
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
เรื่อง  ประกาศใช้ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลแม่ฟ้าหลวง 
-------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  
ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 ในคราวประชุมสภา         
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม ๒๕60 

 บัดนี้ นายอ าเภอแม่ฟ้าหลวง ได้อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ตามหนังสืออ าเภอแม่ฟ้าหลวง ที่ ชร ๐๐23.๑6/5525 ลงวันที่ 18 
กันยายน ๒๕60 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
เป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

  ประกาศ ณ วันที่  20  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕60 

 

(นายวีรชิต  วรัญชิตกูล) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 
 



จ านวน 194,014.50 บาท

จ านวน 220,551.40 บาท

จ านวน 686,901.96 บาท

จ านวน 0.00 บาท

จ านวน 73,295.00 บาท

จ านวน 899.00 บาท

จ านวน 16,897,089.06 บาท

จ านวน 25,568,428.00 บาท

จ านวน 6,203,631.50 บาท

จ านวน 12,786,981.34 บาท

จ านวน 7,981,148.18 บาท

จ านวน 1,987,490.00 บาท

จ านวน 0.00 บาท

จ านวน 3,091,520.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิสะสม จ านวน 5,135,082.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิทนุส ารองเงนิสะสม 0.00 บาท

งบเงนิอดุหนุน

(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ จ านวน 0.00 บาท

งบลงทนุ

งบรายจ่ายอืน่

งบบคุลากร

งบด าเนินงาน

(3) รายจ่ายจรงิ จ านวน 32,050,771.02 บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ จ านวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจ้ากทนุ

หมวดภาษีจดัสรร

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรบัจรงิ จ านวน 43,641,178.92 บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร

1.1.4 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไว้แบบกอ่หน้ีผกูพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไว้โดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผกูพนั จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จ านวน 0.00 บาท

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 64,743,542.08 บาท

1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 29,769,462.19 บาท

1.1.3 เงนิทนุส ารองเงนิสะสม จ านวน 17,562,905.02 บาท

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วนัที ่31 กรกฏาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถานะ

การเงนิ ดงัน้ี

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลแมฟ้่าหลวง

              บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารสว่นต าบลแมฟ้่าหลวง จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญตั ิงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีตอ่สภาองค์การบรหิารสว่นต าบลแมฟ้่าหลวงอกีคร ัง้หนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารสว่นต าบล

แมฟ้่าหลวงจงึขอช้ีแจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทกุทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการ

ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงัตอ่ไปน้ี



(5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิสะสม จ านวน 5,135,082.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิทนุส ารองเงนิสะสม 0.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ จ านวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจรงิ จ านวน 32,050,771.02 บาท ประกอบดว้ย

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ จ านวน 0.00 บาท





รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง
อําเภอ แม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,306,290 บาท

งบบุคลากร รวม 8,192,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,126,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกฯ/รองนายกฯ  ได้แก่
       1) เงินเดือนนายก อบต.  ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท เป็น
เงิน 244,800  บาท  
       2) เงินเดือนรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ  11,220 บาท
จํานวน 2  อัตรา  เป็นเงิน 269,280 บาท  
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน รวม 514,080.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ ได้แก่
      1) เงินประจําตําแหน่งนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็น
เงิน  21,000  บาท 
      2) เงินประจําตําแหน่งรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880
 บาท    เป็นเงิน 1,760 บาท จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน  21,120
 บาท คํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน รวม 42,120.-บาทตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2554แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
       -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯได้แก่
       1) ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750  บาท   เป็น
เงิน  21,000  บาท
       2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880 บาท  เป็น
เงิน 1,760  บาท  จํานวน 2  อัตรา  เป็นเงิน 21,120 บาทคํานวณตั้งจ่าย
ไว้  12  เดือน รวม 42,120.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. ในอัตรา
เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจ่ายไว้  12
  เดือน รวม 86,400 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,441,600 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ได้แก่
       1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต. อัตราเดือน
ละ  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. อัตราเดือน
ละ 7,200  บาท จํานวน  36 อัตรา เป็นเงิน 3,110,400 บาท  คํานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน รวม 3,441,600.-บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,066,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,385,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วน
ตําบล ในสังกัดสํานักงานปลัด ในตําแหน่ง ปลัด อบต.ฯ รองปลัด อบต.ฯ
 หัวหน้าสํานักปลัดฯ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นิติกร นักทรัพยากร
บุคคล นักจัดการงานทั่วไป  เป็นต้น คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน รวม 2,385,000-บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 

-
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหน่ง  ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสํานักปลัด เป็นต้น คํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน รวม 168,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,261,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ใน
สังกัดสํานักงานปลัด ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่ธุรการ 2 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา และคนงานทั่ว
ไป 3 อัตรา คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน รวม 1,261,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างในสังกัดสํานัก
งานปลัด ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 2 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา และคนงานทั่ว
ไป 3 อัตรา คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  รวม 168,000.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ของปลัด อบต. คํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน รวม 84,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 3,937,070 บาท
ค่าตอบแทน รวม 385,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อป
พร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ รวม 350,000 บาท สํานักงานปลัดตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้า
หลวง รวม 5,000 บาท สํานักงานปลัดตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง รวม 30,000 บาท สํานักงานปลัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 2,522,070 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่าบ้าน ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ รวม 350,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับ
ที่ 3 หน้า 107

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่ค่า
รับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) พิธีเปิดอาคารต่างๆค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีฯลฯ
รวม 100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564ลําดับที่ 9 หน้า 106

