกสภา อบต
. จํานวน 30 คน  ประธานสภา 1 คน รองประธาน
สภา 1 คน และเลขานุการสภา 1 คน     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,661,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,778,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัด สํานัก
ปลัด อบต. ตามที่ตําแหนงที่กําหนดไว้ในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ
.ศ. 2564 -2566)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่สมควร
ได้รับตามระเบียบที่กําหนด     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,570,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัด สํานักปลัด อบต
. ที่กําหนดตําแหนงไว้ในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564 - 2566)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้แกพนักงานจ้าง สังกัด สํานักปลัด อบต.
งบดําเนินงาน รวม 3,209,690 บาท

ค่าตอบแทน รวม 1,090,810 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,040,810 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ดังนี้
(1)เงินรางวัลคาปรับจราจร จํานวน  10,000 บาท เพื่อจายเป็น
เงินรางวัลสวนแบงคาปรับจราจรแกเจ้าหน้าที่ผู้ที่ทําการจับกุมใน
คดีจับกุมผู้กระทําผิดตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 2534
(2)คาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชนแก  อบต
. จํานวน  150,000บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการ
ตางๆ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ
(3)คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําหนวยเลือกตั้ง  จํานวน 400,000
  บาท
(4) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นให้แกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน จํานวน  480,810 บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ตามคําสั่ง อบต. ศรีวิชัย     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล     

ค่าใช้สอย รวม 1,320,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสารตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร คาจ้าง
เหมาสิ่งพิมพตางๆ เพื่อประชาสัมพันธ อบต. คาจัดทําป้าย
ประกาศประชาสัมพันธตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน
ภัย คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการ  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
โทรศัพท  คาจ้างเหมาจัดทําเวปไซตหรือปรับปรุงเว๊ปไซต และ
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองและพิธีการ มีรายการดังนี้
-คาเลี้ยงรับรองและคาอาหาร น้ําดื่มในการประชุมสภา อบต. ผู้
บริหาร ประชาชนและคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม อบต. หรือตรวจ
ราชการ การแถลงขาวของ อบต. การมอบเงินหรือสิ่งของรับ
บริจาคให้ อบต.
-คาใช้จายในการจัดการประชุม เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัด
ประชุมราชการของ อบต. รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุม
เงินพุมทอง กรวยดอกไม้ ชอดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับ
วางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ 

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 

คาใช้จายในการเตรียมการรับเสด็จ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเตรียมรับเสด็จ เชน จัดซุ้มรับ
เสด็จ คาวัสดุ อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซอมสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ป้ายประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ์
และหน้าที่การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ดวนที่สุด  มท 0818.2/ว 4289 ลงวันที่ 22
 กรกฎาคม 2563
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โครงการจิตอาสา  เราทําความดีด้วยหัวใจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการ เชน คาป้ายโครงการ คา
อาหาร อาหารวางและน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนคาใช้จายที่
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ
. 2565 หน้าที่ 64  ลําดับที่ 7

โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ กรณีพบการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธกรณีพบการทุจริต  หรือ
รายจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 63
  ลําดับที่ 3

โครงการประกวดคําขวัญตอต้านทุจริต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการประกวดคําขวัญการตอต้าน
ทุจริต  เชน เงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการ คาโลห
เกียรติคุณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 63
  ลําดับที่ 4
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โครงการปลูกฝังองคความรู้ให้มีความเข้าใจ้เกี่ยวกับผลประโยชนทับ
ซ้อน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกฝังองคความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซ้อน
-เป็นไปตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ
. 2565 หน้าที่ 64  ลําดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบ
ต.ศรีวิชัย

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต. 
-เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 63
  ลําดับที่  1 

โครงการให้ความรู้แกพนักงานสวนตําบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง  
พรบ.ข้อมูลขาวสาร พ.ศ. 2540

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการให้ความรู้แกพนักงานสวน
ตําบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พรบ.ข้อมูลขาวสาร พ.ศ. 2540
-เป็นไปตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 64
 ลําดับที่  6
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 788,880 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
-จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน สมุดปากกา ดินสอ ไม้
บรรทัด ยางลบ  เทปกาว น้ํายาลบคําผิด แบบพิมพ ธงชาติ  ฯลฯ
-จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จํานวน  200  ตัวๆ ละ 250  บาท  เป็น
เงิน  50,000  บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ หลอดไฟ สายไฟ ฟิวส และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน กระติกน้ําร้อน ผ้า
ปูโต๊ะ จาน ชาม ช้อน ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุกอสร้างมาดําเนินการ
เอง เชน เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย หรือวัสดุอื่นไดๆ ที่เกี่ยวกับการ
กอสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรรี่ ฯลฯ      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามันเครื่อง ก๊าซหุง
ต้ม ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อบต.      

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 43,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาและเวชภัณฑ ถุงมือ หน้ากาก
อนามัย แอลกอฮอล ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม แผนป้าย
สําหรับติดประกาศ กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน สี สติ๊กเกอร แผนป้ายไวนิลและอื่นๆ ที่จําเป็น 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ อุปกรณเชื่อมตอคอมพิวเตอร แผนจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล แฮนดิสไดร และอื่นๆ ที่จําเป็น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เวปไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 1,134,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,134,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 81,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
สําหรับใช้ในการประชุมสภา  แบบมีล้อ
เลื่อน  จํานวน 30 ตัวๆ ละ 2,700 บาท  เป็นเงิน  81,000  บาท 

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จํานวน 493,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน  11  เครื่อง  ดังนี้
1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน  10
 เครื่องๆ ละ 46,100 บาท  เป็นเงิน  461,000 บาท
2.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน  1
เครื่องๆ ละ  เป็นเงิน  32,400 บาท 
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือน ธันวาคม 2563

ชุดรับแขก จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดรับแขก  จํานวน  4  ชุดๆ ละ 13,000 บาท  เป็น
เงิน 52,000  บาท
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ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เอกสาร แบบ 2 บาน
เลื่อน จํานวน  4  หลังๆ ละ 6,000 บาท  เป็นเงิน  24,000 บาท

โต๊ะแสตนเลสแเนกประสงค จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะแสตนเลส จํานวน  10 ตัวๆ ละ  4,500  บาท  เป็น
เงิน  45,000  บาท

พัดลม จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ
พัดลม  ขนาด 16  นิ้ว  จํานวน  18 ตัวๆ ละ 2,000  บาท  เป็น
เงิน  36,000  บาท

มานปรับแสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อติดตั้งมานปรับแสงห้องประชุม อบต. (หลัง
ใหม)  จํานวน  50,000  บาท

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียง  จํานวน  1  ชุด จํานวนเงิน  120,000
  บาท  ประกอบด้วย
-ตู้แรค ขนาด 12 U จํานวน  1 ตัว 
-มิกซเซอร จํานวน 1 ตัว
-ครอสโอเวอร 3 ทาง  จํานวน  ตัว
-เพาเวอรซับเบส  จํานวน  1  ตัว
-เพาเวอรซับกลางแหลม  จํานวน  1 ตัว
-รางไฟ  จํานวน  1 ตัว
-ตู้ลําโพง  18"  จํานวน  2  ตัว
-ตู้ลําโพง  15" จํานวน  2  ตัว
-ตู้ลําโพง 10" จํานวน  2  ตัว
-ขาตั้งตู้ลําโพง  จํานวน  2 ตัว
-ชุดสายสัญญาณ  จํานวน  1 ตัว
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องโปรเจคเตอร จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน  1
 เครื่อง  เป็นเงิน  53,000  บาท  มีรายละเอียด  ดังนี้
 -เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
 -ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ หรือ LCD Panel หรือ
ระบบ DLP
 -ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
 -ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้น
ต่ํา (ANSI Lumens)
 ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ เดือน ธันวาคม 2563

จอรับภาพ จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอรับภาพ มีราละเอียด ดังนี้
-จอมอเตอร ขนาด 200 นิ้ว
-ขนาดของจอ (Size) : 406 x 305 ซม.
-Wireless Remote Control
-พร้อมติดตั้ง
ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีรายการในมาตรฐานครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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คอมพิวเตอรแบบตั้งโต๊ะ สําหรับประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

              เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงาน
ประมวลผล ราคา  23,000  บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
              -มีหนวยประมวลผลกลาง (cpu) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีสัญญาณความเร็วนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา  1.6 GHZ  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน  1  หนวย
 -หนวยประมวลผลกลาง (cpu) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับเดียวกัน ขนาดไมน้อย
กวา 6 MB
 -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งหรือดีกวา  ดังนี้
1)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลัก ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
 -มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไม
น้อยกวา  4 GB
 -มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด  SATA หรือดีกวา ขนาดความจะไม
น้อยกวา 1TB หรือชนิด solid state drive ขนาดความจะไมน้อย
กวา  250 GB จํานวน  1  หนวย
 -มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (internel) หรือ-ภาย
นอก (external) จํานวน  1  หนวย
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (networt interface ) 
แบบ  10/100/1000 base-t หรือดีกวา  จํานวนไมน้อยกวา  1
 ชอง
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวาไมน้อยกวา  3  ชอง
 -มีแป้นพิมพและเมาส
 -มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว  ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 -สามารถใช้งาน WiFi  (IEEE 802.11b,g,n ,ac) 
และ Bluettooth
ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน  พฤษภาคม 2563
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ครุภัณฑสนาม

เต็นท จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเต็นท  จํานวน  4 หลังๆ ละ 28,500 บาท เป็น
เงิน  114,000  บาท มีรายละเอียดดังนี้
-เต็นท ขนาด 4x8 เมตร
-โครงเหล็กแป๊บประปา 
-ผ้าใบเบอร 8000 พร้อมเย็บกุ้นกันระบาย
-เขียนชื่อหนวยงานบนเต็นท
-ถุงเก็บเต็นท

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการประเมินความพึงพอใจการบริการประชาชนของผู้รับบริการ
ในเขต อบต. ศรีวิชัย

จํานวน 25,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาห้าปี หรือทบทวน
แผนพัฒนา หรือแผนพัฒนาชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทําแผน
พัฒนาหรือทบทวนแผนพัฒนาฯ หรือแผนพัฒนาชุมชน เชน คา
อาหาร อาหารวาง คาป้ายโครงการ คาวัสดุ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 94
ลําดับที่  6
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โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ตลอดจนคาใช้
จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 94
  ลําดับที่  11

งานบริหารงานคลัง รวม 3,747,260 บาท
งบบุคลากร รวม 2,334,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,334,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,782,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง (ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 18,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆคาครองชีพ/เงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรองให้แกพนักงานสวนตําบลที่สมควรจะได้
รับ สังกัดกองคลัง (ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542และหนังสือสํานักงาน ก.จ. และก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนประจําตําแหนงของพนักงานที่สมควรจะได้
รับ สังกัดกองคลัง (ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542และหนังสือสํานักงาน ก.จ. และก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 451,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดกองคลัง (ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542และหนังสือสํานักงาน ก.จ. และก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 39,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดกองคลัง (ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542และหนังสือสํานักงาน ก.จ. และก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 1,337,540 บาท
ค่าตอบแทน รวม 231,540 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 151,540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นให้แกพนักงานสวนตําบล
พนักงานจ้าง  ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องท้องให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนอกเวลาราชกาลของพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองคลัง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองคลัง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563)
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ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําสิ่งพิมพตางๆ ประชาสัมพันธการจัด
เก็บภาษี คาจัดทําป้าย ป้ายประชาสัมพันธตางๆ คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ
 -คาจ้างเหมาจัดทําภาษีเเละทะเบียนทรัพยสินของ อบต.
 -คาทําแผนพับการชําระภาษีเเละอื่นๆที่จําเป็น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไป  ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ  เชน กระดาษ ปากกา  ดินสอ แบบพิมพตางๆ และวัสดุ
อื่นๆที่จําเป็น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นในสํานักงาน เชน ไม้
กวาด แก้วน้ํา จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ถ้วย ชาม เตาแก๊ส น้ํายา
ล้างห้องน้ํา น้ํายาถูพื้น และอื่นๆที่จําเป็น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ อุปกรณเชื่อมตอคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
และอื่นๆที่จําเป็น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 576,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต.ศรีวิชัยและ
อาคารที่จําเป็นและทรัพยสินของ อบต.ศรีวิชัย (รวมทั้ง ศพด.)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทสําหรับที่ทําการ อบต.ศรีวิชัย
คาบริการไปรษณีย จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย ฯลฯ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรคมนาคมและคาใช้จายเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต
และคาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 75,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิง จํานวน 5,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนัก
3  ตัวๆ ละ 1,800 บาท (ตั้งตามราคาตามท้องตลาด

เครื่องคอมพิวเตอร All  In  One  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน  จอแสดงภาพ
       ขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ 23,000 บาท
   คุณลักษณะพื้นฐาน
 -มีหนายประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 4 แกน
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หลัก (4 core)
 โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 GHz และ
มีเทคโนโลยี
 เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
 จํานวน 1 หนวย
 -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
 1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่
มีความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้ หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
 -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
 -มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SARA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB  จํานวน  1 หนวย
 -มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External)  จํานวน 1 หนวย
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
 -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
 -มีแป้นพิมพและเมาท
 -มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอ้ยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920X1080)
 -สามารถใช้งาน Wi-Fi  (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบตอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน  จอแสดง
ผล ไมน้อยกวา 12 นิ้ว
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวยโดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม น้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมี
หนวย ประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อยกวา 10
 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level)  เดียวกัน ขนาดไม น้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
 - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบตอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
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ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง  
1 หลัง มีแผนวาง 3 ชั้น (ตั้งตามราคาตามท้องตลาด)

ตู้เหล็กแบบ 2 บานทึบ (มอก) จํานวน 17,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานทึบ (มอก)  จํานวน 3
  หลัง ๆ ละ  5,900  บาท (ตั้งตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ
ปี 2563)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 451,180 บาท
งบบุคลากร รวม 358,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 358,980 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 358,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
งบดําเนินงาน รวม 82,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 35,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชฯแก อปท
. เชน
-เงินประโยชนตอบแทนตอบอื่นให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น ที่มี
สิทธิ์ได้รับ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 2,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาที่พัก คา
เบี้ยเลี้ยง ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 12,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  คาหมึกพิมพ คาแฮนดี้ได
ร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 9,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน  2  หลังๆ ละ 3,500  บาท
เป็นเงิน  7,000  บาท  มีรายละเอียดดังนี้
 -ตู้เหล็กบานเลื่อน  2 ชั้น  ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 120 ซม. สูง
ไมน้อยกวา 80 ซม.
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน  1 เครื่อง  เป็นเงิน  2,600  บาท  มีราย
ละเอียด  ดังนี้
 -มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ เอ4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm) 
 -มีหนวยความจํา (memory) ขนาดไมน้อยกวา  8 MB 
 -มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
 -มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
 -สามารถใช้ได้กับ เอ4,Letter,Legal และ Custom
              ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน  พฤษภาคม  2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 850,050 บาท

งบดําเนินงาน รวม 816,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 244,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก อปพร. ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานใน
กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลวงเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานประจํารถยนตบรรทุกน้ําอเนกประสงค ตั้งแต
เดือน ตุลาคม - กันยายน ของทุกปีรวม 12 เดือน

วันที่พิมพ : 29/4/2565  09:46:15 หน้า : 23/78



ค่าใช้สอย รวม 492,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและพิธีสวนสนามเนื่องในวัน "อป
พร."

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและ
พิธีสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร. และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 67
 ลําดับที่  12

โครงการซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาป้ายโครงการ คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 67
 ลําดับที่  12

โครงการติดป้ายประชาสัมพันธเนื่องในวันเทศกาลปีใหมและ
สงกรานต

จํานวน 26,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธเกี่ยวกับเทศกาล
ปีใหมและวันสงกรานต
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 70
 ลําดับที่  26

วันที่พิมพ : 29/4/2565  09:46:15 หน้า : 24/78



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปี
ใหมและสงกรานต

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ รณรงคการลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ ให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้นําชุมชนที่อยูเวรยามดานหลัก
และดานรองในชวงเทศกาล
-เป็นไปตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 67
 ลําดับที่  12

โครงการฝึกอบรมแนวป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาอาหาร อาหารวาง คา
วิทยากร  คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 70
ลําดับที่  27
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง อปพร.) 
5 วัน

จํานวน 164,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (จัดตั้ง) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 67
  ลําดับที่  13

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน) จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ทบทวน) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 70
  ลําดับที่  27

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินในสวนงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ค่าวัสดุ รวม 80,050 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แบตเตอรรี่ ยางรถยนต อะไหลรถยนต หรือ
วัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 9,000 บาท

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง
เพื่อจัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง  จํานวน 20 ตัวๆ ละ 450 บาท เป็น
เงิน 9,000  บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 14,250 บาท

เพื่อจายเป็นคา
-เติมน้ํายาเคมีดับเพลิงธรรมดา 15 ปอนด (ถังแดง) จํานวน 5 ถังๆ
ละ 850 บาท  เป็นเงิน  4,250 บาท
-สายสงดับเพลิง ขนาด  1 นิ้วครึ่ง  จํานวน 1 เส้นๆ ละ 10,000
  บาท

