
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวงอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวงจึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไป
นี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 62,831,300.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 21,526,137.05 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 18,976,701.40 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 11 โครงการ รวม 2,168,897.08 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 41,312,519.66 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 215,654.50 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 221,005.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 807,331.46 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 46,156.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 1,663.25 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,862,768.45 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 22,157,941.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 29,378,090.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 5,877,341.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,251,343.15 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,493,228.31 บาท

งบลงทุน จํานวน 492,530.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,263,647.63 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 10,576,500.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 7,362,548.50 9,244,900.00 9,508,400.00

งบบุคลากร 15,736,036.34 18,585,480.00 19,905,812.00

งบดําเนินงาน 11,113,404.84 14,862,520.00 14,511,025.00

งบลงทุน 6,856,490.00 5,211,100.00 5,443,763.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 11,000.00 11,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,488,471.76 3,585,000.00 3,620,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 44,556,951.44 51,500,000.00 53,000,000.00

รวม 44,556,951.44 51,500,000.00 53,000,000.00





รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง
อําเภอ แม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 53,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 13,482,800 บาท
งบบุคลากร รวม 8,664,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,126,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกฯ  แยกรายละเอียด ดังนี
       1) เงินเดือนนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 20,400.-บาท คํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 244,800.-บาท  
       2) เงินเดือนรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ  11,220
.-บาท จํานวน 2 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 269,280
.-บาท 
รวมเป็นเงิน 514,080.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2 ) พ.ศ.2557 และหนังสือสังการต่าง ๆ ทีเกียวข้อง

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ แยกราย
ละเอียด ดังนี
      1) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750
.-บาท คํานวณตังจ่ายไว้  12  เดือน  เป็นเงิน  21,000.-บาท 
      2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต. อัตราเดือน
ละ 880.-บาท จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,760.-บาท คํานวณตังจ่าย
ไว้  12  เดือน เป็นเงิน  21,120.-บาท 
รวมเป็นเงิน 42,120.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสังการต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ  แยกราย
ละเอียด ดังนี    
       1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750
.-บาท   เป็นเงิน  21,000.-บาท
       2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880
.-บาท  จํานวน 2  อัตรา  เป็นเงิน 1,760.-บาท   เป็นเงิน 21,120.-บาท 
คํานวณตังจ่ายไว้  12  เดือนรวมเป็นเงิน 42,120.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วน ตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสังการต่าง ๆ
 ทีเกียวข้อง

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

   -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายก อบต. ในอัตราเดือน
ละ 7,200.-บาท จํานวน 1 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 86,400.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสังการต่าง ๆ ทีเกียวข้อง

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,441,600 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. แยกรายละเอียด ดังนี
   1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ  11,220
.-บาท   เป็นเงิน 134,640.-บาท
   2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต. อัตราเดือน
ละ 9,180.-บาท  เป็นเงิน  110,160.-บาท
   3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต.  อัตราเดือน
ละ  7,200.-บาท  เป็นเงิน  86,400.-บาท
   4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200
.-บาท จํานวน 36 อัตรา เป็นเงิน 3,110,400.-บาท 
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 3,441,600.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสังการต่าง ๆ
 ทีเกียวข้อง
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,537,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,790,380 บาท

     -เพือจ่ายเป็นเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนท้อง
ถิน ในสังกัดสํานักงานปลัด ในตําแหน่ง ปลัด อบต.ฯ รองปลัด อบต.ฯ หัว
หน้าสํานักปลัดฯ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นิติกร นักทรัพยากร
บุคคล นักจัดการงานทัวไป นักพัฒนาการท่องเทียว เป็นต้น คํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 2,790,380.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ดังนี ประเภทบริหารท้องถิน ระดับ
กลาง (ปลัด อบต.) ระดับต้น (รองปลัด อบต.) ประเภทอํานวยการท้อง
ถิน ระดับต้น (หัวหน้าสํานักปลัด) คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 168,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (เพิมเติม) พ.ศ.2559  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,291,600 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ใน
สังกัดสํานักงานปลัด ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา พนักงานขับรถ
ยนต์ 4 อัตรา และคนงานทัวไป 3 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 1,291,600.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 204,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างในสังกัดสํานัก
งานปลัด ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 2 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา และคนงานทัว
ไป 3 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 204,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ของปลัด อบต. คํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 84,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 28 ลงวัน
ที 16 กุมภาพันธ์ 2548

งบดําเนินงาน รวม 3,911,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 350,000 บาท

   -เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ เป็น
เงิน 350,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง เป็น
เงิน 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง เป็นเงิน 35,000 บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 2,446,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน จํานวน 228,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานเพือทําความสะอาดในองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง และศูนย์เรียนรู้การทําเกษตรตามหลัก
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  จํานวน 1 คน ในอัตรา
เดือนละ 9,000.-บาท คํานวณไว้ 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 108,000.-บาท และจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีเพือปฏิบัติงานประชา
สัมพันธ์ จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 10,000.-บาท คํานวณ
ไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 120,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานัก
งานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 107 ลําดับที 3

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 72,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่าบ้าน ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่าย
เกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 72,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานัก
งานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 107 ลําดับที 3

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 130,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่ค่า
รับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน) พิธีเปิดอาคารต่างๆค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีฯลฯ เป็น
เงิน 130,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.4/ ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 106 ลําดับที 9
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 180,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 104 ลําดับที 1

โครงการ 4 ร่วม (ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรู้ ร่วมรับ) จํานวน 1,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 4 ร่วม (ร่วมคิด ร่วม
ทํา ร่วมรู้ ร่วมรับ) เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ
. 2560 หน้าที 13 ลําดับที 6

โครงการ อบต.แม่ฟ้าหลวงเคลือนทีให้บริการประชาชน จํานวน 15,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต.แม่ฟ้าหลวงเคลือน
ทีให้บริการประชาชนในพืนทีตําบลแม่ฟ้าหลวง  เช่น ค่าป้าย
โครงการฯ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดสถานทีพร้อม
เครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดทําโครงการ ฯลฯ เป็น
เงิน 15,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 102 ลําดับที 1

โครงการ อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม จํานวน 5,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโครงการอปท.โปร่ง
ใส หัวใจคุณธรรม เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าจัดสถานทีพร้อมเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดทํา
โครงการ ฯลฯ เป็นเงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 104 ลําดับที 2

โครงการค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ จํานวน 600,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ เช่น ค่าอาหารสําหรับเจ้าหน้าที
ถวายความปลอดภัย ฯลฯ เป็นเงิน 600,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 106 ลําดับที 10

โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน ผู้บริหารท้อง
ถินขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง ตามทีคณะกรรมการการ
เลือกตังกําหนด ทังกรณีครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรณีแทนตําแหน่งที
ว่างหรือมีเหตุอืนใดต้องจัดให้มีการเลือกตัง และการให้ความร่วมมือสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภา ในการเลือกตังทัวไปหรือเลือกตังซ่อมทังในระดับชาติและระดับ
ท้องถิน ตามทีกฎหมายกําหนด เช่น ค่าบัตรเลือกตัง ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตัง ค่าจัดสถานทีพร้อม
เครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็น
เงิน 400,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103 ลําดับที 7
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โครงการค่ารับวารสาร จํานวน 10,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร สิงพิมพ์ หนังสือ
พิมพ์ หนังสือ คู่มือต่างๆ เอกสารทางวิชาการ ฯลฯ เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 110 ลําดับที 1

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุปผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ สือประชาสัมพันธ์ วารสารสิงพิมพ์

จํานวน 50,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สรุปผลงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ สือประชาสัมพันธ์วารสาร และสิงพิมพ์ ที
เกียวข้องกับกิจการของ อบต. เป็นเงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน  สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 105 ลําดับที 4

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จํานวน 15,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอืนๆ ฯลฯ เป็น
เงิน 15,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103 ลําดับที 4

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ผู้นําชุมชน ข้าราชการ และพนักงานจ้างฯ

จํานวน 250,000 บาท

   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้แก่ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
ท้องถิน ผู้นําชุมชน พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีปฏิบัติหน้าทีหรือ
เกียวข้องกับการพัฒนาท้องถิน หรือโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานทังใน
และต่างประเทศหรือโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการบริหารงาน
ของ อบต. ประชาธิปไตย กฎหมายเบืองต้น ความรู้และการมีส่วนร่วมทาง
การเมือง อปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี หน่วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน เพือเพิมพูนความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจการ อบต.เป็น
เงิน 250,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 104 ลําดับที 3

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร จํานวน 50,000 บาท
     -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ LAN 
ระบบ WIFI เป็นต้นเป็นเงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานัก
งานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 107 ลําดับที 2

โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพือร่วมพัฒนาตําบลแม่ฟ้า
หลวง

จํานวน 10,000 บาท

   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการเพือร่วมพัฒนาตําบลแม่ฟ้าหลวง เป็นเงินถึงการแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันเพือสังคมสนับสนุน แก้ไขปัญหาทีเกิดขึนในท้อง
ถิน/ชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าจัดสถานทีพร้อมเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดทําโครงการ ฯลฯ
 เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 102 ลําดับที 3

โครงการส่งเสริมและจัดให้มีกลไกดําเนินการเกียวกับการรับเรืองราวร้อง
ทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและจัดให้มีกลไก
ดําเนินการเกียวกับการรับเรืองราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชน เช่น ค่าเช่า ตู้ ปณ.9 ฯลฯ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 102 ลําดับที 2
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทียวตําบลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์การท่อง
เทียวให้กับนักท่องเทียว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว แผนที
จุดกางเต้น ค่าจัดซือม้านังสนาม ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเทียวในตําบลแม่ฟ้าหลวง ฯลฯ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 52 ลําดับที 1

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความสามัคคีแก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ฟ้าหลวง

จํานวน 200,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และสร้างความสามัคคีแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง เช่น ค่า
ป้ายโครงการฯ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม ค่าทีพัก ค่า
ของสมนาคุณ ค่าวิทยากร ค่ารถฯลฯ เป็นเงิน 200,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 105 ลําดับที 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆใน
ความรับผิดชอบของ อบต.แม่ฟ้าหลวง เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์รถบรรทุก เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสารเครืองขยายเสียง ไมโครโฟน รถ
จักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอีและวัสดุต่างๆ ฯลฯ เป็น
เงิน 200,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 7