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ รวม 200,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564ลําดับที่ 1 หน้า 104

โครงการ 4 ร่วม (ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรู้ ร่วมรับ) จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 4 ร่วม (ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
รู้ ร่วมรับ) เช่น ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมประจําเดือนของหมู่บ้าน
ในการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ความรู้และรับทราบถึงสภาพปัญหา ความ
ต้องการ คําชี้แนะจากประชาชน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
ระหว่างหน่วยงานกับชุมชน รวม 30,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
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โครงการ อบต.แม่ฟ้าหลวงเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.แม่ฟ้าหลวงเคลื่อนที่ให้
บริการประชาชนในพื้นที่ตําบลแม่ฟ้าหลวงรวม 30,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้า 102

โครงการ อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการอปท.โปร่งใส หัวใจ
คุณธรรม รวม 10,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 2
 หน้า 104

โครงการค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ จํานวน 500,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จรวม 500,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564ลําดับที่ 10 หน้า 106

โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้อง
ถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด ทั้งกรณีครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรณีแทนตําแหน่งที่
ว่างหรือมีเหตุอื่นใดต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง และการให้ความร่วมมือสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภา  ในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนดรวม 400,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 350,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน 50,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 7 หน้า 103

โครงการค่ารับวารสาร จํานวน 50,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือ
พิมพ์ หนังสือ คู่มือต่างๆ เอกสารทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่
เยาวชน ประชาชน สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล และเพื่อ
พัฒนาการบริหารงานของ อบต. ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่
ฟ้าหลวง  ฯลฯรวม 50,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้า 110

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุปผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ สื่อประชาสัมพันธ์ วารสารสิ่งพิมพ์

จํานวน 100,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สรุปผลงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ สื่อประชาสัมพันธ์วารสาร และสิ่งพิมพ์ ที่
เกี่ยวข้องกับกิจการของ  อบต.รวม 100,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 105

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง รวม 30,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับที่ 4 หน้า 103
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ  ข้าราชการ และพนักงานจ้าง

จํานวน 250,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้นําชุมชน พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น หรือโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งใน
และต่างประเทศหรือโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
ของ อบต. ประชาธิปไตย กฎหมายเบื้องต้น ความรู้และการมีส่วนร่วมทาง
การเมือง อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี หน่วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจการ อบต
.รวม 250,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 74,564 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 175,436 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 3 หน้า 104

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 100,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ LAN ระบบ WIFI เป็นต้น
รวม 100,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 2 หน้า 107

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อร่วมพัฒนาตําบลแม่ฟ้า
หลวง

จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการเพื่อร่วมพัฒนาตําบลแม่ฟ้าหลวง รวมถึงการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันเพื่อสังคมสนับสนุน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น/ชุมชน
รวม 20,000.-บาทสํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับที่ 3 หน้า 102

โครงการส่งเสริมและจัดให้มีกลไกดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและจัดให้มีกลไกดําเนิน
การเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนรวม 10,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 2 หน้า 102

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวตําบลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 20,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับ
นักท่องเที่ยวรวม 20,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 1 หน้า 52

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความสามัคคีแก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ฟ้าหลวง

จํานวน 200,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสร้าง
ความสามัคคีแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างฯองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง
รวม 200,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับที่ 5 หน้า 105
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 122,070 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่ฟ้าหลวง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์รถบรรทุก เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน รถ
จักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้และวัสดุต่างๆ ฯลฯ
รวม 122,070.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 7 หน้า 108

ค่าวัสดุ รวม 675,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน รวม 120,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 25,000 บาท สํานักงาน
ปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 30,000 บาท สํานัก
งานปลัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564ลําดับที่ 4หน้า 108

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง รวม 100,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564ลําดับที่ 4หน้า 108

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อ
ลื่น รวม 300,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินราย โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564ลําดับที่ 4หน้า 108

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ รวม 30,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564ลําดับที่ 4 หน้า 108
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  รวม 50,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์นํ้า ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯหรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุอื่น  รวม 20,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับที่ 4 หน้า 108

ค่าสาธารณูปโภค รวม 355,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต.แม่ฟ้าหลวงห้อง
ประชุม อาคาร ที่สาธารณะ และที่อื่นๆที่เป็นอํานาจหน้าที่หรือในความรับ
ผิดชอบของ อบต.แม่ฟ้าหลวง รวม 200,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับที่ 6หน้า 108

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานประจําสํานักงานสําหรับติดต่อ
สื่อสาร ค่าบริการโทรศัพท์สําหรับใช้อินเตอร์เน็ต ค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
รวม 40,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับที่ 6หน้า 108

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมธนานัติ ค่าธรรมเนียม
ส่ง EMS ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และค่าธรรมเนียมส่งไปรษณียภัณฑ์ ฯลฯ
 รวม 15,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับที่ 6 หน้า 108