วัสดุจราจร จํานวน 36,800 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุจราจร  ดังนี้
1.กระจกโค้งมนพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 32 นิ้ว จํานวน  3
 ชุดๆ ละ 3,900  บาท เป็นเงิน  11,700  บาท
2.กระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะ แบบชารท 20 อันๆ ละ 520
 บาท  เป็นเงิน  10,400  บาท
3.กรวยจราจร ขนาด 70 ซม. ติดแถบสะท้อนแสงพร้อมชื่อหนวย
งาน  จํานวน  30  อันๆ ละ 490  บาท  เป็นเงิน  14,700  บาท

งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เปิด  จํานวน  2 หลังๆ ละ 5,500 บาท  เป็นเงิน  11,000 บาท

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด  8.5 คิว  จํานวน  1 เครื่อง  เป็น
เงิน  10,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอวานรนิวาส

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้เทศบาลตําบลวานรนิวาส ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอวานรนิวาส

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,230,327 บาท

งบบุคลากร รวม 3,335,808 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,335,808 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 969,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลศรี
วิชัย    (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,220 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ/เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ
.รับรอง ให้แกพนักงานสวนตําบลที่สมควรจะได้รับตามระเบียบที่
กําหนด   (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่สมควร
ได้รับตามระเบียบที่กําหนด  (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,203,548 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลศรี
วิชัย ได้แก ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และ
ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 13 อัตรา   (ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 115,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้แกพนักงานจ้างสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลศรี
วิชัย    (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542)

งบดําเนินงาน รวม 651,519 บาท
ค่าตอบแทน รวม 468,519 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 388,519 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นให้แกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน  (ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านสําหรับพนักงานสวน
ตําบล  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น   (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององครปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563)

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมลงทะเบียน คาโฆษณาและเผยแพร คา
จ้างเหมาบริการ คาจ้างทําป้ายและอื่นๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องเขียน  แบบ
นิเทศ  สมุด ปากกา กระดาษ น้ําดื่ม และอื่น ๆ ตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน กระดาษ โปสเตอร พูกัน สี แผนป้ายไวนิล สติ
กเกอร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้่อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แบบอิงคเจ็ต ฯลฯ (ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)
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งบลงทุน รวม 243,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 243,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อชั้นเก็บของล็อคเกอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ชั้นล๊อคเกอรสําหร้บใช้ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย  จํานวน 20 หลัง ๆ
ละ 2,500  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  50,000   บาท  ( ตั้งตาม
ราคาท้องตลาด)

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก  จัด
เก็บ 3 ชั้น (ตู้ 4 ฟุต) ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา 0.60 มม. แข็ง
แรงทนทาน  บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับพลาสติกแบบ
ฝัง พร้อมกุญแจล็อค  รางเลื่อน เปิด-ปิด สะดวก เบาแรง เลื่อนไม
สะดุด แผนชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผน (ตั้งตามราคาท้องตลาด)

คาจัดซื้อบอรดประชาสัมพันธ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อบอรดประกาศประชาสัมพันธชนิดบาน
เลื่อน ขนาด 120x240 ซม. จํานวน 6 อัน สําหรับใช้ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย (ตั้งตาม
ราคาตามท้องตลาด)

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบ
พัด 16 นิ้ว จํานวน  15 ตัว ๆ ละ 1,800  บาท รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น  27,000   บาท  สําหรับใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย  (ตั้งตามราคาตามท้องตลาด)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศนLED จํานวน 17,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศนแอล อี ดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิก
เซล ขนาด  50 นิ้ว จํานวน  1  เครื่อง  เพื่อใช้ในกิจการงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซิ้อกล้องวงจรปิด จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
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มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ  จํานวน  1  ชุด  ตั้ง
ไว้   22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน้อยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมน้อยกวา 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไมน้อยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.03 LUX สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน้อยกวา 1/3
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
น้อยกวา 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super  Dynamic Range) 
ได้
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อยางน้อย 2
 แหลง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ถึง 50 องศา เป็นอยาง
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น้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอยางน้อย
- มีชองสําหรับบันทึกข้อมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตอผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุค จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล ตั้งไว้  22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน  1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมน้อยกวา  1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

วันที่พิมพ : 29/4/2565  09:46:16 หน้า : 34/78



เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว  จํานวน  1
  เครื่อง    ตั้งไว้  30,000  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics   Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)   จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 2,600  บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   5,200  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพส าหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,411,021 บาท
งบบุคลากร รวม 1,575,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,575,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,449,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลศรีวิชัย  (ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ,พระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูผู้ดูแลเด็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย  (ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ,พระราชบัญญัติเงิน
เดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
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งบดําเนินงาน รวม 4,125,221 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,972,725 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย

จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจ้าง
เหมาบริการตาง ๆ คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นในการจัดทําโครงการ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ) สอดคล้องกันยุทธศาสตรชาติ 20 ปี (พ.ศ
. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจ้าง
เหมาบริการตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน
โครงการ  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว
 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561) สอดคล้องกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างพัฒนการให้เด็กนัก
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจ้าง
เหมาบริการตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัด
โครงการ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559) สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี (พ.ศ
. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

โครงการสนับสนุนคาใข้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,682,725 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
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บริหารสถานศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย  รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น  1,682,725   บาท  แยกเป็น
1.คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลศรีวิชัย ทั้ง 6 แหง รวมเป็น  1,085,595  บาท  
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลศรี
วิชัย  จํานวน  55 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน  245 วัน เป็น
เงิน  282,975   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชัย  จํานวน  51 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน  245 วัน เป็นเงิน  262,395   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง  จํานวน  22 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน  245 วัน เป็นเงิน  113,190  บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง  จํานวน  34  คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน  245 วัน เป็นเงิน  174,930   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกสะอาด จํานวน  27 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน  245 วัน เป็นเงิน  138,915   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแสง  จํานวน  22  คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน  245 วัน เป็นเงิน  113,190  บาท
2.  คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลศรีวิชัย  อัตราคนละ 1,700
  บาท/คน/ปี                                                เป็น
เงิน  358,700  บาท  แยกเป็น
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลศรี
วิชัย  จํานวน  55 คน ๆ ละ 1,700 บาท  เป็นเงิน  93,500
   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชัย  จํานวน  51 คน ๆ  ละ 1,700
  บาท     เป็นเงิน  86,700   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง  จํานวน  22 คน ๆ ละ 1,700
  บาท  เป็นเงิน  37,400 บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง  จํานวน  34  คน ๆ
 ละ 1,700  บาท   เป็นเงิน   57,800   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด จํานวน  27 คน ๆ
 ละ 1,700 บาท  เป็นเงิน  45,900  บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแสง  จํานวน  22  คน ๆ
 ละ 1,700  บาท  เป็นเงิน  37,400  บาท
3. คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( 4
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 รายการ)  แยกเป็น
    3.1 คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี  รวมเป็น
เงิน  42,200   บาท แยกเป็น
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลศรี
วิชัย  จํานวน  55 คน ๆ ละ 200  บาท  เป็นเงิน  11,000   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชัย  จํานวน  51 คน ๆ ละ 200
 บาท  เป็นเงิน  10,200   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง  จํานวน  22 คน ๆ ละ 200
  บาท  เป็นเงิน  4,400  บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง  จํานวน  34 คน ๆ ละ  200
 บาท     เป็นเงิน   6,800  บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด จํานวน  27 คน ๆ ละ 200
 บาท    เป็นเงิน  5,400 บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแสง  จํานวน  22  คน ๆ ละ 200
  บาท  เป็นเงิน  4,400  บาท
   3.2 คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี  รวม
เป็นเงิน  42,200   บาท แยกเป็น
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลศรี
วิชัย  จํานวน  55 คน ๆ ละ 200  บาท  เป็นเงิน  11,000   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชัย  จํานวน  51 คน ๆ ละ 200
 บาท  เป็นเงิน  10,200   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง  จํานวน  22 คน ๆ ละ 200
  บาท  เป็นเงิน  4,400  บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง  จํานวน  34  คน ๆ ละ 200
  บาท จํานวน  เป็นเงิน   6,800   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด จํานวน  27 คน ๆ ละ 200
 บาท   เป็นเงิน  5,400 บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแสง  จํานวน  22  คน ๆ ละ 200
  บาท    เป็นเงิน  4,400  บาท
   3.3 คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/คน/ปี  รวม
เป็นเงิน  63,300  บาท แยกเป็น
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลศรี
วิชัย  จํานวน  55 คน ๆ ละ 300  บาท  เป็นเงิน  16,500   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชัย  จํานวน  51 คนๆ ละ 300
 บาท เป็นเงิน 15,300  บาท
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 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง  จํานวน  22 คน ๆ ละ 300
  บาท  เป็นเงิน  6,600  บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง  จํานวน  34  คน ๆ ละ 300
  บาท    เป็นเงิน   10,200  บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด จํานวน  27 คน ๆ ละ 300
 บาท   เป็นเงิน  8,100 บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแสง  จํานวน  22  คน ๆ ละ 300
  บาท    เป็นเงิน  6,600  บาท
   3.4 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ 430
 บาท/คน/ปี  รวมเป็นเงิน  90,730  บาท แยกเป็น
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลศรี
วิชัย  จํานวน  55 คน ๆ ละ 430  บาท  เป็นเงิน  23,650   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชัย  จํานวน  51 คน ๆ ละ 430
 บาท  เป็นเงิน  21,930  บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง  จํานวน  22 คน ๆ ละ 430
  บาท  เป็นเงิน  9,460  บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง  จํานวน  34  คน ๆ ละ 430
  บาท จํานวน  เป็นเงิน   14,620  บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด จํานวน  27 คน ๆ ละ 430
 บาท    เป็นเงิน  11,610 บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแสง  จํานวน  22  คน ๆ ละ 430
  บาท  เป็นเงิน  9,460  บาท
(ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลงวัน
ที่ 30 ตุลาคม 2563)