ค่าวัสดุ รวม 730,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก 
ตรา ยาง ธงชาติ ซองจดหมาย สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์แบบ
พิมพ์ กระดาษไข นําดืม กาว ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวาง
เอกสาร สมุด สิงพิมพ์ เครืองตัดกระดาษ กุญแจ เครืองเย็บ
กระดาษ เครืองดับเพลิง แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี ม่านปรับ
แสง(ต่อผืน)เครืองคํานวณเลข แผงกันห้อง กระเป๋า ภาพ
เขียน แผนที ฯลฯ เป็นเงิน 120,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานัก
งานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า สาย
อากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ หรือจานรับสัญญาณดาว
เทียม ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแรง
ไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครือง
สัญญาณเตือนภัย ฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลักไฟ เบรกเกอร์ ขาหลอด
ไฟฟลูออเรสเซนท์ เทปพันสายไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า และชุดติดตังไฟ
กิง ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น ถ้วย ชาม จาน ช้อน หม้อ มีดทําครัว เครืองบดอาหาร เครืองตี
ไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง ถังแช่นําแข็ง ถังแก็ส เตาแก็ส เตา
มไฟฟ้า หม้อหุงข้าว และกระติกนําร้อน ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน 
เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครืองวัดขนาดเล็ก  เช่น ตลับเมตร ลูกดิง ท่อนํา
บาดาล ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ฯลฯ รวม 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า  108  ลําดับที  4

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี นํายาแอร์ นํามันเบรก หัวเทียน หม้อนํารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ พลาสติกกระบะรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง ตลับลูกปืน กระจกข้างรถยนต์ สัญญาณกันขโมยสัญญาณไฟฉุก
เฉิน กุญแจปากตาย กุญแจเลือน และล๊อคเกียร์ ฯลฯ เป็น
เงิน 80,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํา
มันแก็สโซฮอล์ นํามันก๊าด นํามันเครือง นํามัน 2 T นํามันจาระบีถ่าน และ
แก๊สหุงต้ม ฯลฯ เป็นเงิน 400,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโป
รสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก การ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมี
ราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท แฮนดีไดร์ฟ เมมโมรี
สติก เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะ
ประเภทวัสดุอืน เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตระแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส อุปกรณ์สําหรับงานจราจร ของงานรักษาความ
สงบภายในเช่น แผงเหล็ก กระบองไฟ เสือสะท้อนแสง ฯลฯ   เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

ค่าสาธารณูปโภค รวม 345,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต.แม่ฟ้าหลวงห้อง
ประชุม อาคาร ทีสาธารณะ และทีอืนๆทีเป็นอํานาจหน้าทีหรือในความรับ
ผิดชอบของ อบต.แม่ฟ้าหลวง เป็นเงิน 180,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 6

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐานประจําสํานักงานสําหรับติดต่อ
สือสาร ค่าบริการโทรศัพท์สําหรับใช้อินเตอร์เน็ต ค่าบริการโทรศัพท์
เคลือนที ฯลฯ และให้หมายเป็นเงินถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมาย ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ เป็น
เงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 6

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมธนาณัติ ค่าธรรมเนียม
ส่ง EMS ค่าซือดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และค่าธรรมเนียมส่งไปรษณียภัณฑ์ ฯลฯ เป็น
เงิน 15,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 6

วันทีพิมพ์ : 24/9/2561  09:26:08 หน้า : 9/75



ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการเช่าระบบอินเตอร์เน็ต ขึน
เวปไซด์ ค่าจัดหาและบริการระบบการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบความเร็ว
สูง ความเร็วไม่น้อยกว่า 512 Mbps ค่าบริการสือสารอืนๆ และหมาย
ความเป็นเงินถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารเพือรองรับการให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน และ
รองรับการดําเนินการต่างๆ เช่น การบันทึกข้อมูลพืนฐานของ อปท. การ
เตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (E-laas)ฯลฯ เป็น
เงิน 120,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 6

งบลงทุน รวม 896,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 896,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีมีพนักพิง จํานวน 160,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีมีพนักพิง สําหรับห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง  จํานวน 40 ตัวๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็น
เงินทังสิน 160,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
. 2561 หน้า 57 ลําดับ 15 จัดซือตามราคาท้องตลาด  

เก้าอีสํานักงาน จํานวน 5,700 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 2,850.-บาท รวมเป็นเงิน 5,700.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี ขนาด 62*67*90 ซม. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
. 2561หน้า 55 ลําดับ 3  จัดซือตามราคาท้องตลาด

เครืองดูดฝุ่น จํานวน 7,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดูดฝุ่น จํานวน 1 เครือง กําลัง
ไฟ 1800 วัตต์ เป็นเงิน 7,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
. 2561หน้า 56 ลําดับ 10  จัดซือตามราคาท้องตลาด

ชุดรับแขก จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
. 2561 หน้า 57 ลําดับ 12 จัดซือตามราคาท้องตลาด
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โต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 11,800 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 5,900.-บาท รวมเป็นเงิน 11,800.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี ขนาด 154*78*75.3 ซม. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
. 2561 หน้า 55 ลําดับ 1 จัดซือตามราคาท้องตลาด

โต๊ะโฟเมก้า จํานวน 18,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะโฟเมก้า จํานวน 12 ตัว ราคาตัว
ละ 1,500.-บาท รวมเป็นเงิน 18,000.-บาท ขนาด 60x180x75 ซม. ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
. 2561 หน้า 57 ลําดับ 14 จัดซือตามราคาท้องตลาด

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,500.-บาท
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
    1) ทําด้วยไม้สัก
    2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิว
    3) มีฐานรองโต๊ะหมู่
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561หน้า 57 ลําดับ 11
 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ 2561 

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองปัมนํา จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปัม
นํา จํานวน 1 เครือง ขนาด 300 วัตต์ เป็นเงิน 10,000.-บาท  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
. 2561หน้า 56 ลําดับ 6  จัดซือตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองควบคุมพร้อมไมค์ประชุม จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองควบคุมพร้อมไมค์
ประชุม จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียน
แปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561หน้า 57 ลําดับ 16  จัดซือตามราคาท้องตลาด
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20
 ล้านพิกเซล จํานวน 1 เครือง เป็นเงิน 19,300.-บาท
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
     1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
     2) ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
    3) มีระบบแฟลซ์ในตัว
    4) สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูล
เต็ม หรือเมือต้องการเปลียน
    5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์
    6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561หน้า 56 ลําดับ 5
 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ 2561 

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 30,300 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครือง เป็นเงิน 30,300.-บาท
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
   1) เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
   2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
   3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True
   4) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีชือเรียกในชืออืนๆ เช่น วิดีโอ
โปรเจคเตอร์ ดาต้าโปรเจคเตอร์ เครืองฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์
และ วิดีโอ แอลซีดีโปรเจคเตอร์ หรือ ดีแอลพีโปรเจคเตอร์เป็นต้น การ
ระบุชือครุภัณฑ์ให้ใช้ค้าว่า"มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ ..... ขนาด …… ANSI Lumens และการเขียนรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ในลําดับที 3 ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับชือ
ครุภัณฑ์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561 หน้า 56 ลําดับ 4
 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ 2561
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองซักผ้า จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองซักผ้า จํานวน 1 เครือง เป็นเงิน 10,000
.-บาท 
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
   1) ขนาดถังซัก 13 กก.
   2) ขนาดถังปัน 10 กก.
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561 หน้า 57 ลําดับ 13
 จัดซือตามราคาท้องตลาด

เครืองตัดหญ้าข้ออ่อน จํานวน 22,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าข้ออ่อน จํานวน 2 เครือง ราคา
เครืองละ 11,000.-บาท รวมเป็นเงิน 22,000.-บาท 
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
   1) เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
   2) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
   3) ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
   4) พร้อมใบมีด
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561หน้า 56 ลําดับ 8
 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ 2561 

เครืองทํานําเย็น จํานวน 5,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น จํานวน 1 เครือง รวมเป็น
เงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
. 2561 หน้า 56 ลําดับ 7 จัดซือตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์โรงงาน
เลือยวงเดือนไฟฟ้า จํานวน 6,900 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9
 นิว จํานวน 1 เครือง เป็นเงิน 6,900.-บาท 
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
    1) ขัดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700 วัตต์ ความเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที
    2) ตัดไม้ได้หนา ไม่น้อยกว่า 60 มิลิเมตร
    3) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลือยขันตํา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561หน้า 56 ลําดับ 9
 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ 2561 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
     -จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว 
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
     -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย   
     -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
     -มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   
     -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
     -ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
     -ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย   
     -มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย   
     -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
    -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    เป็นเงิน 32,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
 หน้า 58 ลําดับ 18 จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  4
  เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
       -มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
       -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
       เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
 หน้า 59 ลําดับ 26 จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ได้แก่ ค่าดัดแปลง ปรับปรุง รถยนต์ส่วน
กลาง ฯลฯ รวม 200,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  สํานักงาน
ปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 108 ลําดับที 7 

โครงการดัดแปลง ปรับปรุง รถบรรทุกแบบยกได้ จํานวน 300,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ได้แก่ ค่าดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซมรถ
บรรทุกแบบยกได้ ฯลฯ รวม 300,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  สํานัก
งานปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 108 ลําดับที 7 
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งบรายจ่ายอืน รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอืน
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการ
สาธารณะ และการบริการประชาชนของ อบต..

จํานวน 11,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะและการบริการประชาชน
ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง เช่น ค่าจ้างทีปรึกษา, ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที
เป็นกลางเพือเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการการ
ปฏิบัติงานของ อบต.แม่ฟ้าหลวงและผู้บริหารตามเงือนไขและวิธีการ
กําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลเป็นกรณี
พิเศษ เป็นเงิน 11,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105 ลําดับที 6

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 432,000 บาท
งบบุคลากร รวม 330,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 330,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 330,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิน
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
เป็นเงิน 330,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ
(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือก
ตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ เป็นเงิน 30,000
.-บาทตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เป็นเงิน 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 40,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2555แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 104 ลําดับที 1

โครงการประชุมประชาคมการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปีและ
ประชุมประชาคมท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
การบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปีและประชุมประชาคมท้องถิน
 เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ รายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 2) พ.ศ.2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.2/   
ว 0600 ลงวันที 29 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 103 ลําดับที 5

ค่าวัสดุ รวม 7,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ตรา ยาง ธงชาติ ซอง
จดหมาย สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์แบบพิม์ กระดาษไข นํา
ดืม กาว ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร สมุด สิงพิมพ์ เครืองตัด
กระดาษ กุญแจ เครืองเย็บกระดาษ เครืองดับเพลิง แผงปิด
ประกาศ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี ม่านปรับแสง(ต่อผืน)เครืองคํานวณ
เลข แผงกันห้อง กระเป๋า ภาพเขียน แผนที ฯลฯ เป็นเงิน 5,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโป
รสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก การ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป ฯลฯเป็นเงิน 2,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,432,450 บาท
งบบุคลากร รวม 1,686,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,686,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,457,350 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนท้อง
ถิน สังกัดกองคลัง ในตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง, นักวิชาการเงินและ
บัญชีฯ , นักวิชาการคลังฯ , นักวิชาการพัสดุฯ ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน  1,457,350.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆของ
พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 24,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวย
การกองคลัง ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง คํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 42,000.-บาท โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (เพิม
เติม) พ.ศ.2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 139,350 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ใน
สังกัดกองคลัง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รวมเป็น
เงิน 139,350.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง ในสังกัดกอง
คลังตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รวมเป็นเงิน 24,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 636,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตาม พรบ.จัดซือจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษา พยาบาล ทันตแพทย์ เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษค่า
ตอบแทน  ฯลฯ รวมเป็นเงิน 300,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ กอง
คลัง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 ,พรบ.จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้
รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ลงวันที  14
  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง สังกัดกอง
คลัง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง สังกัดกองคลัง รวมเป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549

ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาช่วย
งานจัดเก็บรายได้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ
 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ
 จํานวน  30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 107 ลําดับที 3
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
     --เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม ค่าพาหนะ
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ รวมเป็น
เงิน 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 104 ลําดับที 1

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที จํานวน 6,000 บาท
       -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที รวม 6,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 110 ลําดับที 2

โครงการปรับปรุงและจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ด้วยระบบมือ) จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงและจัดทําแผนทีภาษีและ
เบียนทรัพย์สิน (ด้วยระบบมือ) รวมเป็นเงิน 30,000.-บาท  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 109 ลําดับที 10

โครงการสร้างจิตสํานึกผู้มีหน้าทีเสียภาษีและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วม
มือเสียภาษีเพิมขึน

จํานวน 10,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสํานึกผู้มีหน้าทีเสียภาษีและ
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมมือเสียภาษีเพิมขึน รวมเป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กองคลัง เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 103 ลําดับที 6

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และ
คณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

จํานวน 30,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้
บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และคณะกรรมการ ตามพระราช
บัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ค่าจัดสถานทีพร้อมเครือง
เสียง ฯลฯ รวมเป็นเงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กอง
คลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมครัง
ที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่ฟ้าหลวง เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์รถบรรทุก เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสารเครืองขยายเสียง ไมโครโฟน รถ
จักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอีและวัสดุต่างๆ ฯลฯ เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 7
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ตรา ยาง ธงชาติ ซอง
จดหมาย สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์แบบพิม์ กระดาษไข นํา
ดืม กาว ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร สมุด สิงพิมพ์ เครืองตัด
กระดาษ กุญแจ เครืองเย็บกระดาษ เครืองดับเพลิง แผงปิด
ประกาศ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี ม่านปรับแสง(ต่อผืน)เครืองคํานวณ
เลข แผงกันห้อง กระเป๋า ภาพเขียน แผนที ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 รวม 40,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กอง
คลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า สาย
อากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ หรือจานรับสัญญาณดาว
เทียม ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแรง
ไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครือง
สัญญาณเตือนภัย ฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลักไฟ เบรกเกอร์ ขาหลอด
ไฟฟลูออเรสเซนท์ เทปพันสายไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า และชุดติดตังไฟ
กิง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 รวม 10,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น ถ้วย ชาม จาน ช้อน หม้อ มีดทําครัว เครืองบดอาหาร เครืองตี
ไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง ถังแช่นําแข็ง ถังแก็ส เตาแก็ส เตา
มไฟฟ้า หม้อหุงข้าว และกระติกนําร้อน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 รวม 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กอง
คลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโป
รสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก การ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 รวม 10,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมี
ราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท แฮนดีไดร์ฟ เมมโมรี
สติก เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล  ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  รวม 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

งบลงทุน รวม 109,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 109,750 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 2,850 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี ขนาด 62*67*90 ซม. โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ. 2560 หน้า 27 ลําดับ
ที 16

ตู้รางเลือนแบบมือผลัก ขนาด 6 ตู้ จํานวน 64,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้รางเลือนแบบมือผลัก จํานวน 1 ตู้ 
โดยมีคุณลักษณะดังนี
    -ตู้รางเลือนแบบมือผลัก ขนาด 6
 ตู้ ขนาด 2540W* 914D* 1980H mm   ขนาดตู้
เดียว 914W*322D*1980H / แผ่นชันปรับระดับ 4 แผ่นชัน แบ่งเป็น 5
 ช่อง วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึง เป็นเงิน 64,000.-บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กองคลัง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียน
แปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 59 ลําดับ 24

โต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 5,900 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ขนาด 154*78*75.3 ซม. โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กองคลัง เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลงครังที 1 พ.ศ
. 2560  หน้า 27 ลําดับที 14 หน้า 55 ลําดับ 1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
    -จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
    -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย   
    -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
    -มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   
    -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
    -ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
    -ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย   
    -มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย   
    -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
    -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
เป็นเงิน 32,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กองคลัง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 60
 ลําดับ 28 จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

เครืองสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2
  เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
    -มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
    -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นเงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กองคลัง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 59
 ลําดับ 26 จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,774,600 บาท
งบบุคลากร รวม 477,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 477,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 477,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนท้อง
ถิน ในสังกัดสํานักงานปลัด ในตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชํานาญงาน  จํานวน 2 ตําแหน่ง คํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 477,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 1,870,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อป
พร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ รวม 50,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้า
หลวง รวม 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง รวม 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,428,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน จํานวน 1,056,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน ในการช่วยปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย บริการประชาชนและนักท้องเทียว ในพืนทีตําบล
แม่ฟ้าหลวง ดังนี
1. จ้างเหมาบริการแรงงาน ในอัตราคนละ 9,000.-บาทต่อ
เดือน จํานวน 8 คน คํานวณไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 864,000.-บาท 
2. จ้างเหมาบริการแรงงาน ในอัตราคนละ 8,000.-บาทต่อ
เดือน จํานวน 2 คน คํานวณไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 192,000.-บาท
รวมเป็นจํานวนเงิน ทังสิน 1,056,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานัก
งานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 144,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่าย
เกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ
 รวม 144,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด 

วันทีพิมพ์ : 24/9/2561  09:26:09 หน้า : 23/75



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ รวม 15,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

โครงการจัดทําซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต. จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําและซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. รวม 30,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน สํานักงานปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 92 ลําดับที 1

โครงการจัดทําแนวกันไฟ จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแนวกัน
ไฟ รวม 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 94 ลําดับที 11 

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และแจ้งเตือนประชาชนเกียวกับภัย
ต่างๆ

จํานวน 3,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้และแจ้งเตือนประชาชนเกียวกับภัยต่างๆ รวม 3,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 93 ลําดับที 3 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด รวม 10,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.3/ว 1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 2378 ลงวัน
ที 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 96 ลําดับที 4 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม 10,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานัก
งานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 668 ลงวัน
ที 27 มีนาคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562  หน้า 91 ลําดับที 2 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวม 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว 1634 ลงวัน
ที 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว 668 ลงวันที 27 มีนาคม 2560 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 91 ลําดับที 1 
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โครงการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) มิสเตอร์เตือนภัยและทีมผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (OTOS)

จํานวน 50,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม การปฏิบัติ
งาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) มิสเตอร์เตือนภัย และทีม
ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (OTOS) รวม 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน สํานักงานปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 92 ลําดับที 2 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนวินัยจราจรและถนนสีขาว จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนวินัย
จราจรและถนนสีขาว รวม 10,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานัก
งานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 91 ลําดับที 3 

โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า รวม 50,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2360 ลงวัน
ที 2 พฤศจิกายน 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 93 ลําดับที  6 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่ฟ้าหลวง เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์รถบรรทุก เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสารเครืองขยายเสียง ไมโครโฟน รถ
จักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอีและวัสดุต่างๆ ฯลฯ เป็น
เงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 7

ค่าวัสดุ รวม 333,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559รวม 3,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  สํานักงาน
ปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น  ไม้ต่างๆ  นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน 
เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครืองวัดขนาดเล็ก  เช่น ตลับเมตร ลูกดิง ท่อนํา
บาดาล ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ฯลฯ รวมเป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ ว 1248ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 รวม 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานัก
งานปลัด 30,000.-บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 108 ลําดับที 4 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  รวม 200,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   สํานักงานปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 108 ลําดับที 4 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สําหรับบริการใน
หน่วยเคลือนทีฉุกเฉิน เช่น เปลสนาม เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ออกซิเจน ถัง
พร้อมสายออกซิเจน สําลี ผ้าพันแผล ผ้าปิดจมูก ถุงมือ และอุปกรณ์
อืนๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  รวม 20,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเครืองแต่งกาย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  รวม 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้   สํานัก
งานปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 108 ลําดับที 4 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง นํายาเคมีเครืองดับเพลิง  หรือสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเครืองดับเพลิงตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  รวม 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานัก
งานปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 108 ลําดับที 4 

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ได้แก่ มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตระแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ รวม 10,000.-บาท  
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับงานจราจร ของงานรักษาความ
สงบภายในเช่น แผงเหล็ก กระบองไฟ เสือสะท้อนแสง ฯลฯ  รวม 10,000
 บาท 
รวม 20,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด  โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564  หน้า 108 ลําดับที 4 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 44,400 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต
.แม่ฟ้าหลวง และทีอืนๆทีเป็นอํานาจหน้าทีหรือในความรับผิดชอบ
ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง เป็นเงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 6

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,600 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อบต.แม่ฟ้าหลวง และทีอืนๆทีเป็นอํานาจหน้าทีหรือในความรับผิด
ชอบของ อบต.แม่ฟ้าหลวง เป็นเงิน 3,600.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 6

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,400 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐาน สําหรับศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ฟ้าหลวง สําหรับติดต่อสือสาร ค่าบริการ
โทรศัพท์สําหรับใช้อินเตอร์เน็ต ค่าบริการโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้
หมายเป็นเงินถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เช่น ค่าเช่า
เครือง ค่าเช่าเลขหมาย ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ เป็นเงิน 2,400.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 6

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการเช่าระบบอินเตอร์เน็ต เพือรองรับ
การให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน ฯลฯ สําหรับศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ฟ้าหลวง เป็นเงิน 8,400.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 6

งบลงทุน รวม 277,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 277,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 5,700 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 2,850.-บาท รวมเป็นเงิน โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี ขนาด 62*67*90 ซม. โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลงครังที 2 พ.ศ
. 2561 หน้า 55 ลําดับ 3 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จํานวน 24,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถ
ยนต์ 25 วัตต์ จํานวน 1 เครือง เป็นเงิน 24,000.-บาท  ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ มกราคม 2561 
โดยมีคุณลักษณะดังนี 
     -ขนาดกําลังส่ง 25 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครือง ไมโครโฟน เสา
อากาศ อุปกรณ์ติดตังครบชุด หนังสือคู่มือ
หมายเหตุ : ย่านความถีสําหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 – 174 Mhz
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานัก
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครัง
ที 4 เปลียนแปลงครังที 2 พ.ศ. 2561 58 ลําดับ 22 ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561 

เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจําที ขนาด 40 วัตต์ จํานวน 60,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจํา
ที ขนาด 40 วัตต์ จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 30,000.-บาท รวมเป็น
เงิน 60,000.-บาท  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561 
โดยมีคุณลักษณะดังนี 
    -ขนาดกําลังส่ง 40 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครือง  เพาเวอร์
ซัพพลาย ไมโครโฟน 
หมายเหตุ : ย่านความถีสําหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 – 174 Mhz
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานัก
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครัง
ที 4 เปลียนแปลงครังที 2 พ.ศ. 2561 58 ลําดับ 20 ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561 

เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 36,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5
 วัตต์ จํานวน 3 เครือง ราคาเครืองละ 12,000.-บาท รวมเป็น
เงิน 36,000.-บาท  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561 
โดยมีคุณลักษณะดังนี 
    -ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครือง แท่นชาร์ท แบตเตอรี 1
 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
หมายเหตุ : ย่านความถีสําหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 – 174 Mhz
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานัก
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครัง
ที 4 เปลียนแปลงครังที 2 พ.ศ. 2561 58 ลําดับ 21 ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561 
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ชุดแผ่นกระดานเคลือนย้ายผู้ป่วย Long spinal Board จํานวน 14,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดแผ่นกระดานเคลือนย้ายผู้
ป่วย Long spinal Board จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
    1) แผ่นเคลือนย้ายผู้ป่วย
    2) ปลอกรองคอ
    3) เข็มขัดรัดผู้ป่วย
เป็นเงิน 14,500.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
 จัดซือตามราคาท้องตลาด 59 ลําดับ 23 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
      -จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว 
      -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
      -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย   
     -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
     -มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   
     -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
     -ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
     -ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย   
     -มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย   
     -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
    -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
เป็นเงิน 32,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
 หน้า 60 ลําดับ 28 จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  2
  เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
     -มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
     -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นเงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 59
 ลําดับ 26 จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ได้แก่ ค่าดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซม
รถ EMS พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ รวม 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน  สํานักงานปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 108 ลําดับที 7 

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม่ฟ้าหลวง 
(ศป.ปส.อ.แม่ฟ้าหลวง) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ
แม่ฟ้าหลวง

จํานวน 100,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อําเภอแม่ฟ้าหลวงตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอแม่ฟ้าหลวง รวม 100,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้    สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนของ อปท. พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 95 ลําดับที 2 

อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย 
(ศอ.ปส.จ.เชียงราย) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย

จํานวน 50,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดเชียงราย รวม 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  สํานักงาน
ปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 และ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 95 ลําดับ
ที 1 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,089,400 บาท
งบบุคลากร รวม 772,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 772,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 730,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนท้อง
ถิน ในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ, นักวิชาการศึกษา ,เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี  เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวย
การกองการศึกษา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (เพิม
เติม) พ.ศ. 2559
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งบดําเนินงาน รวม 416,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตาม พรบ.จัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการ ( แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราช
บัญญัติการจัดซือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ค่าตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญ
ฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 ,พรบ
.จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , และประกาศ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง เรือง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ลงวันที  14  ธันวาคม  พ.ศ
. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3 ) พ
.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่าบ้าน ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่าย
เกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 107 ลําดับที 3
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่ ค่า
รับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน) พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 106 ลําดับที 9

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 104 ลําดับที 1

โครงการค่ายวิชาการเด็กและเยาวชนในพืนทีตําบลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายวิชาการเด็กและ
เยาวชนในพืนทีตําบลแม่ฟ้าหลวง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่า
รางวัล ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 78 ข้อ 15

โครงการพืนทีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนในพืนทีตําบลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพืนทีสร้างสรรค์สําหรับ
เด็กและเยาวชนในพืนทีตําบลแม่ฟ้าหลวง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น
ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 78 ข้อ 16

โครงการเยาวชนใฝ่ดี จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยาวชนใฝ่ดี ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 76 ข้อ 5

โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่นค่า
วิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 76 ข้อ 6

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 76 ข้อ 4

โครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
และวันหยุดเพือลดรายจ่ายผู้ปกครอง

จํานวน 20,000 บาท

   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมรายได้นัก
เรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด เพือลดรายจ่าย
ผู้ปกครอง เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 76 ข้อ 7

วันทีพิมพ์ : 24/9/2561  09:26:09 หน้า : 32/75



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆใน
ความรับผิดชอบของ อบต.แม่ฟ้าหลวง เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์รถบรรทุก เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสารเครืองขยายเสียง ไมโครโฟน รถ
จักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอีและวัสดุต่างๆ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุน กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 7

ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ฯลฯ หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะ
ประเภทวัสดุสํานักงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี นํายาแอร์ นํามันเบรก หัวเทียน หม้อนํารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ พลาสติกกระบะรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง ตลับลูกปืน กระจกข้างรถยนต์ สัญญาณกันขโมยสัญญาณไฟฉุก
เฉิน กุญแจปากตาย กุญแจเลือน และล๊อคเกียร์ ฯลฯ เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํา
มันแก็สโซฮอล์ นํามันก๊าด นํามันเครือง นํามัน 2 T นํามันจาระบีถ่าน และ
แก๊สหุงต้ม ฯลฯ เป็นเงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองการ
ศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี แผ่นซีดี ฯลฯ หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ หรือสิงของที
จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทค่า ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4
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งบลงทุน รวม 901,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 901,400 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 50,500 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1
 คัน ราคา 50,500.-บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน 
     1) กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซี
ซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
     2) ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
     3) การจัดซือรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  กองการศึกษาฯ จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 62 ลําดับ 39 จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561 

รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 829,000 บาท
    -เพือจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครือง
ยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 4 ล้อ จํานวน 1
 คัน ราคา 829,000.-บาท รวมเป็นเงิน 
คุณลักษณะพืนฐาน
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
     1) มีนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 1 ตัน
     2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสําหรับนังหรือเก็บของได้
     3) เป็นกระบะสําเร็จรูป
     4) เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองการศึกษาฯ จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 62 ลําดับ 38 จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 13,300 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA 
ขนาด 3,000 ANSILUMENS จํานวน 1 เครืองๆละ 13,300.-บาท 
    ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอ
งงถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ.2561
 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 58 ลําดับที 8 จัดซือตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 2561 หน้า 63 ลําดับ 42 จัด
ซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ 2561 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 2 เครืองๆละ 4,300.-บาท รวมเป็น
เงิน 8,600.-บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
      1) เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์จากโรงงาน
      2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
      3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
      4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
      5) มีช่องเชือมตต่อแบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
      6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
      7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, Custom
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ 2561 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ.2561 เปลียน
แปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 65 ลําดับ 50 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,999,757 บาท
งบบุคลากร รวม 4,785,432 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,785,432 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,721,960 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหน่งครู ในสังกัด
กองการศึกษาฯ จํานวน 10 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 2,721,960.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,991,472 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ใน
สังกัดกองการศึกษาฯ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มี
ทักษะ) จํานวน 12 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 1,991,472.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน จํานวน 1,353,600.- บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 637,872.-บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆของ
พนักงานจ้าง (ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มี
ทักษะ) จํานวน 3 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 72,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 3,983,625 บาท
ค่าตอบแทน รวม 450,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 400,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการ ( แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราช
บัญญัติการจัดซือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ค่าตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญ
ฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3 ) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,577,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงาน จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้
แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก  เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง รวม
เป็นเงิน 20,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่าบ้าน ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่าย
เกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัด
หารถรับส่งนักเรียน ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตัง
โทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครือง
โทรศัพท์ภายใน ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน 20,000.-บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 107 ลําดับที 3 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 74,520.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน 25,480.- บาท โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 104 ลําดับที 1

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
-ค่าสาธารณูปโภค

จํานวน 40,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่านํา ค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน 6 ศูนย์ จํานวน 40,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 77 ข้อ 10

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
-ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตังไว้กรณีเด็กเพิม)

จํานวน 73,200 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตังไว้
กรณีเด็กเพิม) จํานวน 20 x 183 วัน x 20 บาท รวม 73,200.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 –
 2564) หน้า 77 ข้อ 11

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

จํานวน 328,100 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี จํานวน 193 x 1,700 รวม 328,100.-บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0806.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 หน้า 77 ข้อ 11
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
-ค่าอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 945,700 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ข้อมูลในระบบ ccis ณ 10 มิ.ย. 61) กองการ
ศึกษาฯ รวม  945,700.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 หน้า 77 ข้อ 12 โดยมีรายละเอียดดังนี
    1. ศพด.บ้านห้วยนําขุ่น จํานวน66คนx245วันx20บาท=323,400
บาท
    2. ศพด.บ้านอาข่าป่ากล้วยจํานวน56คนx245วันx20บาท=274,400
บาท
    3. ศพด.บ้านจะลอ จํานวน 26 คนx245วันx20บาท=127,400บาท
   4. ศพด.บ้านสวนป่า จํานวน11คน x245วันx20บาท=53,900บาท
   5. ศพด.บ้านสามัคคีเก่า จํานวน14คนx245วันx20บาท=68,600บาท
   6. ศพด.บ้านป่าซางนาเงิน จํานวน20คนx245วันx20บาท=98,000
บาท 

ค่าวัสดุ รวม 1,956,625 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ฯลฯ หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะ
ประเภทวัสดุสํานักงาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 –
 2564) หน้า 77 ลําดับที 13

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม
แก้วนํา แปรงถูพืน นํายาถูพืน จานรอง ฯลฯ หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 75 ลําดับที 3

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,677,625 บาท
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1. เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน 5 แห่ง (ข้อมูลใน
ระบบ sis ณ วันที 10 มิ.ย. 61) จํานวน  1,170,798.20.-บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 78 ลําดับที 14
    1.1. โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จํานวน 163 คน x 260วัน x 7.37
 บาท  = 312,340.60.-บาท
    1.2. โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 112 คน x 260วัน x 7.37
 บาท = 214,614.40.-บาท
    1.3. โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา จํานวน 164 คน x 260วัน x 7.37
 บาท = 314,256.80.บาท
    1.4. โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน จํานวน 112 คน x 260วัน x 7.37
 บาท   = 214,614.40.-บาท
    1.5. โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์ จํานวน 60 คน x 260
วัน x 7.37 บาท = 114,972.-บาท
           
2. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน(ข้อมูลในระบบsisณ วัน
ที 10 มิ.ย. 61) จํานวน 71,487.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 78 ลําดับที 14
     2.1. โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จํานวน 163 คน x 260วัน x 0.45
 บาท[= 19,071.-บาท
     2.2. โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 112 คน x 260 วัน x 0.45
 บาท= 13,104.-บาท
     2.3. โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา จํานวน 164 คน x 260
 วัน x 0.45บาท = 19,188.-บาท
     2.4. โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน จํานวน 112 คน x 260 วัน x 0.45
 บาท= 13,104.-บาท
     2.5. โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์ จํานวน 60 คน x 260
 วันx 0.45 บาท = 7,020.-บาท
    
3. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในโรงเรียน (ตังไว้กรณีเด็ก
เพิม) จํานวน 10 คน x 183 วัน x 7.82 บาท รวม 14,310.60บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 78 ลําดับที 14

4. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ข้อมูลใน
ระบบ ccis ณ วันที 10 มิ.ย. 61) จํานวน 369,826.60.- บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564
) หน้า 78 ลําดับที 14
    4.1. ศพด.บ้านห้วยนําขุ่น จํานวน 66 คน x 260 วัน x 7.37
 บาท= 126,469.20.- บาท
    4.2. ศพด.บ้านอาข่าป่ากล้วย จํานวน 56 คน x 260 วัน x 7.37
 บาท = 107,307.20.- บาท
    4.3. ศพด.บ้านจะลอ จํานวน 26 คน x 260 วัน x 7.37
 บาท = 49,821.20.- บาท
    4.4. ศพด.บ้านสวนป่า จํานวน 11 คน x 260 วัน x 7.37
 บาท=  21,078.20.- บา
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ท
    4.5. ศพด.บ้านสามัคคีเก่า จํานวน 14 คน x 260 วัน x 7.37
 บาท   =   26,826.80.- บาท
    4.6. ศพด.บ้านป่าซางนาเงิน จํานวน 20 คน x 260 วัน x 7.37
 บาท = 38,324.- บาท

5. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ข้อมูลใน
ระบบ ccis ณ วันที 10 มิ.ย. 61) จํานวน 22,581.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 78
 ลําดับที 14
     5.1. ศพด.บ้านห้วยนําขุ่น จํานวน 66 คน x 260 วัน x 0.45
 บาท = 7,722.-บาท
     5.2. ศพด.บ้านอาข่าป่ากล้วย จํานวน 56 คน x 260 วัน x 0.45
 บาท= 6,552.-บาท
     5.3. ศพด.บ้านจะลอ จํานวน 26 คน x 260 วัน x 0.45
 บาท = 3,042.-บาท
     5.4. ศพด.บ้านสวนป่า จํานวน 11 คน x 260 วัน x 0.45
 บาท = 1,287.-บาท
     5.5. ศพด.บ้านสามัคคีเก่า จํานวน 14 คน x 260 วัน x 0.45
 บาท = 1,638.-บาท
     5.6. ศพด.บ้านป่าซางนาเงิน จํานวน 20 คน x 260 วัน x 0.45
 บาท= 2,340.-บาท

6. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตังไว้
กรณีเด็กเพิม) จํานวน 20 คน x 183 วัน x 7.82 บาท รวม 28,621.20
 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561 – 2564) หน้า 78 ลําดับที 14

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 179,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุก่อสร้าง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษา โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท
 0808.2/ ว 1248ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108ลําดับที 4

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ หรือสิงของที
จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 108 ลําดับที 4 

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ ค่าจัด
ซือสือการเรียนการสอนมอนเตสซอรี ฯลฯ หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุการศึกษา กองการศึกษาฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 108 ลําดับที 4
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งบลงทุน รวม 766,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 366,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 9,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน รายละเอียดดังนี เก้าอีทํา
งาน จํานวน 3 ตัวๆละ 3,000.-บาท รวมเป็นเงิน 9,000.-บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
    1) ขนาดกว้าง 64 ซ.ม.ลึก65ซม.สูง1000
ซม.                                           
    2) ทีนังทําจากหนังเทียม 
    3) มีทีพักแขน
    4) มีล้อเลือน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน จัดซือตามราคาท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
 หน้า 66 ลําดับ 54 

เครืองเคลือบบัตร Fusion A4 จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเคลือบบัตร Fusion A4 
จํานวน 2 เครืองๆ ละ 5,000.-บาท รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ
.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 59 ลําดับที 13 จัดซือตาม
มาตรฐานของครุภัณฑ์หรือราคาท้องตลาด หน้า 64 ลําดับ 49 

ชันวางสือ (3ชัน) จํานวน 20,800 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียดดังนี ชันวาง
สือ (3 ชัน)  จํานวน 26 ตัวๆละ 800.-บาท รวมเป็นเงิน 20,800.-บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
    1) ขนาด กว้าง 30 ซม. X ยาว 120 ซม. X สูง 65 ซม. จํานวน 20 ตัว
    2) ขนาด กว้าง 30 ซม. X ยาว 120 ซม. X สูง 75 ซม. จํานวน 6 ตัว
    3) โครงทําจากไม้สน
    4) ผิวหน้าเคลือบโฟเมก้า
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน จัดซือตามราคาท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
 หน้า 67 ลําดับ 57 ,58
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ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด (กระจก) จํานวน 20,800 บาท
      -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด (กระจก) จํานวน 4
 ตัวๆละ 5,200.-บาท รวมเป็นเงิน 20,800.-บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
    1) ขนาดกว้าง 91.4 ซม.ลึก45.7 ซม.สูง 183
ซม.                                           
    2) ตู้ทําจากเหล็กแผ่น 
    3) บานเปิดกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน จัดซือตามราคาท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
 หน้า 66 ลําดับ 52 

ตู้เก็บเอกสาร ล๊อกเกอร์ 6 ช่อง จํานวน 19,500 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร ล๊อกเกอร์ 6 ช่อง จํานวน 3
 ตัวๆ ละ 6,500.-บาท รวมเป็นเงิน 19,500.-บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
      -มีขนาดความสูง 180 ซม. กว้าง 45 ซม. ยาว 90  ซม. 
      -มี 6 ช่องเก็บเอกสารบานทึบ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ
.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 63 ลําดับที 43 จัดซือตาม
ราคาท้องตลาด

ตู้บานเลือนกระจก 3 ชัน จํานวน 24,500 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก 3 ชัน จํานวน 7 ตัวๆ
ละ 3,500.-บาท รวมเป็นเงิน 24,500.-บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
    -ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 85 ซม.                                           
    -โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 
    -มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึนรูป มีความคงทนแข็งแรง
    -ชันวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
    -บานเลือนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ
.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 63 ลําดับที 41 จัดซือตาม
ราคาท้องตลาด
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โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3.5 ฟุต จํานวน 12,600 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน รายละเอียดดังนี โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 3.5 ฟุต จํานวน 3 ตัวๆละ 4,200.-บาท รวมเป็น
เงิน 12,600.-บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
     1) ขนาดกว้าง 107.5 ซม.ยาว 67 ซม.สูง75.3
ซม.                                           
    2) โต๊ะทําจากเหล็กแผ่น 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน จัดซือตามราคาท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
 หน้า 66 ลําดับ 53 

พัดลมติดพนัง 16 นิว จํานวน 24,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ พัดลมติดพนัง 16 นิว จํานวน 16 ตัวๆ
ละ 1,500.-บาท รวมเป็นเงิน 24,000.-บาท คุณลักษณะพืนฐาน
     1) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ                                           
     2) กําลังไฟ 52 w
     3) วัสดุพลาสติก
     4) ระบบควบคุมรีโมทคอนโทรล
     5) ผ่านกระบวนการผลิตทีได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน
ระดับโลก ISO 9001
     6) ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน จัดซือตามราคาท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
หน้า 65 ลําดับ 51  

ครุภัณฑ์การศึกษา
ชันวางรองเท้าเด็ก 24 ช่อง จํานวน 4,500 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ชันวางรองเท้าเด็ก 24 ช่อง  จํานวน 1 ตัวๆ
ละ 4,500.-บาท รวมเป็นเงิน 4,500.-บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
     1) ขนาด กว้าง 20 ซม. X ยาว 108 ซม. X สูง 65 ซม.
     2) โครงทําจากพลาสติก
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน จัดซือตามราคาท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
 หน้า 67 ลําดับ 60 
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ชุดโต๊ะ เก้าอีสําหรับเด็ก จํานวน 78,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะ เก้าอีสําหรับเด็ก จํานวน 15 ชุดๆ
ละ 5,200.-บาท รวมเป็นเงิน 78,000.- บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
    -โต๊ะมีขนาดความสูงไม่เกิน 50 ซม. กว้างไม่เกิน 60 ซม. ยาวไม่
เกิน 120 ซม. โครงเหล็ก หรือไม้
    -เก้าอีมีความสูงไม่เกิน 60 ซม. โครงเหล็ก หรือไม้ มีจํานวนไม่น้อย
กว่า 4 ตัวต่อชุด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ
.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 64 ลําดับที 46 จัดซือตาม
ราคาท้องตลาด