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าระบบอินเตอร์เน็ต ขึ้น
เวปไซด์ ค่าจัดหาและบริการระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบความเร็ว
สูง ความเร็วไม่น้อยกว่า 512 Mbps ค่าบริการสื่อสารอื่นๆ และหมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อรองรับการให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน และรองรับ
การดําเนินการต่างๆ เช่น การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของ อปท. การเตรียม
ความพร้อมในการบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (E-laas)ฯลฯ
 รวม 100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับที่ 6หน้า 108
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งบลงทุน รวม 3,115,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,115,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน รายละเอียดดังนี้ 
    1. ชั้นวางโทรทัศน์ จํานวน 2 ตัว
    2.โต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 1 ตัว ขนาดกว้าง 78 ซม ยาว 154
 ซม 
    3.เก้าอี้พนักพิงสูง จํานวน 2 ตัว
    4. เก้าอี้สํานักงาน 6 ตัว
    5. ชุดรับแขก (โซฟา) จํานวน 2 ชุด
    6. เต้นส์ขนาดใหญ่ จํานวน 10 หลัง 
              ฯลฯ
หรือสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์สํานักงาน โดยสภาพเข้าลักษณะประเภท
ครุภัณฑ์สํานักงาน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  รวม 250,000
.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 2,571,000 บาท

     -เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 4 รายการ ดังนี้ 
      1. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แคบ ตามราคาที่ปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑ์  จํานวน  787,000 บาท
      2.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แคบ ตามราคาที่ปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑ์   จํานวน 952,000 บาท
      3.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบตอน
เดียว จํานวน 730,000 บาท จัดซื้อราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปราก
ฎในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
      4. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 2
 คัน จํานวน 102,000 บาท 
ตามราคาที่ปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑ์  
รวมทั้งสิ้น 2,571,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ
. 2560 ลําดับที่ 1, 2, 3, 4 หน้าที่ 8 - 9 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 65,000 บาท

     -เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดจอ 32 นิ้ว ความระ
เอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล จํานวน 5 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติด
ตั้ง จํานวน 65,000 บาท สํานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ลําดับที่ 12 หน้า 10  โดยจัดซื้อ
ตามคุณลักษณะและราคาที่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2560
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จัดซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 150,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจร
ปิด จํานวน 2 ชุดๆ ละ 8 ตัว รวม 150,000.-บาท โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2560 ลําดับที่ 21 หน้า 11 โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่อง
จากไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อตู้เย็น จํานวน 6,500 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น จํานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 6,500.-บาท สํานัก
งานปลัด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ลําดับ
ที่ 21 หน้า 11 โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาที่ปรากฏตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 64,000 บาท

   -เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
    -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 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   
    -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
    -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวม 64,000 บาท สํานัก
งานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ลําดับที่ 6 หน้า  โดยจัดซื้อตาม
คุณลักษณะและราคาที่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ขนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 6,600 บาท
    -เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ขนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
     - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,300 บาท รวม 6,600 บาท สํานักงาน
ปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ลําดับที่ 9 หน้า 9 โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะ
และราคาที่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์
    

 -
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  1
  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
     -มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
     -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
รวม 2,800 บาท  สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561
-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ลําดับที่ 10 หน้า 9 โดย
จัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาที่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์

งบรายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 11,000 บาท

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการ
สาธารณะ และการบริหารประชาชนของ อบต.
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะและการบริการประชาชน
ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง , ค่าจ้างที่ปรึกษา, ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลางเพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการการ
ปฏิบัติงานของ อบต.แม่ฟ้าหลวงและผู้บริหารตามเงื่อนไขและวิธีการ
กําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนตําบลเป็นกรณีพิเศษ
รวม 11,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 6 หน้า 105
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สลองใน โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอําเภอ ประจําปีงบ
ประมาณ 2561
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ 2561 ในการ
อุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอแม่ฟ้าหลวงโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สลองใน อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัด
ซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
 มิ.ย. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  รวม 50,000 บาทสํานักงาน
ปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 ลําดับที่ 1 หน้า 107

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 424,000 บาท
งบบุคลากร รวม 312,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 312,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 312,000 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ค่าปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญ
การ รวม 312,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เงินตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
คราว  ฯลฯ รวม 30,000.-บาท 
สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง รวม 5,000 บาท สํานัก
งานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ รวม 40,000 บาท สํานักงาน
ปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564ลําดับที่ 1 หน้า 104

โครงการประชุมประชาคมการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมการบูรณาการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น รวม 30,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที่ 29 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 5 หน้า 103 

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

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน รวม 5,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ รวม 2,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,105,120 บาท
งบบุคลากร รวม 1,569,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,569,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,341,120 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนตําบล
ในสังกัดกองคลัง จํานวน 4 ตําแหน่ง ดังนี้ 
 - ผู้อํานวยการกองคลัง 32,450 x 12 = 389,400  บาท  
 - นักวิชาการเงินและบัญชี ฯ 26,460 x 12 = 317,520 บาท  
 - นักวิชาการคลังฯ 19,160 x 12 = 229,920 บาท   
 - นักวิชาการพัสดุฯ18,840 x 12  = 226,080 บาท  
 - เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ 14,850 x 12 = 178,200 บาท  
รวมเป็นเงิน  1,341,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของ
พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
2,000X12=24,000.-บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองคลัง 3,500x12=42,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000
 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างใน
สังกัดกองคลัง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 11,500x12=138,000
บาท
รวมเป็๋นเงิน 138,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ในสังกัดกอง
คลังตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 2,000x12=24,000.-บาท
รวมเป็นเงิน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558   
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งบดําเนินงาน รวม 536,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษา พยาบาล ทันตแพทย์ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค่า
ตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ รวมเป็นเงิน 150,000
 บาท  กองคลังตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง สังกัดกอง
คลัง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง สังกัดกองคลัง รวมเป็น
เงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 246,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาช่วยงาน
จัดเก็บรายได้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ
 จํานวน  60,000 บาท กองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 3 หน้า 107