ค่าวัสดุ รวม 2,152,496 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,152,496 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  แยกเป็น  
1.  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน แปรง ชาม ไม้กวาด แก้ว
น้ํา น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา ฯลฯ สําหรับใช้ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย  จํานวน  6
 ศูนยฯ ๆ ละ 10,000  บาท  เป็นเงิน  60,000  บาท  
2.คาอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลศรีวิชัย  และโรงเรียนในเขตตําบลศรีวิชัย  รวม
เป็น  2,092,496  บาท  แยกเป็น
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลศรี
วิชัย  จํานวน  55 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน  260 วัน  เป็น
เงิน  105,391   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชัย  จํานวน  51 คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน  260  วัน เป็นเงิน  97,727   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง  จํานวน  22 คน ๆ ละ 7.371
 บาท จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  42,157 บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง  จํานวน  34  คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน  260 วัน  เป็นเงิน  65,151   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด จํานวน  27 คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน  260  วันเป็นเงิน  51,738   บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแสง  จํานวน  22  คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน  260 วัน เป็นเงิน  42,157  บาท
- โรงเรียนบ้านศรีวิชัย  จํานวน  159 คน ๆ ละ 7.37
  บาท จํานวน  260 วัน  เป็นเงิน  304,676   บาท
- โรงเรียนบ้านโนนอุดม จํานวน  160 คน ๆ ละ 7.37
 บาท  จํานวน  260  วัน เป็นเงิน  306,592  บาท
- โรงเรียนบ้านแก้ง จํานวน  101 คน ๆ ละ 7.37 บาท เป็น
เงิน  193,537  บาท
- โรงเรียนบ้านดอนแดง  จํานวน  96 คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน  260  วัน เป็นเงิน  183,956  บาท
- โรงเรียนบ้านโคกสะอาด  จํานวน 95 คน ๆ ละ 7.37
 บาท  จํานวน  260 วัน  เป็นเงิน  182,039  บาท
- โรงเรียนบ้านห้วยแสง  จํานวน  103  คน ๆ ละ 7.37
 บาท   จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  197,369  บาท
- โรงเรียนบ้านขัวสูงสวรรค  จํานวน  167 คน ๆ ละ 7.37
 บาท  จํานวน  260 วัน  เป็นเงิน  320,006  บาท 
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,710,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,710,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 3,700,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ ดังนี้
1. เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับจายเป็นคาใช้จายในการ
จัดทําอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลศรี
วิชัย  เป็นเงิน  3,700,200   บาท  รายละเอียดดังนี้
1.  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย  จํานวน  159 คน ๆ ละ 21
  บาท จํานวน  200  วัน  เป็นเงิน  667,800  บาท
2.  โรงเรียนบ้านโนนอุดม จํานวน  160 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน  200  วัน  เป็นเงิน  672,000  บาท
3. โรงเรียนบ้านแก้ง จํานวน  101 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน  424,200  บาท
4. โรงเรียนบ้านดอนแดง จํานวน  96 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน  403,200  บาท
5. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด  จํานวน  95 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน  399,000  บาท
6. โรงเรียนบ้านห้วยแสง  จํานวน  103 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน  432,600  บาท
7. โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค  จํานวน  167 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน     เป็นเงิน  701,400  บาท 
 (ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2563)
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อุดหนุนเอกชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุสภาวัฒนธรรมอําเภอวานรนิวาส     ในการ
จัดกิจกรรม/เข้ารวมกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของประชาชนชาวอําเภอวานรนิวาส  เชน  วันวิสาขบูชา  วัน
อาสาฬหบูชา  การประกวดตาง ๆ เชน ประกวดธิดาผ้าคราม ประ
กวดทุงโบราณ ประกวดโต๊ะหมูบูชา ประกวดขบวนแหโคมบัว
บูชา เป็นต้น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,365,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,045,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 855,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 640,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้
บริการการแพทยฉุกเฉิน  จํานวน 6 คนๆ 7,500
 บาท/เดือน  รวม  12 เดือน  เป็นเงิน 540,000 บาท 
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ จํานวน  10,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ จํานวน  1  คนๆ ละ 7,500
  บาท/เดือน  รวม 12 เดือน  เป็นเงิน  90,000  บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอหรือโรคอุบัติใหม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้ หรือรณรงคป้องกัน
โรคอุบัติใหม
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 47
 ลําดับที่  7
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุ ตลอดจนคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
-ปรากฎตามตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565
 หน้าที่ 47 ลําดับที่  6

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาทรายอะเบท คา
น้ํายาพนหมอกควัน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 46
ลําดับที่  2 
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  
อัครราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
-เป็นไปตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 46
  ลําดับที่  2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล เบนซิน ก๊าซหุงต้ม  ฯลฯ ที่เกี่ยว
ข้อง

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ถุงมือ
ยาง หน้ากากอนามัย  แจลแอลกอฮอล ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบ
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 16
 หมูบ้านๆ  ละ 20,000 บาท 16  หมูบ้าน เป็นเงิน  320,000
 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาชีวิตผู้พิการ เชน คา
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 49
  ลําดับที่  5
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โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ เชน คา
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 48
 ลําดับที่  4 

โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาศ/คนไร้ที่ฟึ่ง
 เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ตลอดจนคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 50
  ลําดับที่  4
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โครงการวัยเรียน วัยใส หางไกลโรคติดตอ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวัยเรียน วัยใส หางไกลโรค
ติดตอ เชน  คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้าย
โครงการ  คาวิทยากร เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 49
  ลําดับที่  6

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

โครงการรวมน้ําใจต้านภัยยามยาก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กิ่งกาชาด อ.วานรนิวาส ตามโครงการ
รวมน้ําใจ ต้านภัยยามยาก

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,320,150 บาท

งบบุคลากร รวม 3,063,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,063,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,805,460 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัด กอง
ชาง ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง, นายชางโยธา, เจ้าพนักงาน
ธุรการ,วิศวกรโยธา, นายชางเขียนแบบ,นายชางสํารวจ 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,540 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพให้แกข้าราชการหรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น สังกัด กองชาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น ที่มี
สิทธิได้รับตามกฎหมาย
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,157,760 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ สังกัดกองชาง ตําแหนง ผู้ชวยนายชางสํารวจ, ผู้ชวย
นายชางเขียนแบบ, ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า, ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ, พนักงานจดมาตรวัดน้ํา, พนักงานผลิตน้ําประปา, คนสวน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 16,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ สังกัดกองชาง

งบดําเนินงาน รวม 1,846,462 บาท
ค่าตอบแทน รวม 277,780 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 247,780 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นให้แกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามคําสั่ง อบต.ศรีวิชัย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินให้แกพนักงงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับในการ
ชวยเหลือการศึกษาบุตร
  

ค่าใช้สอย รวม 1,138,682 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 8,682 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมลงทะเบียนตาง ๆ คาจ้าง
เหมาบริการตาง ๆ และ คาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ คาจัดทําแผน
พับ จัดทําป้ายตาง ๆ และอื่น ๆ ที่จําเป็น รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน เบี้ย
เลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใช้จายอื่นในการอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาบํารุงรักษาซอมแซมโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้
ใช้งานได้ปกติ  เชน
ซอมแซมถนนลูกรัง ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ฝาและรางระบายน้ํา ฝายน้ําล้น คสล. ห้วย
หนอง คลอง บึง ถังและหอถังประปาถังสูง  ระบบน้ําประปา ทอ
ระบายน้ํา กําแพงกั้นดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารสํานัก
งาน ลานคอนกรีต บ้านพักอาสัย ไฟฟ้าสองสวาง ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เชน หอกระจายขาว ซอมไฟฟ้า หลอดไฟ
ตาง ๆ รถยนต เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชนกระดาษ
แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  และวัสดุอื่นๆ ทีจําเป็น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างที่ต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน เชน อิฐ  หิน ปูน ทราย สี ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ
     
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุประปาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เชน ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  ฟิลม  แผนป้าย
สําหรับติดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร
พูกัน สี สติ๊กเกอร แผนป้ายผ้าไวนิล และอื่นๆที่จําเป็น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ อุปกรณเชื่อมตอ
คอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกข้อมูล และอื่นๆที่จําเป็น

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคามิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลว
เปิด-ปิดแก็ส ฯลฯ

งบลงทุน รวม 409,728 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 359,728 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อนที่พักแขน จํานวน 5,400 บาท

 - ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 56x58x53     พนักพิงและที่นั่งขึ้น
โครงเหล็ก บุฟองน้ําหุ้มหนังเทียม  (PVC)  โครงขา
พลาสติก  (PP) 5 แฉก ล้อพลาสติกคู (PP) สีดํา ที่วางแขนผลิต
จากพลาสติกสามารถโยดเอนและหมุนได้รอบตัว ปรับขึ้น – ลงได้
ด้วยระบบไฮโดรลิค หมุนได้รอบ รองรับน้ําหนักได้สุงสุด 80 กก.