โต๊ะเก้าอีนักเรียนอนุบาล (โฟเมก้า) จํานวน 3,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียดดังนี โต๊ะเก้าอีนัก
เรียนอนุบาล (โฟเมก้า)  จํานวน 2 ตัวๆละ 1,500.-บาท รวมเป็น
เงิน 3,000.-บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
1) โครงทําจากเหล็ก
2) โต๊ะ ทีนัง และพนักพิงเคลือบโฟเมก้า
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน จัดซือตามราคาท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
 หน้า 66 ลําดับ 55 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลําโพงพร้อมไมค์ จํานวน 20,000 บาท
      -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือลําโพงพร้อมไมค์ จํานวน 8 ชุดๆละ 2,500
.-บาท รวมเป็นเงิน 20,000.-บาท 
  คุณลักษณะพืนฐาน
    - ชุดอุปกรณ์ลําโพงพกพาช่วยสอน เครืองเสียงแบบกระเป๋าหิว
   - ไมค์ลอย 2 ตัว หรือ แบบหนีบปกเสือ 1 ตัว หรือคาดศีรษะ 1 ตัว
   - ใช้งาน USB MP3 และ SD CARD ได้
   - สามารถเชือมต่อสัญญาณ บลูทุท(Bluetooth)ได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 16,128.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน 3,872
.-บาท รวมเป็นเงิน 20,000.-บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 63
 ลําดับที 44 จัดซือตามราคาท้องตลาด
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เตียงนอนปฐมพยาบาลพร้อมทีนอน จํานวน 32,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเตียงนอนปฐมพยาบาลพร้อมทีนอน จํานวน 8
 ตัวๆละ 4,000.-บาท รวมเป็นเงิน 32,000.-บาท   
คุณลักษณะพืนฐาน
   - มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว้าง 80 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 135
 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
   - โครงเตียงเป็นเหล็ก หรือไม้ หรือวัสดุแข็ง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ
.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 63 ลําดับที 45 จัดซือตาม
ราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้กับข้าว (โครงเหล็ก) จํานวน 9,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้กับข้าว (โครงเหล็ก)  จํานวน 2 ตัวๆละ 4,500
.-บาท รวมเป็นเงิน 9,000.-บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
     1) ขนาด กว้าง 75 ซม. X ลึก 40 ซม. X สูง 166 ซม.
     2) ประตู 2 บานเปิดกระจก 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน จัดซือตามราคาท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
 หน้า 66 ลําดับ 56 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 64,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  จํานวน 4 เครืองๆละ 16,000.-บาท รวมเป็น
เงิน 64,000.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
    1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก ( 2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
    2) มีความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
   3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
   4) มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
   5) มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   6) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อย กว่า 3 ช่อง
   7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
   8) มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน จัดซือตามมาตรฐานของครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 64 ลําดับ 47 จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 15,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 6
 เครืองๆละ 2,500.-บาท รวมเป็นเงิน 15,000.-บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
    1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480Watts)
    2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน จัดซือตามมาตรฐานของครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 พ.ศ.2561 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 64 ลําดับ 48 จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภททีดินและสิง
ก่อสร้าง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นต้น หรือสิงก่อสร้างทีอยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.แม่ฟ้าหลวง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 109 ลําดับที 9
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โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 200,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการปรับปรุงอาคารสถานทีและ
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561 – 2564) เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 หน้า 8 ข้อ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 2,464,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,464,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ จํานวน 240,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ ค่าอาหารกลาง
วัน จํานวน 60 คน x 200วัน x 20บาท รวมเป็น
เงิน 240,000.-บาท กองการศึกษาฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน 78 โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิ.ย
. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 78 ลําดับที 14 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา จํานวน 656,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านขาแหย่งพัฒนา จํานวน 164 คน x 200วัน x 20 บาท รวมเป็น
เงิน 656,000.-บาท กองการศึกษาฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิ.ย
. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 78 ลําดับที 14 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน จํานวน 448,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ป่าซางนาเงิน จํานวน 112 คน x 200 วัน x 20 บาท  รวมเป็น
เงิน 448,000.-บาท กองการศึกษาฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิ.ย
. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 78  ลําดับที 14 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จํานวน 652,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ห้วยไร่สามัคคี จํานวน 163 คน x 200วัน x 20 บาท รวมเป็น
เงิน 652,000.-บาท กองการศึกษาฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิ.ย
. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 78 ลําดับที 14 

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 448,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
อนุบาลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 112 คน x 200 วัน x 20 บาท รวมเป็น
เงิน 448,000.-บาท กองการศึกษาฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิ.ย
. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 78 ลําดับที 14 
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อุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียน ในพืนที อบต.แม่ฟ้าหลวง (กรณี
เด็กเพิม)

จํานวน 20,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนในเขตพืนที อบต.แม่ฟ้าหลวง จํานวน 5 แห่ง ตังไว้กรณีเด็ก
เพิม ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี , โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้า
หลวง , โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา , โรงเรียนบ้านป่าซางนา
เงิน , โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ ตังไว้ 10 คน x 100 
วัน x 20 บาท รวมเป็นเงิน 20,000.- บาท กองการศึกษาฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียนหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท. 0808.2/ว
3616 ลงวันที 24 มิ.ย. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 78 ลําดับที 14 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,315,600 บาท
งบบุคลากร รวม 327,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 327,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 156,000 บาท

   -เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนตําบล ใน
สังกัดสํานักงานปลัด ในตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข คํานวณตัง
ไว้ 12 เดือน รวม 156,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที มท
 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข คํานวณตัง
ไว้ 12 เดือน รวม 24,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท
0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 123,600 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง สํานัก
งานปลัด ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชี รวม 123,600.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานจ้างในสํานักงาน
ปลัด  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี รวม 24,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  สํานักงานปลัดโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งบดําเนินงาน รวม 372,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อป
พร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ รวม 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้า
หลวง รวม 2,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที จํานวน 120,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที เพือปฏิบัติงานด้านสาธารณ
สุขขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 10,000.-บาท คํานวณไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 120,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.25612564
                                                                                                     
                                          

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ เช่น ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ ฯลฯ
 รวม 10,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินราย ได้สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ฯลฯ
 รวม 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 107 ลําดับที 3 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือด
ออก  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านํามันดีเซล ค่านํามันเบนซิน ค่าสาร
เคมีกําจัดยุง ค่าทรายเคลือบสาร Temethos 1% ถุงมือ หน้ากาก
อนามัย ฯลฯ รวม 80,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 85 ลําดับที 2 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก จํานวน 10,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ
เท้าปาก เช่น ค่าเจลล้างมือเชือโรค ค่าถุงมือ เอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
  รวม 10,000 .- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 86 ลําดับที 4 

โครงการส่งเสริมมาตรฐานตลาดสดชุมชนแม่ฟ้าหลวง จํานวน 20,000 บาท
     -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมมาตรฐานตลาด
ชุมชนตําบลแม่ฟ้าหลวง เช่น ค่าจ้างเหมาล้างตลาด ทําความสะอาดบ่อดัก
ไขมัน  ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รวม 20,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ
.2561-2564 หน้า 86 ลําดับที 7 

โครงการสัตว์ปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย (พิษสุนัขบ้า) จํานวน 60,000 บาท
     -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดพิษ ชีวิต
ปลอดภัย(พิษสุนัขบ้า)  เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม
อุปกรณ์  แอลกอฮอล์  ถุงมือหมอ สําลี ฯลฯ รวม 60,000.-บาท จ่ายจาก
เงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที 12 มกราคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564)   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ
.2561-2564 หน้า 87 ลําดับที 12 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สําหรับบริการใน
หน่วยเคลือนทีฉุกเฉิน เช่น เปลสนาม เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ออกซิเจน ถัง
พร้อมสายออกซิเจน สําลี ผ้าพันแผล ผ้าปิดจมูก ถุงมือ และอุปกรณ์
อืนๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  รวม 20,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564
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งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 2 เครือง ราคาเครือง
ละ 59,000.-บาท รวมเป็นเงิน 118,000.-บาท
คุณลักษณะดังนี
    1) ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ต่อชัวโมง 
    2) ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
    3) กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4
 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 59 ลําดับที 27  จัดซือตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ 2561 

งบเงินอุดหนุน รวม 498,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 498,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จํานวน 3,000 บาท
     -เพือจ่ายเงินอุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในการดําเนินโครงการ
ผ่าตัดทําหมันเพือลดจํานวนสุนัขและแมวทีเป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพืนทีจังหวัดเชียงรายปีงบ
ประมาณ 2561 จํานวนเงิน 3,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  สํานัก
งานปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 หน้าที 10 ลําดับที 1 

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 380,000 บาท
     -เพือจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 19 หมู่บ้านละ 20,000.-บาท รวมเป็น
เงิน 380,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมครังที 3 พ.ศ
. 2561 หน้า 10  ลําดับที 1 

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จํานวน 100,000 บาท
     -เพือจ่ายเงินอุดหนุน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช
.) จํานวน 19 หมู่บ้าน รวม 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานัก
งานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 87
 ลําดับที 11  

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอแม่ฟ้าหลวง จํานวน 15,000 บาท
     -เพือจ่ายเงินอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอแม่ฟ้าหลวง ตามโครงการกิง
กาชาดอําเภอแม่ฟ้าหลวงรับบริจาคโลหิตประจําปี งบ
ประมาณ 2562  จํานวนเงิน 15,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานัก
งานปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้าที 94 ลําดับที 14 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 851,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 731,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 731,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียน จํานวน 680,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาพาหนะ
รับ-ส่งนักเรียน ฯลฯ เป็นเงิน 680,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กอง
การศึกษาฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 107 ลําดับที 3

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่าบ้าน ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่าย
เกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ เป็น
เงิน 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 107 ลําดับที 3

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดหาเครืองช่วยความพิการสําหรับผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดหาเครืองช่วยความ
พิการสําหรับคนพิการ รวม10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานัก
งานปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 89 ลําดับที 7 

โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบ้านท้องถินประชารัฐ
ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินีสําหรับการก่อสร้าง ซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้
กับประชาชน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส รวม 20,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 4283 ลงวันที 29  กรกฎาคม  2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 90 ลําดับที 14

โครงการพัฒนาและสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย   ผู้ด้อย
โอกาส  เด็กยากไร้  และผู้ถูกทอดทิง

จํานวน 10,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาและสงเคราะห์
ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส เด็กยากไร้ และผู้ถูกทอด
ทิง รวม 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว 1234 ลง
วันที 7 มีนาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 757 ลงวันที 7 เมษายน 2560 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 89 ลําดับที 4

โครงการเยียมบ้านผู้พิการ จํานวน 3,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยียมบ้านผู้พิการ
รวม 3,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน  สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที 6 หน้าที 89

โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ จํานวน 3,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยียมบ้านผู้สูง
อายุ รวม 3,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 89 ลําดับที 5  
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน จํานวน 95,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่
บ้าน จํานวน  19 หมู่บ้าน ๆ ละ 5,000.-บาท  รวมเป็น
เงิน 95,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนของ อปท. พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 89 ลําดับที 8

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอแม่ฟ้าหลวง จํานวน 25,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน กิงกาชาดอําเภอแม่ฟ้าหลวง โครงการแก้ไข
ปัญหาผู้ประสบภัยและช่วยเหลือประชาชน รวมเป็นเงิน 25,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 94 ลําดับที 14

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 2,079,613 บาท
งบลงทุน รวม 2,079,613 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,079,613 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร สํานักงาน อบต.แม่ฟ้าหลวง จํานวน 1,269,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคาร สํานักงาน อบต.แม่ฟ้าหลวง  จํานวน 2 ชัน ประกอบด้วย
    1) ชันที 1 กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร 
    2) ชันที 3 กว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้าหลวงกําหนด รวมเป็นเงิน 1,269,500
.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
  หน้า 33 ลําดับที 128 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 810,113 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ประเภท
ทีดินและสิงก่อสร้าง ได้แก่ ถนนหรือสิงก่อสร้างทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมเป็น
เงิน 810,113.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กองช่าง เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 71 ลําดับที 88
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,303,000 บาท
งบบุคลากร รวม 521,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 521,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 461,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง สํานัก
งานปลัด ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา,  คนงานทัว
ไป จํานวน 3 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน รวม 461,000.- บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานจ้างในสํานักงาน
ปลัด  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา,  คนงานทัว
ไป จํานวน 3 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือนรวม 60,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 352,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อป
พร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ รวม 40,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้า
หลวง รวม 2,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2559