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม ค่าพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ฯลฯ รวมเป็น
เงิน  100,000  บาท  กองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้า 104

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 6,000 บาท
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ รวมเป็น
เงิน 6,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 2 หน้า 110    
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โครงการปรับปรุงและจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ด้วยระบบมือ) จํานวน 50,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงและจัดทําแผนที่ภาษีและ
เบียนทรัพย์สิน (ด้วยระบบมือ) รวมเป็นเงิน 50,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่
10 หน้า 109

โครงการสร้างจิตสํานึกผู้มีหน้าที่เสียภาษีและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วม
มือเสียภาษีเพิ่มขึ้น

จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสํานึกผู้มีหน้าที่เสียภาษีและ
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมมือเสียภาษีเพิ่มขึ้น รวมเป็นเงิน 10,000
 บท กองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที่ 6 หน้า 103
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติรวมเป็นเงิน 20,000 บาท กองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที่ 7 หน้า 108

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 รวม 50,000.-บาท กองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 4 หน้า 108

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท กองคลัง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 4 หน้า 108

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 รวม 10,000 บาท กองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับ
ที่ 4หน้า 108

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
      -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท กองคลัง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับ
ที่ 4 หน้า 108
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  รวม 40,000.-บาท กองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับ
ที่ 4 หน้า 108

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,989,300 บาท

งบบุคลากร รวม 449,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 449,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 449,000 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 2 ตําแหน่ง 
    1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน  
    2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน รวม 449,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,011,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     
     -ค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บ
ป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อป
พร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ รวม 50,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้า
หลวง รวม 5,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง รวม 5,000 บาทสํานักงานปลัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,658,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,402,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตั้งไฟฟ้า (1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ ค่าติดตั้งประปา (1) ค่าวางท่อประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัด
นํ้าและอุปกรณ์ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) ค่าจ้างเหมา
เดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบ
ประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ รวม 1,402,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ รวม 20,000 บาท สํานักงาน
ปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการจัดทําซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต. จํานวน 5,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําและซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต. รวม 5,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 1หน้า 92 

โครงการจัดทําแนวกันไฟ จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแนวกัน
ไฟ รวม 30,000.- บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 11 หน้าที่ 94

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับภัย
ต่างๆ

จํานวน 3,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และ
แจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับภัยต่างๆ รวม 3,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 3
 หน้า 93

วันที่พิมพ์ : 26/9/2560  14:06:42 หน้า : 18/56



โครงการป้องกันยาเสพติดและลดความเสี่ยงในวัยรุ่น จํานวน 5,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันยาเสพติดและลดความ
เสี่ยงในวัยรุ่น รวม 5,000บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 5 หน้า 96

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
      -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เพสติด รวม 10,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวันที่ 3
 พฤศจิกายน 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 ลําดับที่ 4 หน้า 96

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 8,000 บาท
      -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์ รวม 8,000.- บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 668 ลงวันที่ 27
 มีนาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 
ลําดับที่ 2 หน้า 91

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จํานวน 15,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวม 15,000บาท สํานักงานปลัด ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้า 91

โครงการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) มิสเตอร์เตือนภัยและทีมผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (OTOS)

จํานวน 50,000 บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) มิสเตอร์เตือนภัย และทีมผู้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (OTOS) รวม 50,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 2 หน้า 92

โครงการส่งเสริม สนับสนุนวินัยจราจรและถนนสีขาว จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนวินัยจราจรและ
ถนนสีขาว รวม 10,000.-บาท สํานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 3 หน้า 91

โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จํานวน 50,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและกันไฟ รวม 50,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 6 หน้าที่ 93
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รวม 50,000.-บาท สํานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่  7 หน้า 108

ค่าวัสดุ รวม 293,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน รวม 3,000.- บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ รวม 30,000 บาท สํานัก
งานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น รวม 200,000 บาท
สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย รวม 20,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง นํ้ายาเคมีเครื่องดับเพลิง  หรือสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง
รวม 20,000.- บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ได้แก่ มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า สมอเรือ ตระแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ 10,000.-บาท 
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับงานจราจร ของงานรักษาความ
สงบภายในเช่น แผงเหล็ก กระบองไฟ เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ  10,000
 บาท 
รวม 20,000บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 สํานักงานปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108 
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งบลงทุน รวม 379,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 279,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อถังนํ้าแบบไฟเบอร์กลาส จํานวน 98,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังนํ้าแบบไฟเบอร์กลาส
 จํานวน 10 ถัง ขนาดความจุ 2,000 ลิตร รวม 98,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2560 ลําดับที่ 28 หน้า 12 โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคา
ที่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด จํานวน 6,300 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7
 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง รวม 6,300.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ลําดับที่ 29
หน้า 12 โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาที่ปรากฏตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

จัดซื้อไดนาโมเชื่อม จํานวน 40,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อไดนาโม
เชื่อม จํานวน 1 เครื่อง รวม 40,000.-บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2560 ลําดับที่ 29 หน้า 12 โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่อง
จากไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์

จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เชื่อม
ไฟฟ้า จํานวน 1 ตู้ รวม 10,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ลําดับ
ที่ 29 หน้า 12 โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเลื่อยโซ่
ยนต์ จํานวน 2 เครื่อง รวม 20,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ
. 2560 ลําดับที่ 23 หน้า 11 โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่
ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
จัดซื้อสายส่งนํ้า พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง จํานวน 25,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสายส่งนํ้า ขนาด 1.5 นิ้ว ผ้าใบสี
แดง 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว  รวม 25,000.-บาท 2559สํานักงาน
ปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ
. 2560 ลําดับที่ 24 หน้า 12 โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่
ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์

จัดซื้อหัวฉีดนํ้าดับเพลิง แบบด้ามปืน จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหัวฉีดนํ้าดับเพลิง แบบด้าม
ปืน จํานวน 1 หัว รวม 30,000.-บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2560 ลําดับที่ 25 หน้า 12 โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่อง
จากไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ได้แก่ ค่าดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซม
รถ EMS พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ รวม 50,000.- บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 7 หน้า 108

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ศูนย์ อปพร.อบต.แม่ฟ้าหลวง จํานวน 100,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ศูนย์ อปพร.อบต.แม่ฟ้า
หลวง หรือค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่ฟ้าหลวง จํานวน
100,000 บาท สํานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 9 หน้า 109
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 150,000 บาท

1. อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงราย (ศอ.ปส.จ.เชียงราย) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงราย จํานวน  50,000 บาท
     -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงราย รวม 50,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้า 95

2. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม่ฟ้า
หลวง (ศป.ปส.อ.แม่ฟ้าหลวง) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอแม่ฟ้าหลวง จํานวน  100,000 บาท
     -เพื่อเป็นค่าใช้จ่าตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอแม่ฟ้าหลวง รวม 100,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที่ 2
 หน้า 95

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,387,200 บาท

งบบุคลากร รวม 918,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 918,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 852,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น
ในสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองการศึกษาฯ, นักวิชาการศึกษา ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เป็น
ต้น คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน รวม 852,000.-บาท กองการศึกษาฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน รวม 24,000.-บาท กองการศึกษาฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ  เป็นต้น คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
รวม 42,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 

วันที่พิมพ์ : 26/9/2560  14:06:42 หน้า : 23/56



งบดําเนินงาน รวม 421,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการ ( แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อป
พร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ ) รวม 60,000.-บาท กองการศึกษาฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  รวม  3,000 บาท กองการ
ศึกษาฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง รวม 25,000 บาท กองการ
ศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่าบ้าน ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ รวม 50,000 บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 3 หน้า 107

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่ ค่า
รับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)  พิธีเปิดอาคารต่างๆ   ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  ฯลฯ
 รวม 10,000.-บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564  ลําดับที่ 9 หน้า 106
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ รวม 40,000.- บาท กองการ
ศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้า 104 

โครงการค่ายวิชาการเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 40,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายวิชาการเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตําบลแม่ฟ้าหลวง รวม 40,000.- บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
หน้า 78 ข้อ 15

โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 10,000 บาท
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ตําบลแม่ฟ้าหลวง รวม 10,000.-บาท กองการศึกษาฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 78 ข้อ 16

โครงการเยาวชนใฝ่ดี จํานวน 20,000 บาท
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนใฝ่ดี รวม
20,000.- บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 76 ข้อ 5

โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 30,000.-บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 76 ข้อ 6

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
รวม 30,000.-บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 76 ข้อ 4

โครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
และวันหยุดเพื่อลดรายจ่ายผู้ปกครอง

จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน นัก
ศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด เพื่อลดรายจ่ายผู้
ปกครอง รวม 20,000.-บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 76 ข้อ 7)

ค่าวัสดุ รวม 83,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน รวม 40,000.-บาท กองการศึกษา ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 รวม 3,000.- บาท กองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4
 หน้า 108

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทค่าค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รวม 40,000.-บาท กองการ
ศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108

งบลงทุน รวม 48,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 28,400 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน รายละเอียดดังนี้ 
       1. โต๊ะทํางานสํานักงาน  1 ตัว ขนาดกว้าง 78 ซม ยาว 154 ซม 
       2. เก้าอี้สํานักงาน 3 ตัว
       3. ตู้เก็บเอกสาร ล๊อกเกอร์ 6 ช่อง 1 ตู้
       4. ตู้บานเลื่อน 1 ตู้
       5. ตู้เอกสาร ขนาด 4 ฟุต 1 ตู้
              ฯลฯ
หรือสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์สํานักงาน รวม 28,400.-บาท การศึกษา ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทครุภัณฑ์ กอง ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 ลําดับที่ 5 หน้า 108 งาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 19,800 บาท

     -เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) ราคา 3,300 บาท  จํานวน  6  เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
     - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
        หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาด
       ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
รวม 19,800 บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561
-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ลําดับที่ 9 หน้า 9 โดย
จัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาที่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,973,710 บาท
งบบุคลากร รวม 4,592,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,592,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,621,920 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือน ข้าราชการครู 
(ค.ศ1) ในสังกัดกองการศึกษาฯ ตําแหน่ง ครู ค.ศ1 จํานวน 10
 อัตรา คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน รวม 2,621,920.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,682,340 บาท
     1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ในสังกัดกองการศึกษาฯ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มี
ทักษะ) จํานวน 12 อัตรา คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน รวม 1,353,600
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