โต๊ะทํางาน จํานวน 2,800 บาท

โต๊ะทํางาน ระดับ 1-2    
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กคุณภาพดี เคลือบผิวด้วยสีดํา กันสนิม
ได้เป็นอยางดี หน้าโต๊ะ หน้าเก้าอี้และชองลิ้นชัก ผลิตจากไม้อัด
สักเกรดเอ แข็งแรง คุรภาพได้มาตรฐาน มาพร้อมชองเก็บของ
อเนกประสงค 1 ชอง มีกุญแจล็อคเพื่อความปลอดภัยของ
ทรัพยสิน ขาโต๊ะและเก้าอี้ทุกด้านมียางรองกันลื่นและกันกระแทก
อยางดี
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

- รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี(แบบเกียรอัตโนมัติ) 1คัน จํานวน 51,600 บาท

- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
   - กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกิน
กวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนตตามขนาด ซี
ซี ที่กําหนดไว้
 - ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
 - การจัดซื้อรถจักรยานยนต ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าชนิดจุม(ซัมเมอรส)ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 108,000 บาท

จํานวน 8 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
                1.  ทอสงน้ําขนาด  1  นิ้วครึ่ง
  2. กําลังมอเตอร 1.5 แรงม้า
  3. แรงดันไฟฟ้า  220  โวลท
  4. ปริมาณน้ํา 40-3000 ลิตร/นาที
  5. ตู้ควบคุมโอเวอรโหลดรีเลย
  6. สายไฟฟ้า VCT ยาว 50 เมตร

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าชนิดจุม(ซัมเมอรส)ขนาด 2.0  แรงม้า จํานวน 33,000 บาท

จํานวน 2 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. ปั๊มบาดาล (220V) 
2.ปั๊มบาดาลสามารถทนไฟตกได้ถึง 160 V
3. รับประกัน 1 ปี
4. ใบพัดสลัดทรายทนการขัดสีจากทรายได้ดีมอเตอรขดลวดทอง
แดงแท้หัวปั๊มเหล็กหลอ
5. ตัวปั๊มสแตนเลสแท้ 100 %
6. เพลาและน็อตยึดสแตนเลสแท้ บู๊ธเซลามิค เกรด A
7. 1 ชุดมี มอเตอร ตัวปั๊ม กลองควบคุมฝาบอ สายไฟCT50 เมตร
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ปั้มน้ําอัตโนมัติ 300 วัตต จํานวน 13,568 บาท

จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.พลังแรงในขนาดที่กระทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
2.ถึงแรงดัน(Bladder Tank) บรรจุก๊าซไนโตรเจน ทนทานไมเป็น
สนิม ไมต้องเติมก๊าซตลอดอายุการใช้งาน ทําให้แรงดันน้ําคงที่
สม่ําเสมอ
3.อุปกรณควบคุมแรงดัน (Pressure Stabilized Unit) ควบคุม
อัตตราการไหลของน้ํา และสร้างแรงดันอยางตอเนื่อง
4.ใบพัดปั้มน้ําออกแบบใหมเป้นรูปพีระมิด ให้ปริมาณน้ํามากขึ้น
กวาเดิม
5.มั่นใจในความปลอดภัยด้วยตัวตรวจวัด
อุณหภูมิ “Water Temp Relay” และ “Thermal Relay” ใน
ขดลวด ตัดการทํางานเมื่อเครื่องร้อน
6ฝาครอบปั้ม ทําจากวัสดุพิเศษ WPPVO” สามารถป้องกันการ
ลุกลามของไฟ 
7. มอเตอรเหล็ก แข็งแรงทนทาน แกนมอเตอรขนาด 12 มม.
8. ชุดพัดลมระบายอากาศ ชวยระบายความร้อนจากตัวเครื่อง 

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
11,000 บาท

จํานวน 11,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องตัดแตงพุมไม้ชนิดใช้เครื่องยนต แบบมือถือ 
- ใช้เครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
- ความจุกระบอกสูบขนาดไมน้อยกวา 21 ซีซี
- เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 0.8 แรงม้า
- ใบมีดตัดขนาดไมน้อยกวา 22 นิ้ว
- ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
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เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  13,900 
บาท

จํานวน 13,900 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- แป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
- เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 5 แรงม้า
- ขนาดเส้นผาศูนยกลางของล้อ ประมาณ 25 นิ้ว
- รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไมน้อยกวา 18 นิ้ว

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,800 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขับด้วย
มอเตอรไฟฟ้า ขนาดไมน้อยกวา 1,000 วัตต ความเร็วรอบไมน้อย
กวา 8,500 รอบตอนาที

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 6,400 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขับด้วยมอเตอรไฟฟ้า ขนาดไมน้อยกวา 1,100 วัตต ความเร็ว
รอบไมน้อยกวา 4,000 รอบตอนาที
- ตัดไม้ได้หนา ไมน้อยกวา 65 มิลลิเมตร
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดเส้นผาศูนยกลางของใบเลื่อยขั้นต่ํา
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ครุภัณฑสํารวจ

ครุภัณฑสํารวจ จํานวน 11,960 บาท

1. เครื่อวัดระยะเลเซอร 100 เมตร Bluetooth LEICA   
ราคา 11,960 บาท
                   คุณลักษณะพื้นฐาน
- ชวงการวัดระยะทางตั้งแต 0.05 -100 ม.
- ความแมนยําในการวัด +/-1.5 มิลลิเมตร
-หนวยเล็กที่สุดที่แสดงผลได้ 0.1 มิลลิเมตร
-เชื่อมตอ SmartPhone ผานระบบ BLUETOOTH
-X-Range Power Technology 
-Free Application “Leica Sketch”
-การหาคาต่ําสุด/สูงสุดและวัดคาตอเนื่อง
-การกําหนดชวงระยะที่ต้องการ
-การคํารวณหาพื้นที่และปริมาตร
-การบวก/ลบคาที่วัดได้
-เลเซอรประเภท 2
-ชนิดของเลเซอร 635 nm, <1 mW
-หนวยความจําของคาการวัดหลังสุด 10คา
-การตั้งเวลาในการวัดระยะ
-ขนาดแบตเตอรี่ที่ใช้ type AAA2?1.5 V.
-,มาตรบานการกันน้ําและฝุ่น IP54
-น้ําหนัก100 กรัม
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ แสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  3 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 
30,000 บาท รวม  90,000  บาท

จํานวน 90,000 บาท

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
       - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1
 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อย
กวา 12 MB - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจร
เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจ าขนาดไม
น้อยกวา 2 GB หรือ 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 3) มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB – มีหนวย
ความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 8 GB - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 480 GB จ านวน 1 หนวย - มีDVD-RW หรือดี
กวา จ านวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จ านวน ไมน้อยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง - มีแป้นพิมพและ
เมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 
ราคาเครื่องละ 6,300 บาท จํานวน 1  เครื่อง

จํานวน 6,300 บาท

            คุณลักษณะพื้นฐาน 
             - ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) – มีความละเอียด
ในการพิมพไมน้อยกวา1,200x1,200 dpi – มีความเร็วในการ
พิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 32 หน้าตอ
นาที(ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที(ipm) – มีความเร็วในการ
พิมพรางสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 20 หน้าตอ
นาที(ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที(ipm) - มีชองเชื่อม
ตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน - สามารถใช้ได้
กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพร้อมการกอสร้าง หรือภายหลังการกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 50,000 บาท