วันทีพิมพ์ : 24/9/2561  09:26:09 หน้า : 54/75



ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่าบ้าน ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่าย
เกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน  ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ รวม 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ลําดับที 3 หน้า 107

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่าอาหารผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุ ฯลฯรวม 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และตามนโยบายของรัฐบาล คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 101 ลําดับที 2  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่ฟ้าหลวง เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์รถบรรทุก เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสารเครืองขยายเสียง ไมโครโฟน รถ
จักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอีและวัสดุต่างๆ ฯลฯ
 รวม 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 108  ลําดับที 7  

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 5,000 บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 101 ลําดับที 4 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง รวม 40,000.-บาท   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 101 ลําดับที 4  
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อ
ลืน รวม 150,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 101 ลําดับที 4

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุเครืองแต่งกาย รวม 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 101 ลําดับที 4 

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ได้แก่ มิเตอร์นํา – ไฟฟ้า สมอเรือ ตระแกรง
กันสวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ถังขยะ ฯลฯ
 รวม 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 101ลําดับที 4 

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
โครงการดัดแปลงรถบรรทุกขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ได้แก่ ค่าดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซมรถ
บรรทุกขยะ ฯลฯ รวม 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน  สํานักงาน
ปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 108 ลําดับที 7 

งบเงินอุดหนุน รวม 330,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 330,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนเทศบาลตําบลห้วยไคร้ จํานวน 330,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลห้วยไคร้ ตามโครงการปรับปรุง
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย รวม 330,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 101 ลําดับที 1 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 269,500 บาท
งบบุคลากร รวม 182,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 182,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 158,500 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงาน
จ้าง สํานักงานปลัด ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน รวม 158,500.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานจ้าง สํานักงาน
ปลัด  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   คํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน รวม 24,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 87,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่า
ตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ) รวม 15,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล รวม 2,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2559

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้นํา/แกนนําในการขับเคลือน
และจัดตังหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

จํานวน 10,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนา
ศักยภาพผู้นํา/แกนนําในการขับเคลือนและจัดตังหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน รวม 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 96 ลําดับ
ที 6 
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โครงการพัฒนาฝีมือและการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ จํานวน 20,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาฝีมือและการส่ง
เสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ รวม 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้าที 88  ลําดับที 1 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที ค่า
จัดทําใบประกาศ ฯลฯ รวม 20,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 88  ลําดับที 3 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน
สตรีสากล เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที ค่า
จัดทําเกียรติบัตร ฯลฯรวม 20,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิน  สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 88  ลําดับที 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 356,000 บาท
งบบุคลากร รวม 189,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 189,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 165,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ใน
สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 1 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน รวม 165,000.-บาท  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง ในสังกัดกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 1 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน รวม 24,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 167,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการ ( แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้า
หน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ,พร
บ.จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , และประกาศ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง เรือง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ลงวันที  14  ธันวาคม  พ.ศ
. 2560ฯลฯ ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้า
หลวง ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ฟ้าหลวงลีก จํานวน 60,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่
ฟ้าหลวงลีก  เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าเช่าสนาม ค่าของรางวัล ค่า
กรรมการตัดสิน ค่าเบียเลียง ฯลฯตังจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 83 ลําดับที 2

โครงการจัดกิจกรรมแม่ฟ้าหลวงเกมส์ จํานวน 70,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมแม่ฟ้าหลวง
เกมส์  เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าเช่าสนาม ค่าของรางวัล ค่ากรรมการ
ตัดสิน ค่าเบียเลียง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 83 ลําดับที 1

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าเช่าสนาม ค่าของ
รางวัล ค่ากรรมการตัดสิน ค่าเบียเลียง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 83 ลําดับที 4
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 203,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ ของชาติและการจัดงานรัฐพิธีและงาน
พิธีการต่างๆ

จํานวน 15,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ต่างๆ ของชาติและการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ เช่น ค่าพิธีทาง
ศาสนา ค่าอาหาร ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดเตรียมสถานทีฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 81 ลําดับที 4

โครงการธรรมยาตรา จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการธรรมยาตรา เป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าจัดนิทรรศการ ค่า
จัดเตรียมสถานทีฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 81 ลําดับที 1

โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันท้องถินไทย เป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าจัดเตรียมสถานทีฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 81 ลําดับที 1

โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
ฟ้าหลวง ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าพิธี
ทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดเตรียมสถานทีฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 81 ลําดับที 3

โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถินของชนเผ่า จํานวน 120,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถินของชนเผ่า เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าพิธีทาง
ศาสนา ค่าอาหาร ค่าจัดนิทรรศการ  ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 82 ลําดับที 6

งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 8,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นอุดหนุน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  ตาม
โครงการส่งเสริมประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว3616 ลงวันที 24 มิ.ย
.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 113 ข้อ 2 

วันทีพิมพ์ : 24/9/2561  09:26:09 หน้า : 60/75



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,874,880 บาท
งบบุคลากร รวม 1,805,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,805,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,215,240 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานส่วนท้อง
ถินภายในสังกัดกองช่าง ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง นายช่างโยธา
ชํานาญงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน และเจ้าพนักงานธุรการ
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือนรวม 1,215,240.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานส่วนท้องถินใน
สังกัดกองช่าง ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานและเจ้าพนักงาน
ธุรการ คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือนรวมเป็นเงิน48,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวย
การกองช่าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองช่างคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน  42,000.-บาท โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (เพิม
เติม) พ.ศ.2559 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 428,040 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง  ใน
สังกัดกองช่าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยนาย
ช่างโยธา 2 คนคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือนรวมเป็น
เงิน 428,040.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานจ้างในสังกัดกอง
ช่าง ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และผู้ช่วยนายช่าง
โยธา 2 คน คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือนรวมเป็นเงิน72,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 825,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตาม พรบ.จัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ค่าตอบแทนอพปร. เงินตอบแทนเจ้า
หน้าทีในการเลือกตังเงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ
 รวมเป็นเงิน 150,000.-บาท จ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 ,พรบ.จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , และ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง เรือง กําหนดหลักเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ลงวันที  14
  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง รวมเป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง ได้โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง รวมเป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ กองช่าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน จํานวน 200,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง รวมเป็น
เงิน 200,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กองช่าง เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่า
ระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินยกเว้นค่าเช่าบ้าน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ราย
จ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกันค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ 
     ค่าติดตังไฟฟ้า
     (1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึง
เป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า 
     (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
     ค่าติดตังประปา 
     (1) ค่าวางท่อประปารวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนําและอุปกรณ์ประปาซึง
เป็นกรรมสิทธิของการประปา
     (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมรวมถึง
การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ์ ค่าติดตังโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่า
ตู้สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายในและเครืองโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตัง
เครืองรับสัญญาณต่างๆ รวม 100,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ กอง
ช่าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯรวมเป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ กองช่าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถินพ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

โครงการจัดทําทะเบียน/ป้ายรหัสทางหลวงท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําทะเบียนทางหลวงท้อง
ถินแผ่นดิน เช่น ค่าจ้างทําป้าย รวมเป็นเงิน 50,000.- บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน กองช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 71 ลําดับที 90

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่ฟ้าหลวง เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์รถบรรทุก เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสารเครืองขยายเสียง ไมโครโฟน รถ
จักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอีและวัสดุต่างๆ ฯลฯ เป็น
เงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กองช่าง
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ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ตรา ยาง ธงชาติ ซอง
จดหมาย สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ กระดาษไข นํา
ดืม กาว ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร สมุด สิงพิมพ์ เครืองตัด
กระดาษ กุญแจ เครืองเย็บกระดาษ เครืองดับเพลิง แผงปิด
ประกาศ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี ม่านปรับแสง(ต่อผืน)เครืองคํานวณ
เลข แผงกันห้อง กระเป๋า ภาพเขียน แผนที ฯลฯ รวมเป็น
เงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุหรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า สาย
อากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ หรือจานรับสัญญาณดาว
เทียม ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแรง
ไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครือง
สัญญาณเตือนภัย ฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลักไฟ เบรกเกอร์ ขาหลอด
ไฟฟลูออเรสเซนท์ เทปพันสายไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า และชุดติดตังไฟ
กิง ฯลฯ รวมเป็นเงิน  20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น ถ้วย ชาม จาน ช้อน หม้อ มีดทําครัว เครืองบดอาหาร เครืองตี
ไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง ถังแช่นําแข็ง ถังแก็ส เตาแก็ส เตา
มไฟฟ้า หม้อหุงข้าว และกระติกนําร้อน ฯลฯ รวมเป็น
เงิน  5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุก่อสร้าง ก่อสร้าง เช่น  ไม้ต่างๆ  นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน 
เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครืองวัดขนาดเล็ก  เช่น ตลับเมตร ลูกดิง ท่อนํา
บาดาล ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ฯลฯ รวมเป็นเงิน 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว
 1248ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี นํายาแอร์ นํามันเบรก หัวเทียน หม้อนํารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ พลาสติกกระบะรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง ตลับลูกปืน กระจกข้างรถยนต์ สัญญาณกันขโมยสัญญาณไฟฉุก
เฉิน กุญแจปากตาย กุญแจเลือน และล๊อคเกียร์ ฯลฯ เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองช่างโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
      -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันแก็สโซฮอล์ นํามันก๊าด นํามันเครือง นํามัน 2 T นํามันจาระบี
ถ่าน และแก๊สหุงต้ม ฯลฯ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ กองช่าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโป
รสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก การ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป ฯลฯ รวมเป็นเงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วยหนึง
ไม่เกิน 20,000 บาท แฮนดีไดร์ฟ เมมโมรีสติก เมาส์ เครืองกระจาย
สัญญาณ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล  ฯลฯ รวมเป็นเงิน 20,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108ลําดับที 4

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุสํารวจโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุสํารวจ เช่น  บันไดอลูมิเนียม เครืองมือแกะ
สลัก เครืองมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ กองช่าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 4
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะ
ประเภทวัสดุอืน ได้แก่ มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตระแกรงกันสวะ หัว
เชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส อุปกรณ์สําหรับงานจราจร ของงานรักษา
ความสงบภายในเช่น แผงเหล็ก กระบองไฟ เสือสะท้อนแสง ฯลฯ  เป็น
เงิน  5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108ลําดับที 4

งบลงทุน รวม 194,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 164,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 2,300 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 2,300 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 61 ลําดับ 32 

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 42,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บ
เอกสาร จํานวน 5 ชุดๆ ละ 8,500 บาท รวมเป็นเงิน 42,500.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน กองช่าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 61 ลําดับ 30 