     2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ใน
สังกัดกองการศึกษาฯ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จํานวน 12
 อัตรา
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน รวม 328,740.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของ
พนักงานจ้าง(ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ในสังกัดกองการ
ศึกษาฯ  จํานวน 12 อัตรา คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน รวม 288,000
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งบดําเนินงาน รวม 4,413,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 450,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อป
พร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ รวม 400,000 บาท กองการศึกษาฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง รวม 50,000 บาท กองการ
ศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 2,115,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่าบ้าน ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัด
หารถรับส่งนักเรียน ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่อง
โทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
 รวม 500,000 บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 150,000บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 350,000 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 8 หน้า 76 (หนังสือ
ที่ ชม 0037.3/31244 ลว. 9 สิงหาคม 2555 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติ
ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ รวม 130,000.-บาท กองการ
ศึกษาฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน 80,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564ลําดับที่ 1 หน้า 104

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่าเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวม 30,000.-บาท กองการศึกษาฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,455,200 บาท
     1.เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน 6 ศูนย์ จํานวน 40,000.- บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้า77
 ข้อ 10

     2.เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ข้อมูลในระบบ ccis ณ 10 มิ.ย. 60) รวม  1,014,300.- บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 77 ข้อ 12 โดยมีรายละเอียดดังนี้
       2.1. ศพด.บ้านห้วยนํ้าขุ่น จํานวน 65 คน x 245 วัน x 20 บาท
 = 318,500.- บาท
       2.2. ศพด.บ้านอาข่าป่ากล้วย  จํานวน 60 คน x 245 วัน x 20 บาท 
= 294,000.- บาท
       2.3. ศพด. บ้านจะลอ จํานวน 32 คน x 245 วัน x 20 บาท  
= 156,800.- บาท
       2.4. ศพด.บ้านสวนป่า  จํานวน 12 คน x 245 วัน x 20 บาท  
= 58,800.- บาท
       2.5. ศพด.บ้านสามัคคีเก่า   จํานวน 16 คน x 245 วัน x 20 บาท 
= 78,400.- บาท
       2.6. ศพด.บ้านป่าซางนาเงิน จํานวน 22 คน x 245 วัน x 20 บาท 
= 107,800.-บาท
 
     3. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ตั้งไว้กรณีเด็กเพิ่ม)จํานวน 10 คนx 245 วัน x 20บาท รวม 49,000
.-บาท กองการศึกษาฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีพ.ศ. 2561-2564หน้า 77 ข้อ 9 

     4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จํานวน 207 
x 1,700 รวม 351,900.- บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 77
 ข้อ 11
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,455,200 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,848,250 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน รวม 20,000.-บาท กองการศึกษาฯ  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 13 หน้า 77

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 30,000 บาท กอง
การศึกษาฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 3 หน้า 75

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,758,250 บาท
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1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน 5 แห่ง (ข้อมูลใน
ระบบ sis ณ วันที่ 10 มิ.ย. 60) จํานวน  1,220,620 บาท
กองการศึกษาฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 14 หน้า 78
   1.1. โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จํานวน 153 คนx 260วัน x 7.37
 บาท= 293,178.60 บาท
   1.2. โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 134 คนx 260วัน x 7.37
 บาท = 256,770.80 บาท
   1.3.โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา จํานวน 168 คนx 260วัน x 7.37
 บาท = 321,921.60- บาท
   1.4.โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน จํานวน 119 คนx 260วัน x 7.37
 บาท   = 228,027.80 บาท
   1.5.โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์ จํานวน 63 คนx 260
วัน x 7.37 บาท = 120,720.60 บาท
           
2. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน (ข้อมูลในระบบ sis 
ณ วันที่ 10 มิ.ย. 60) จํานวน  74,529.-บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่าย
จากรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 14 หน้า 78
   2.1.โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จํานวน 153 คนx 260วัน x 0.45
 บาท = 17,901.- บาท
   2.2.โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 134 คนx 260 วันx 0.45
 บาท= 15,678.- บาท
   2.3.โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา จํานวน 168 คนx 260 วันx 0.45
บาท= 19,656.- บาท
   2.4.โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน จํานวน 119 คนx 260 วันx 0.45
 บาท= 13,923.- บาท
   2.5.โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์  จํานวน 63 คนx 260
 วันx 0.45 บาท = 7,371.- บาท
    
3. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในโรงเรียน (ตั้งไว้กรณีเด็ก
เพิ่ม) จํานวน 10 คนx 260 วันx 7.82 บาท จํานวน 20,332.-บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 14 หน้า 78

4. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ข้อมูลใน
ระบบ ccis ณ วันที่ 10 มิ.ย. 60 ) จํานวน 396,654.- บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 14 หน้า 78
   4.1. ศพด.บ้านห้วยนํ้าขุ่น จํานวน 65 คนx 260 วันx 7.37
 บาท =124,553.- บาท
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   4.2. ศพด.บ้านอาข่าป่ากล้วย จํานวน 60 คนx 260 วันx 7.37
 บาท =114,.972.-บาท
   4.3. ศพด.บ้านจะลอ จํานวน 32 คนx 260 วันx 7.37
 บาท =61,318.40 บาท
   4.4. ศพด.บ้านสวนป่า จํานวน 12 คนx 260 วันx 7.37
 บาท =22,994.40 บาท
   4.5. ศพด.บ้านสามัคคีเก่า จํานวน 16 คนx 260 วันx 7.37
 บาท =30,659.20 บาท
   4.6. ศพด.บ้านป่าซางนาเงิน จํานวน 22 คนx 260 วันx 7.37
 บาท   = 42,156.40 บาท