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง คาจ้างรับรองแบบกอ
สร้าง                          เพื่อจายเป็นเงินคารับรองแบบกอสร้าง
ขององคการบริหารสวนตําบศรีวิชัยให้หนวยงานหรือบุคคลที่ลง
นามรับรองในแบบกอสร้าง

งานไฟฟ้าและประปา รวม 620,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอดไฟฟ้า  โคม
ไฟฟ้า สวิทซไฟฟ้า สําหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 420,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับระบบประปาหมูบ้านในเขต
ตําบลศรีวิชัย

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 751,700 บาท
งบลงทุน รวม 751,700 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 751,700 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านหัว
นา หมูที่ 4

จํานวน 399,000 บาท

ปริมาณงาน เส้นที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 112.00 ม
. ลึก 0.45 ม. 
เส้นที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 158.00 ม. ลึก 0.45 ม. พร้อม
วางทอระบายน้ํา คสล.มอก.    ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 ม
. จํานวน 5 ทอน บ้านหัวนา หมูที่ 4   ตําบลศรีวิชัย   อําเภอวานร
นิวาส  จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ  399,000  บาท  
  ที่ตั้งโครงการ เส้นที่ 1
จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนายกาณี  บางประ
ทุม พิกัด N 17.548048   E 103.738990
จุดสิ้นสุดโครงการหน้าบ้านนางเย็นจิตร ชวยจันทร
ดี พิกัด N 17.547986  E 103.7401402
 เส้นที่ 2
จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนางจิราภรณ  ชวยจันทร
ดี พิกัด N 17.547989   E 103.738961
จุดสิ้นสุดโครงการหน้าบ้านนายสัตตเพชร สารโพ
คา พิกัด N 17.547986  E 103.7401402
ตามแบบ  อบต.ศรีวิชัย  เลขที่  1/2565  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน  1  ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 62 ลําดับ
ที่ 23
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2.โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขัวสูง 
หมูที่ 5

จํานวน 120,900 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 73.00 ม. ลึก 0.45 ม. บ้าน
ขัวสูง หมูที่ 5 ตําบลศรีวิชัย  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัด
สกลนคร  งบประมาณ  120,900.00 บาท
             จุดเริ่มต้นโครงการที่หน้าบ้านนางพิกุลทอง คอส
ซี่ พิกัด  N17.0365300  E103.1941002
             จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนายประสาท พรม
พินิจ พิกัด  N17.0365371  E103.1941011
           ตามแบบ  อบต.ศรีวิชัย  เลขที่  7/2565  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย  เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 58 ลําดับที่ 2

3. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําโดยวิธีวางแผนสําเร็จรูป บ้านขัว
สูง หมูที่ 5

จํานวน 52,800 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  0.35  ม. ยาว 79.00 ม. บ้านขัวสูง หมู
ที่ 5  ตําบลศรีวิชัย                        อําเภอวานรนิวาส  จังหวัด
สกลนคร  งบประมาณ  52,800.00 บาท 
           จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนาง
สําลี พิสุทธิ์  พิกัด  N17.550720  E103.729850
           จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนางวันเพ็ญ หนู
พันธ  พิกัด  N17.550589 E103.729167 
           ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย  เลขที่  18/2565  
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 62 ลําดับ
ที่ 24
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4. โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. อบต.ศรี
วิชัย

จํานวน 179,000 บาท

ปริมาณงาน รางระบายน้ําตัวยู  พร้อมฝาปิด คสล. อบต.ศรี
วิชัย ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 117.00 ม. ลึก 0.45 ม. 
           ที่ตั้งโครงการภายในองคการบริหารสวนตําบลศรี
วิชัย จุดเริ่ม
ต้น พิกัด N 17.540616                     E 103.738976  จุดสิ้น
สุด พิกัด N 17.539618  E 103.738760
           ตามแบบ  อบต.ศรีวิชัย  เลขที่  12/2565  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 8

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 143,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 103,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 103,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมตําบลศรีวิชัย จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประชุมประชาคมตําบลศรี
วิชัย เชน คาอาหารวาง คาอาหาร คาป้ายโครงการ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559,หนังสือ ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่  12 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 50
  ลําดับที่  2 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม :  อบรมให้
ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ. 2559

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม : การรณรงค 
ประชาสัมพันธ และสร้างจิตสํานึก ตามยุทธศาสตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ. 2559

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม: การจัดหาวัสดุ
ตรวจสารเสพติดและอุปกรณเพื่อค้าหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับ
การบําบัด รักษา ฟ้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุชุดตรวจสารเสพติดและ
อุปกรณเพื่อค้าหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรีตําบลศรีวิชัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาสตรีตําบลศรีวิชัย เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ. 2559,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ
. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 50
ลําดับที่  5

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละบาท จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลศรีวิชัย โดย
ยึดหลักประชาชาออม 1 สวน อปท
.สมทบ 1 สวน รัฐบาล 1 สวน โดยยึดถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท
 0891.4/ว 2502 ลงวันที่  20 สิงหาคม  2553

วันที่พิมพ : 29/4/2565  09:46:16 หน้า : 62/78



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดและแขงขันกีฬาอื่น ๆ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬาและสงตัวนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬา เชน  คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คาเงินรางวัล คา
โลรางวัล คาอาหาร  อาหารวาง  เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คา
เบี้ยเลี้ยง         คากรรมการตัดสินกีฬา  คาวัสดุดอุปกรณกีฬาใน
การแขงขันกีฬา และอื่น ๆ ที่จําเป็น   (ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงานและการ
จัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559) สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจ้าง
เหมาบริการตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580 ) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
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โครงการรณรงคให้ความรู้แกเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการให้ความรู้  ฝึก
อบรม รณรงค เชน ป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายในการฝึก
อบรม วัสดุ อุปกรณในการให้ความรู้ ฯลฯ  (ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงตัวนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559) สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2580 ) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

โครงการสงเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น เชน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ประเพณีวัน
เข้าพรรษา  ประเพณีวันออกพรรษา ประเพณีวันวิสาขบูชา ฯลฯ
 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559)  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580 ) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

โครงการอบรมและเข้าคายธรรมะเด็กนักเรียนในเขตตําบลศรีวิชัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้าคายธรรมะเด็กนัก
เรียนโรงเรียนในเขตตําบลศรีวิชัย เชน คาอาหาร อาหารวาง  น้ํา
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559) สอดคล้องกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580 ) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 7,126,000 บาท

งบลงทุน รวม 7,126,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,126,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค บ้านห้วยแสง หมูที่ 8 จํานวน 1,250,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 16.00 ม.  สูง 3.00  ม
. บ้านห้วยแสง ม.  8 ต.ศรีวิชัย    อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  งบ
ประมาณ  1,250,000  บาท  
           จุดที่ตั้งโครงการป่าช้าบ้านห้วยแสง  พิกัด  N17.512854
  E103.729022
ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ 19/2565 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 54 ลําดับ
ที่ 3

โครงการการตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บ้านศรีวิชัย หมูที่ 1 จํานวน 356,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00
 เมตร งบประมาณ  356,000 บาท
          ที่ตั้งโครงการหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชัย
พิกัด N17.531261  E103.714920
             ตามแบบ  อบต.ศรีวิชัย เลขที่  6/2565  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 54 ลําดับที่ 2
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวสูงสวรรค  หมูที่ 
13

จํานวน 400,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 163.00 ม
.  หนา 0.15  ม. พร้อมลงดินลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม. บ้าน
ขัวสูงสวรรค ม. 13 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร งบ
ประมาณ  400,000  บาท  
           จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนายจันทรแรม พรหม
พินิจ พิกัด  N 17.0367430  E 103.1931977
           จุดสิ้นสุดโครงการหน้าบ้านนายจันทรแรม พรหม
พินิจ พิกัด  N 17.560307  E 103.750615
ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ท1-01/2565 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 82 ลําดับ
ที่ 95

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมูที่ 6 จํานวน 437,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม
.หนา 0.15 ม.พร้อมลงดินลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม.บ้านดอน
แดง หมูที่ 6 ต.ศรีวิชัย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบ
ประมาณ  437,000 บาท 
           จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายจํานอง บัว
สกุล  พิกัด  N17.0360590  E103.1941466
           จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายประหยัด กาสุริ
ย พิกัด  N17.0360511 E103.1941325
           ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย  เลขที่  ท1-01/2565  พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการ   จํานวน 1 ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ
.ศ.2561-2565 หน้าที่ 88 ลําดับที่ 92
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดงน้อย หมูที่ 
10

จํานวน 400,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 163.00 ม
.หนา 0.15 ม.พร้อมลงดินลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม.บ้านดอน
แดงน้อย หมูที่ 10 ต.ศรีวิชัย อําเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร งบประมาณ  400,000 บาท 
           จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายอมร
ศิลป์ อุดม  พิกัด  N17.0631203  E103.1941270
           จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายคําใส ศรี
สงา พิกัด  N17.0361336 E103.1941208
           ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย  เลขที่  ท1-01/2565  พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการ   จํานวน 1 ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ
.ศ.2561-2565 หน้าที่ 89 ลําดับที่ 101