โต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 6,200 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานสํานัก
งาน จํานวน 1 ตัว ขนาด กว้าง 78 ซม. ยาว 154 ซม. เป็น
เงิน 6,200.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 61 ลําดับ 31 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ส่วนกลาง รถจักยานยนต์ จํานวน 82,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จํานวน 1 คัน ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ มกราคม 2561 
คุณลักษณะดังนี
    -มีขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขันตํา
     1.กรณีตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที
กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ทีกําหนดไว้
     2. ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
     3. การจัดซือรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กองช่าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4
  เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 61 ลําดับ 36 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 7,100 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครืองตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 รายละเอียดดังนี
    -ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
    -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ร้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
    -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
    -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
    -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
    -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
    -สามารถใช้ได้กับ A3 A4 Legal และ Custom
ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4
 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 61 ลําดับ 35 
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จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1จํานวน 1 เครือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 รายละเอียดดังนี
      - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz 
      - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
          1) เป็นแผนวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
          2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
          3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
      - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
     - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
     - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กองช่าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 4
  เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 61 ลําดับ 33 จัดซือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ
. 2561

จัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครืองตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 รายละเอียดดังนี
    -มีกําลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
    -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง เป็นไปตามแผน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 เพิมเติม ครังที 4 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 61 ลําดับ 34
 จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เช่น ค่าวัสดุ ค่า
แรง ค่าขนส่ง รวมเป็นเงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน  กอง
ช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564    หน้า 71 ลําดับที 86

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่ฟ้าหลวง จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการติดตัง ย้าย ระบบไฟฟ้า ติดตัง
มิเตอร์ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในพืนทีตําบลแม่ฟ้าหลวง ฯลฯรวมเป็น
เงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 111 ลําดับที 1

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 838,000 บาท
งบบุคลากร รวม 165,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 141,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ใน
สังกัดสํานักงานปลัด ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวน
สาธารณะ รวม 141,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง ในสังกัดสํานัก
งานปลัด ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวน
สาธารณะ รวม 24,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 673,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 16,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อป
พร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ รวม 16,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ สํานักงานปลัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้า
หลวง รวม 2,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 585,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน จํานวน 289,200 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน รายละเอียดดังนี
1. จ้างเหมาบริการแรงงาน เพือปฏิบัติงานดูแลแปลงพืช
เศรษฐกิจ จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 7,100.-บาท คํานวณไว้ 12
 เดือน เป็นเงิน 85,200.-บาท 
2. จ้างเหมาบริการแรงงาน เพือปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนรู้การเกษตร
ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ ในอัตราคนละ 8,500
.-บาท ต่อเดือน จํานวน 2 คนคํานวณไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 204,000
.-บาท
รวมเป็นเงิน 289,200.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงานปลัด เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,800 บาท
     -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่าบ้าน ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่าย
เกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ รวม 60,800 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้าที  107  ลําดับที 3 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการถ่ายทอดศูนย์เรียนรู้การเกษตรสู่สถานศึกษา เพืออาหารกลางวัน
ตามแนวพระราชดําริฯ

จํานวน 50,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการถ่ายทอดศูนย์เรียนรู้การ
เกษตรสู่สถานศึกษาเพืออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดําริ  เช่น  ค่า
ป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ   รวม 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 53 ลําดับที 3 

โครงการบํารุงรักษาแปลงสาธิตการปลูกพืชเศรษฐกิจ จํานวน 15,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบํารุงรักษาแปลงสาธิต
การปลูกพืชเศรษฐกิจ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาแปลงสาธิตการปลูก
พืชเศรษฐกิจ  ค่าปุ๋ย  ฯลฯ รวม 15,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560  หน้า  1  ลําดับ
ที 3 
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โครงการแปลงตัวอย่างการปลูกพืชสมุนไพร จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแปลงตัวอย่างการปลูก
พืชสมุนไพร เช่น  ค่าจ้างเหมาดูแลแปลงสมุนไพร  ค่ากล้าพันธุ์
สมุนไพร  ฯลฯ  รวม 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 54 ลําดับที 4 

โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้า
ชุมชน  เช่น  ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าป้าย ฯลฯ รวม 10,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560 ลําดับ
ที 6 หน้า 2

โครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ  เช่น  ค่าป้าย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  รวม 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560  หน้าที  1  ลําดับที 1 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การทําเกษตรตามทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ

จํานวน 20,000 บาท

   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
การเรียนรู้การทําเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดําริ เช่น  ค่าพันธุ์ผัก  ค่าอาหารสุกร  ไก่  ฯลฯ  รวม 20,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ
.2560  หน้าที  2  ลําดับที 4 หน้า 2

โครงการสํารวจและการบันทึกข้อมูลเกษตรกร จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจและการบันทึกข้อมูล
เกษตรกร  เช่น  ค่าป้าย  ค่าจ้างเหมาสํารวจและบันทึกข้อมูล
เกษตรกร  ฯลฯ  รวม 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง  ครังที 1 พ.ศ.2560  หน้า  2  ลําดับที 5 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเกษตร จํานวน 50,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
อาชีพเกษตร  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ฯลฯ
  รวม 50,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1 พ.ศ.2560  หน้า 1 ลําดับที 2 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่ฟ้าหลวง เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์รถบรรทุก เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสารเครืองขยายเสียง ไมโครโฟน รถ
จักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอีและวัสดุต่างๆ ฯลฯ เป็น
เงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 7
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุก่อสร้าง รวม 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า  108  ลําดับที  4

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุเกษตร รวม 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  108  ลําดับที 4 

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ หรือสิงของทีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุอืนๆ รวม 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  108  ลําดับที 4 

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการชาวแม่ฟ้าหลวงร่วมเป็น 1 ใน 800 ล้านกล้า 12 สิงหามหาราชินี จํานวน 15,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชาวแม่ฟ้าหลวงร่วม
เป็น 1 ใน 800 ล้านกล้า 12 สิงหามหาราชินี เช่น  ค่ากล้าพันธุ์ไม้  ค่า
ป้าย  ค่าจัดเตรียมสถานที  ฯลฯรวม  15,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที  97 ลําดับที 3 

โครงการบํารุงรักษาอ่างเก็บนําห้วยแม่ไร่ หมู่ที 18 ตําบลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 50,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบํารุงรักษาอ่างเก็บนําห้วย
แม่ไร่หมู่ที 18 ตําบลแม่ฟ้าหลวง   เช่น  ค่ากําจัดวัชพืช  ค่าจ้างเหมาแผ้ว
ถางหญ้ารอบอ่างเก็บนํา  ฯลฯ  รวม  50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้าที 99 ลําดับที 10 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พืนทีตําบลแม่ฟ้าหลวงและแหล่งท่องเทียว จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พืนที
ตําบลแม่ฟ้าหลวง (แหล่งท่องเทียว)  เช่น  ค่ากล้าพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ  ปุ๋ย  แกลบดํา  วัสดุอืนๆ  ฯลฯ รวม  50,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้าที 97 ลําดับที 2 

โครงการปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ รักษ์ดอยตุง จํานวน 15,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้ รวมใจ
ภักดิ รักษ์ดอยตุง  เช่น  ค่ากล้าพันธุ์ไม้  ค่าป้าย  ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  รวม  15,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า  98  ลําดับที 4 
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โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่น
ดิน  เช่น  ค่าป้าย  ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
  รวม  20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0801.2/ ว 1060 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ลําดับที 5 หน้า 98

โครงการสร้างจิตสํานึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างจิตสํานึกรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  เช่น ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมสถานที ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวม 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564)  หน้าที  100  ลําดับที 1 

โครงการสร้างฝายอาสาประชารัฐ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างฝายอาสาประชา
รัฐ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างฝาย  ค่าจ้างเหมาสร้างฝาย  ฯลฯ
  รวม  30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 98 ลําดับที 6 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,508,400 บาท
งบกลาง รวม 9,508,400 บาท
งบกลาง รวม 9,508,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างสังกัด อบ
ต.แม่ฟ้าหลวง รวมทังผู้ดูแลเด็ก ในอัตราร้อยละห้า ของค่าตอบแทนรวม
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
.2553 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที
สุดที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที 10 กรกฎาคม 2557 รวม 250,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 100,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน 150,000.-บาท เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 104 ลําดับที 1

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,200,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้ให้แก่ผู้สูงอายุในพืนทีตําบลแม่ฟ้าหลวง รองรับสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ
ทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2552  (ฉบับที 2) พ.ศ.2560  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ สํานักงานปลัด 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน 6,190,000.-บาท  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 89 ลําดับที 9 
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,948,800 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพในพืนทีตําบลแม่ฟ้า
หลวง ทีมีสิทธิตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2553 (ฉบับที 2) พ.ศ.2559    ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวัน
ที 25 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 203 คนๆละ 800.-บาทต่อเดือน ตัง
ไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน 1,938,800.-บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564     หน้า 90  ลําดับที 10  

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 240,000 บาท
    -เพือรองรับการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ใน
พืนทีตําบลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 40 คนๆละ 500 ต่อเดือน ตัง
ไว้ 12 เดือน รวม 240,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 90 ลําดับที 11  

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
    -เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือการใช้จ่ายงบประมาณเพือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที หรือการจ่ายงบประมาณทีไม่ได้ตัง
งบประมาณในหมวดอืนไว้ รวม 300,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0313.4/ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 และตามระเบียบ
กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 109 ลําดับที 8

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินรางวัลนําจับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท
     – เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลนําจับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ฯ
 รวม 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที มท 0313.5/ว 2658  ลงวัน
ที 21 สิงหาคม 2540 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 105 ลําดับที 7

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที ตําบลแม่ฟ้า
หลวง

จํานวน 225,000 บาท

     -เพือเป็นจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน
หรือพืนที อบต.แม่ฟ้าหลวง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดย อบต.แม่ฟ้าหลวง ต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของค่าบริการสาธารสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3 /ว 2199 ลงวัน
ที 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0891.3/ ว 1514 ลงวัน
ที 26 กรกฎาคม 2554  รวม 225,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน (คํานวณจากจํานวนประชากร x ค่าบริการสาธารณสุขทีได้จากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ 45 บาท x 50%) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 87 ลําดับที 10 

วันทีพิมพ์ : 24/9/2561  09:26:10 หน้า : 74/75



เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าฌาปนกิจศพสําหรับพนักงานส่วนท้องถินกรณีเสียชีวิต
ระหว่างปฏิบัติหน้าที รวม 50,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน กอง
คลัง  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2546 และตามระเบียบกฎหมาย
หนังสือสังการทีเกียวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 104 ลําดับที 1

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 264,600 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) โดยคํานวณจากประมาณการรายรับทุกประเภทยกเว้น
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนในอัตราร้อย
ละ 1 ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2546 รวม 264,600.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 และ
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 และตามระเบียบกฎหมาย
หนังสือสังการทีเกียวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 105 ลําดับที 8
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