5.ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ข้อมูลใน
ระบบ ccis ณ วันที่ 10 มิ.ย. 60 ) จํานวน 24,219.- บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 14 หน้า 78
   5.1. ศพด.บ้านห้วยนํ้าขุ่น จํานวน 65 คน x 260 วัน x 0.45
 บาท=7,605.- บาท
   5.2. ศพด.บ้านอาข่าป่ากล้วย จํานวน 60 คน x 260 วัน x 0.45
 บาท=7,020.- บาท
   5.3. ศพด.บ้านจะลอ จํานวน 32 คน x 260 วัน x 0.45 บาท 
= 3,744.- บาท
   5.4. ศพด.บ้านสวนป่า จํานวน 12 คน x 260 วัน x 0.45 บาท
=1,404.- บาท
   5.5. ศพด.บ้านสามัคคีเก่า จํานวน 16 คน x 260 วัน x 0.45 บาท 
=1,872.- บาท
   5.6. ศพด.บ้านป่าซางนาเงิน จํานวน 22 คน x 260 วัน x 0.45
 บาท =2,574.- บาท

6.ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตั้งไว้
กรณีเด็กเพิ่ม) จํานวน 10คน x 260 วันx 7.82 บาท  จํานวน  21,896
.- บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 14 หน้า 78

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559  รวม 10,000.-บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ ค่าจัด
ซื้อสื่อการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุการศึกษา  จํานวน 30,000 บาท กองการ
ศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108
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งบลงทุน รวม 380,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 380,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 380,000 บาท
      -เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของ อบต.แม่ฟ้าหลวง รวม 380,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 9 หน้า 109

งบเงินอุดหนุน รวม 2,588,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,588,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,588,000 บาท

1. เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน 5
 แห่ง  จํานวน 2,548,000.-บาทกองการศึกษาฯ จ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 14
 หน้า 78 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
   1.1.โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จํานวน 153 คน x 200วัน x 20
 บาท= 612,000.- บาท
   1.2.โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 134 คน x 200 วันx 20
 บาท= 536,000.- บาท
  1.3.โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา จํานวน 168 คน x 200วัน x 20
 บาท= 672,000.- บาท
  1.4.โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน จํานวน 119 คน x 200 วันx 20
 บาท= 476,000.-บาท
   1.5.โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์ จํานวน 63 คน x 200
วัน x 20บาท = 252,000.- บาท

2.ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในโรงเรียน (ตั้งไว้กรณีเด็กเพิ่ม) ตั้ง
ไว้ 10 x 200 x 20 จํานวน  40,000.- บาท กองการศึกษาฯ จ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 14
 หน้า 78 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3616 ลว
. 24 มิถุนายน 2559)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 535,500 บาท

งบบุคลากร รวม 144,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง สํานัก
งานปลัด ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี รวม 120,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างในสํานักงาน
ปลัด  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รวม 24,000.- บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 172,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
      -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อป
พร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ รวม 10,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้า
หลวง รวม 2,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
     - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
รวม 100,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ลําดับที่ 2 หน้า 85

โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก
รวม 10,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 86

โครงการส่งเสริมมาตรฐานตลาดสดชุมชนแม่ฟ้าหลวง จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมมาตรฐานตลาดชุมชนตําบล
แม่ฟ้าหลวง รวม 20,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 7 หน้า 86

โครงการสัตว์ปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย (พิษสุนัขบ้า) จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย 
(พิษสุนัขบ้า) รวม 30,000.- บาท สํานักปลัด จ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 12 หน้า 87
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 59,000.- บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ลําดับที่ 5 หน้า 9 โดยจัด
ซื้อตามคุณลักษณะและราคาที่ปรากฎตามมาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียด
ดังนี้
      1)  ปริมาณการฉีดพ่นนํ้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
      2)  ถังบรรจุนํ้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
      3)  กําลังเครื่องไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
       หมายเหตุ  ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การ
ฆ่าเชื้อโรค หรือ การป้องกัน  กําลังแมลง ซึ่งเป็นพาหะนํา
โรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 160,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ตามโครงการผ่าตัดทํา
หมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ 2561
จํานวนเงิน 3,000.- บาท  สํานักงานปลัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2560 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 142,500 บาท
     - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
จํานวน 19 หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท  รวม 142,500 บาท สํานักงาน
ปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-
2564 ลําดับที่ 11  หน้า 87

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 15,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแม่ฟ้าหลวง ตามโครงการกิ่ง
กาชาดอําเภอแม่ฟ้าหลวงรับบริจาคโลหิตประจําปี งบประมาณ 2561
 จํานวนเงิน 15,000 บาท สํานักงานปลัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ลําดับที่ 14
 หน้าที่ 94

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 226,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 106,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 106,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดหาเครื่องช่วยความพิการสําหรับผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาเครื่องช่วยความพิการ
สําหรับคนพิการ รวม 10,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 7 หน้าที่ 89
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โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี จํานวน 50,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิด
ไท้องค์ราชัน ราชินีสําหรับการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส รวม 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 4283 ลงวันที่ 29  กรกฎาคม  2559 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 14 หน้า 90

โครงการพัฒนาและสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย   ผู้ด้อย
โอกาส  เด็กยากไร้  และผู้ถูกทอดทิ้ง

จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส เด็กยากไร้ และผู้ถูกทอด
ทิ้ง รวม 30,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับที่ 4 หน้าที่ 89

โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ จํานวน 3,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้
พิการ  รวม 3,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 6 หน้าที่ 89

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ จํานวน 3,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ รวม 3,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 5 หน้าที่ 89