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาท หมูที่ 9 จํานวน 400,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 161.00 ม
.  หนา 0.15  ม. พร้อมลงดินลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม. บ้าน
โนนสวาท ม.  9 ต.ศรีวิชัย  อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  งบ
ประมาณ  400,000  บาท  
           จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนางสงวน เชื้อ
หาญ   พิกัด  N17.0369223  E103.1938502
           จุดสิ้นสุดโครงการหน้าบ้านนายฟุ้ง ทอง
ลับแล   พิกัด  N17.0369223  E103.1938362
ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ท1-01/2565 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 78 ลําดับ
ที่ 41
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรมเย็นพัฒนา หมูที่ 
11

จํานวน 451,000 บาท

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน 2 เส้น 
 เส้นที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม
.  หนา 0.15  ม. พร้อมลงดินลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม.
 เส้นที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 84.00 ม.  หนา 0.15
  ม. พร้อมลงดินลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม. บ้านรมเย็น
พัฒนา หมูที่ 11 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร งบ
ประมาณ  451,000  บาท  
          ที่ตั้งโครงการ เส้นที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนาย
สังวาลย ศรีหอม
รื่น พิกัด N 17.0366162                     E 103.1939807 จุด
สิ้นสุดโครงการหน้าบ้านนายสุคนธ สีหา
เลิศ พิกัด N17.060128  E103.1939060
 เส้นที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนายเตียงศักดิ์ ลือ
ชัย พิกัด N 17.0360101                        E 103.1936945
 จุดสิ้นสุดโครงการหน้าบ้านนายเวนิช พรม
แพง พิกัด N17.0360019  E103.1936948
ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ท1-01/2565 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 79 ลําดับ
ที่ 10
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิชัย หมูที่ 1 จํานวน 93,000 บาท

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 18.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง
ดินลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม.  บ้านศรีวิชัย  หมูที่  1  ตําบลศรี
วิชัย   อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ  93,000
  บาท  
  เส้นที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการ ที่นานางวิไลวรรณ โมล
พิมษ พิกัด  N17.531265  E103.715405
    จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นานางวิไลวรรณ โมล
พิมษ พิกัด  N17.534535  E103.716516
 เส้นที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการ หน้าบ้านนายทองปาน พร
วิจิตร พิกัด  N17.534535  E103.716516
    จุดสิ้นสุดโครงการ หน้าบ้านนายทวีศักดิ์ พร
วิจิตร พิกัด  N17.534122  E103.716488
   ตามแบบ  อบต.ศรีวิชัย  เลขที่  ท1-01/2565  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน  1  ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 87 ลําดับ
ที่ 87

โครงการกอสร้างประปาถังสูง พร้อมล้อมรั้ว บ้านนาเกษตร หมูที่ 12 จํานวน 399,500 บาท

ปริมาณงาน หอประปาถังสูง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60
 เมตร สูง 11.90 เมตร ถังน้ําพลาสติกสีน้ําเงิน ขนาด 2,000
 ลิตร จํานวน 4 ลูก ล้อมรั้วลวดหนามรอบหอประปาถังสูงพร้อม
เจาะบอขนาด 6 นิ้ว พร้อมทอ PVC กันพังขนาด 2 ทอน เจาะ
ระบบแอร  บ้านนาเกษตร หมูที่ 12  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอวานร
นิวาส  จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ  399,500  บาท 
          ที่ตั้งโครงการ ข้างศาลาประชาคม หมูที่ 12
  พิกัด N17.548300  E103.717748
          ตามแบบ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10 เลข
ที่ 3412010 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 91 ลําดับ
ที่ 108
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โครงการกอสร้างหอถังประปาถังสูง พร้อมขยายเขตประปาภายใน
หมูบ้าน บ้านชัยเจริญ หมูที่ 14

จํานวน 400,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.60 ม. ยาว 3.60 ม. สูง 11.90 ม. ถัง
น้ําพลาสติกสีน้ําเงิน ขนาด 2000 ลิตร จํานวน 4 ลูก พร้อมขยาย
เขตประปา ทอ pvc ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. ระยะ
ทาง 190.00 ม. 
จุดที่ตั้งโครงการ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านศรีวิชัย  หมูที่ 1-
 14 พิกัด N 17.532511  E103.717748
           ตามแบบ  สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10 เลข
ที่ 3412010 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 91 ลําดับ
ที่ 110

โครงการกอสร้างหอถังประปาถังสูง พร้อมขยายเขตประปาภายใน
หมูบ้าน บ้านโนนอุดม  หมูที่ 2

จํานวน 400,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.60 ม. ยาว 3.60 ม. สูง 11.90 ม. ถัง
น้ําพลาสติกสีน้ําเงิน ขนาด 2000 ลิตร จํานวน 4 ลูก พร้อมขยาย
เขตประปา ทอ pvc ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. ระยะ
ทาง 190.00 ม. และเจาะบอขนาด 6 นิ้ว พร้อมทอ PVC กัน
พัง จํานวน 2 ทอน เจาะระบบแอร
จุดที่ตั้งโครงการ บริเวณศาลาประชาคม หมูที่ 2 บ้านโนน
อุดม หมูที่ 2 พิกัด N 17.534159  E103.738835
           ตามแบบ  สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10 เลข
ที่ 3412010 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย เป็นไป
ตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 80 ลําดับที่ 54
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โครงการขยายเขตประปาภายในหมูบ้าน บ้านขัวสูง หมูที่ 5 จํานวน 192,000 บาท

ปริมาณงาน ขยายเขตประปาภายในหมูบ้าน พร้อมเชื่อมตอเข้า
ระบบเดิม ขนาดทอ PVC 3 นิ้ว ระยะทางความยาว 525.00
 เมตร บ้านขัวสูง หมูที่ 5 ตําบลศรีวิชัย  อําเภอวานร
นิวาส  จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ  192,000.00 บาท
             จุดเริ่มต้นโครงการหอถังประปาหมู
บ้าน พิกัด  N17.5538010  E103.735904
             จุดสิ้นสุดโครงการทางเข้าหมูบ้านขัวสูง หมูที่ 5
 พิกัด  N17.551469  E103.731539
           ตามแบบ  อบต.ศรีวิชัย  เลขที่ 20/2565  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 70 ลําดับที่ 1

โครงการขยายเขตประปาภายในหมูบ้าน พร้อมเชื่อมตอเข้าระบบ
เดิม บ้านโนนอุดม หมูที่ 16

จํานวน 400,000 บาท

ปริมาณงาน ขยายเขตประปาภายในหมุบ้าน พร้อมเชื่อมตอเข้า
ระบบเดิมขนาดทอ pvc 2 นิ้ว จํานวน 4 เส้น ระยะทางความ
ยาว 2,670 เมตร จํานวน 2 เส้น งบประมาณ  400,000 บาท
          ที่ตั้งโครงการเส้นที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการ ข้าง ธกส. บ้าน
โนนอุดม  พิกัด  N17.533095  E103.7377440 จุดสิ้นสุด
โครงการ บริเวณหน้าบ้านนางรัตนาภรณ  ชิม
เมฆ N17.534515  E103.726048             
เส้นที่ 2  จุดเริ่มต้นโครงการ ข้าง สภ.ศรี
วิชัย พิกัด  N17.532998  E103.737383 จุดสิ้นสุดโครงการข้าง
บ้านนายเหรียญชัย ชาหย๋อง
 พิกัด    พิกัด  N17.534453  E103.726108       
             ตามแบบ  อบต.ศรีวิชัย เลขที่  13/2564  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 92 ลําดับ
ที่ 114
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยลาดยางแอสฟัสทืติก อบต.ศรี
วิชัย

จํานวน 148,500 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 102.00 เมตร หนา 0.05 ม
. หรือปริมาณงานไมน้อยกวา 408.00 ตร.ม. อบต.ศรีวิชัย ต.ศรีวิ
ชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร งบประมาณ  148,500  บาท  
ที่ตั้งโครงการองคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย จุดเริ่ม
ต้น พิกัด N 17.540613  E 103.738921
จุดสิ้นสุด พิกัด N 17.539621 E 103.738723
          ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ 13/2565 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 96 ลําดับ
ที่ 7

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านแก้ง หมูที่ 15 จํานวน 400,000 บาท

ปริมาณงาน เส้นที่ 1ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,650.00 ม. หรือ
ปริมาณดินลงลูกรังไมน้อยกวา3,312.50 ลบ.ม. (ลงเฉพาะที่เป็น
หลุมเป็นบอเทานั้น)วางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดทอ
ศก.0.40 ม. จํานวน 9 ทอน เส้นที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม
. ยาว 500.00 ม. หรือปริมาณดินลงลูกรังไมน้อยกวา 375.0 ลบ.ม
. (ลงเฉพาะที่เป็นหลุมเป็นบอเทานั้น)วางทอระบายน้ํา คสล.มอก
.ชั้น 3 ขนาดทอศก.0.30 ม. จํานวน 5 ทอน บ้านแก้ง  หมูที่  15
  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  งบ
ประมาณ  400,000.00 บาท  
 เส้นที่ 1จุดเริ่มต้นโครงการที่นานายภาพยนตร ไชย
ยศ  พิกัด  N17.550720  E103.729850
 จุดสิ้นสุดโครงการที่นานายเพชร แสน
มณี  พิกัด  N17.553572 E103.777877
         เส้นที่ 2จุดเริ่มต้นโครงการที่นานายเรืองเสด็จ บุญ
เฮ้า  พิกัด  N17.567738 E103.790584
 จุดสิ้นสุดโครงการที่นานายศักดิ์ บุญ
เฮ้า พิกัด  N17.559756 E103.797269
 ตามแบบ  อบต.ศรีวิชัย เลขที่  22/2565 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน  1  ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 92 ลําดับที่ 116
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ้าน พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
บ้านขัวสูง ม.5

จํานวน 52,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือ
ปริมาณดินลูกรังไมน้อยกวา 330.00 ลบ.ม.(ลงเฉพาะเป็นหลุมเป้
นบอเทานั้น)  งบประมาณ  52,000 บาท
          ที่ตั้งโครงการภายในหมูบ้านขัวสูง หมูที่ 5 ตามแบบ  อบ
ต.ศรีวิชัย เลขที่  21/2565  
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 92 ลําดับ
ที่ 115

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ้าน พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
บ้านศรีวิชัย หมูที่ 1

จํานวน 162,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.30
 ม. หรือปริมาณดินลงลูกรังไมน้อยกวา 900.00 ลบ.ม. วางทอ
ระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดทอศก.0.60 ม. จํานวน 10
 ทอน จุดละ 5 ทอน จํานวน 2 จุด บ้านศรีวิชัย  หมูที่  1  ตําบล
ศรีวิชัย  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  งบ
ประมาณ  162,000.00 บาท  
 จุดเริ่มต้นโครงการที่ดินนางฉวีวรรณ แนน
อุดร  พิกัด  N17.529709  E103.712756
 จุดสิ้นสุดโครงการที่นานายเดช ผา
สิงห  พิกัด  N17.528512  E103.715634
 ตามแบบ  อบต.ศรีวิชัย เลขที่  16/2565 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน  1  ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 85
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โครงการลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านแก้ง หมูที่ 3 จํานวน 400,000 บาท

ปริมาณงาน  เส้นที่ 1 สายทางบ้านแก้ง หมูที่ 3 – บ้านขัวสูง
สวรรค หมูที่ 13 มีจํานวน 2 ชวง
ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.40 ม
. หรือปริมาณดินลงลูกรังไมน้อยกวา 3,000 ลบ.ม. วางทอระบาย
น้ํา คสล.มอก. ขนาดทอ ศก.0.40 ม. จํานวน 5 จุด๐ละ 6.00
 ทอน จํานวน 30 ทอน  ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม
. ยาว 167.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.40 ม. หรือปริมาณดินลงลูกรังไม
น้อยกวา 334.00 ลบ.ม.
เส้นที่ 2 สายทางบ้านแก้ง หมูที่ 3 – บ้านหัวนา หมูที่ 4 ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 555.00 ม. หรือปริมาณดินลงลูกรังไมน้อย
กวา 850 ลบ.ม. วางทอระบายน้ํา คสล.มอก. ชั้น3 ขนาด
ทอ ศก. 0.40 ม. จํานวน 1 ชุด จํานวน 6 ทอน (ลงเฉพาะที่เป็น
หลุมเป็นบอเทานั้น) พร้อมเครื่องจักรกลเกรดปรับแตงเรียบ (ด้วย
รถเกรดเดอร) บ้านหัวนา หมูที่ 4 ตําบลศรีวิชัย อําเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ  400,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ เส้นที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณที่นานาย
เฉลียว บุญเฮ้า N 17.559780  E 103.752321 จุดสิ้นสุด
โครงการบริเวณที่นานางอุราริน ไฮ
วัง  N 17.554732  E 103.764487
เส้นที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณที่นานายหนูกัน จันทะลือ
ชัย N 17.549379 E 103.769013
 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณที่นานางลําใย วงค
สิงห  N 17.546129  E 103.766256
           ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย  เลขที่  10/2565  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ  จํานวน 1  ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 74 ลําดับ
ที่ 24
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โครงการลงดินลูกรังบริเวณด้านหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย จํานวน 138,000 บาท

ลงดินลูกรัง ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง 21.00 ม. ยาว 50.00 ม.  หนา
เฉลี่ย 0.30 ม. หรือปริมาณดินลูกรังไมน้อยกวา 393.75 ลบ.ม
. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง 15.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.60 ม
. หรือปริมาณดินลงลูกรังไมน้อยกวา 900.00 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย  งบ
ประมาณ  138,000.00 บาท  
 สถานที่ตั้งโครงการบริเวณหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลศรีวิชัย N 17.540725 E 103.739224
 ตามแบบ  อบต.ศรีวิชัย เลขที่  11/2565 เป็นไปตามแผน
พัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 9

โครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนอุดม หมูที่ 2 จํานวน 247,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 490.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50
 ม. หรือปริมาณดินลงลูกรังไมน้อยกวา 1,837.50 ลบ.ม. วางทอ
ระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดทอ ศก.0.40 ม. จํานวน 6
 จุด จุดที่ 1 จํานวน 8 ทอน จุดที่ 2-6 วางทอระบายน้ํา คสล.มอก
.ชั้น 3 ขนาดทอ ศก.0.40 ม. จํานวน 7 ทอน รวมจํานวนทอทั้ง
หมด 43 ทอน จุดที่ 7 วางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด
ทอ ศก. 1.00 ม. จํานวน 8 ทอน บ้าน   โนนอุดม  หมูที่  2
  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  งบ
ประมาณ  247,000  บาท
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณด้านข้าง ศพด.อบต.ศรี
วิชัย N 17.0366124  E 103.1939667
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหลังบ้านนายกําจัด นามวง
ษา N 17.0366102  E 103.1939297
          ตามแบบ  อบต.ศรีวิชัย  เลขที่  9/2565  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 81 ลําดับที่ 57
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาป้ายโครงการ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่  24 สิงหาคม 2553,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 33
  ลําดับที่  15

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุทางการเกษตร เชน ปุ๋ยเคมี สาย
ยาง จอบ พลั่ว วัสดุเพาะชํา  สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช และ
อื่นๆ ที่จําเป็น
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 593,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน  คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ คาพันธุไม้ คาป้ายประชาสัมพันธ  คา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของ จนท. ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 56
 ลําดับที่  2

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คา
ป้ายโครงการ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 หน้าที่ 56
 ลําดับที่  1
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งบลงทุน รวม 543,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 543,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกห้วยแคนตอนบน บ้านโคกสะอาด หมูที่ 7 จํานวน 398,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 8.00 ม. ยาว 410.00 ม. ก้นห้วย
กว้าง 6.00 ม. ลึกจากดินเดิม 3.00 ม. หรือปริมาณดินขุดไมน้อย
กวา 9,840 ลบ.ม. ลําห้วยแคนตอนบน บ้านโคกสะอาด หมูที่ 7
 ตําบลศรีวิชัย อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  งบ
ประมาณ  398,000  บาท
         จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณที่นายทอง
คา อนนจานย พิกัด  N17.519256  E103.678075
         จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนางสวาท   ศรีประ
ทุม พิกัด  N17.528074  E103.673541  
ตาม อบต.ศรีวิชัย เลขที่ 8/2565 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 39 ลําดับ
ที่ 41

โครงการขุดลอกห้วยแคนตอนลาง บ้านศรีวิชัย หมูที่ 1 จํานวน 145,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง  20.00  ม.  ยาว  120.00 ม. ก้น
ห้วยกว้าง 16.00 ม. ลึกจากดินเดิม 1.00 ม. หรือปริมาณดินขุดไม
น้อยกวา 3,600 ลบ.ม. บ้านศรีวิชัย  หมูที่  1  ตําบลศรี
วิชัย  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ  145,000
 บาท 
  จุดเริ่มต้นโครงการที่นานายเดช ผา
สิงห พิกัด  N17.539493  E103.716650
  จุดสิ้นสุดโครงการที่นายนายทนง หวาน
คํา  พิกัด  N17.541689  E103.175240
 ตามแบบ  อบต.ศรีวิชัย เลขที่  17/2565 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน  1  ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 39 ลําดับ
ที่ 39
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