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท. ใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท.ใช้
ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม รวม 10,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 12 หน้าที่ 90

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 95,000 บาท

อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน  
จํานวน   95,000 บาท 
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน 19 หมู่
บ้าน ๆ ละ 5,000.-บาท รวมเป็นเงิน 95,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 8 หน้าที่ 89
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 25,000 บาท
อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแม่ฟ้าหลวง    จํานวน   25,000 บาท 
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแม่ฟ้าหลวง ตาม
โครงการแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยและช่วยเหลือประชาชน รวม 25,000
.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ
.2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 870,100 บาท

งบลงทุน รวม 870,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 870,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและฝาตะแกรงเหล็กปิด
รางระบายนํ้า

จํานวน 140,100 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กและฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายนํ้า รวม 140,100 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
   1) รางระบายนํ้า คสล.ตัว V ปากรางกว้าง 1.00 เมตร 
        ท้องรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 70.00 
        เมตร หนา 0.07  เมตร
   2) รางระบายนํ้า คสล.ตัว V ปากรางกว้าง 0.60 เมตร 
        ท้องรางกว้าง 0.35 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 55.00 
        เมตร หนา 0.07 เมตร
   3) รางระบายนํ้า คสล.ตัว V ปากรางกว้าง 0.60 เมตร 
        ท้องรางกว้าง 0.35 เมตร ลึก 0.35  เมตร ยาว 45.00  
        เมตร หนา 0.07 เมตร
   4) รางระบายนํ้า คสล. ตัว U ขนาดกว้าง   0.40   เมตร   
        ลึก  0.50    เมตร หนา  0.10   เมตร ยาว 5.00  เมตร
   5) รางระบายนํ้า คสล. ตัว U ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
       ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 5.00 เมตร
  6) ฝาตะแกรงเหล็กปิด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร
กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ลําดับที่ 23
 หน้า 5

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 730,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ประเภท
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้แก่ ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวม 730,000
 บาท กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 88 หน้า 71
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,283,000 บาท
งบบุคลากร รวม 521,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 521,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 461,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงาน
จ้าง สํานักงานปลัด ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา,  คน
งานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา คํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน รวม 461,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างในสํานักงาน
ปลัด  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา,  คนงานทั่ว
ไป จํานวน 3 อัตรา คํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน รวม รวม 60,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 432,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อป
พร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ รวม 40,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้า
หลวง รวม 2,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่าบ้าน ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ รวม 50,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ลําดับ
ที่ 3 หน้า 107

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวม 10,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ
ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 2 หน้า 101

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  รวม 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด   

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 5,000 บาท สํานัก
งานปลัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 101

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง รวม 40,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนโดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 101

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น รวม 200,000
.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 ลําดับที่ 4 หน้า 101
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย รวม 5,000.-บาท สํานัก
งานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 101

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ได้แก่ มิเตอร์นํ้า – ไฟฟ้า สมอเรือ ตระแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ถังขยะ ฯลฯ รวม 30,000
.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับที่ 4 หน้า 101

งบเงินอุดหนุน รวม 330,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 330,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 330,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลห้วยไคร้ จํานวนเงิน  330,000.- บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลห้วยไคร้ ตามโครงการปรับปรุง
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย รวม 330,000.- บาท สํานักงานปลัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ
.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที่ 1
 หน้า 101

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 253,500 บาท

งบบุคลากร รวม 161,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 161,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 155,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงาน
จ้าง สํานักงานปลัด ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ รวม
155,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 6,500 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างในสํานักงาน
ปลัด  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ รวม 6,500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 92,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
      -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล 
ทันตแพทย์ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ)
รวม 15,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล รวม 2,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงาน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า

จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจตก
ตํ่า จํานวน 10,000.- บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 55

โครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้นํา/แกนนําในการขับเคลื่อน
และจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนา
ศักยภาพผู้นํา/แกนนําในการขับเคลื่อนและจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน รวม 10,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที่ 6 หน้า 96

โครงการพัฒนาฝีมือและการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ จํานวน 15,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฝีมือและการส่งเสริมการรวม
กลุ่มอาชีพ รวม 15,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับ
ที่ 1 หน้าที่ 88

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมวันแม่แห่ง
ชาติ รวม 20,000.-บาทสํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 3 หน้าที่ 88 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรี
สากล รวม  20,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 88
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 356,780 บาท

งบบุคลากร รวม 159,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,780 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,600 บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง 
ในสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 1 อัตรา คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  รวม 156,600.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
       

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,180 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ในสังกัดกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1
 อัตรา คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  รวม 3,180.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
      

งบดําเนินงาน รวม 197,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ ( แพทย์ พยาบาล 
ทันตแพทย์ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ)
จํานวน 15,000 บาท กองการศึกษาฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง 
รวม 2,000 บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ฟ้าหลวงลีก จํานวน 60,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ฟ้าหลวงลีก 
รวม 60,000.- บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 2 หน้า 83

โครงการจัดกิจกรรมแม่ฟ้าหลวงเกมส์ จํานวน 70,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมแม่ฟ้าหลวง
เกมส์ รวม 70,000.- บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที่ 1 หน้า 83
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โครงการแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์
รวม 30,000.- บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 2 หน้า 83

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน รวม 20,000.- บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4
 หน้า 83

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 356,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.แม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรม ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้า
หลวง ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ  รวม 20,000.-บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 3 หน้า 81

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ ของชาติและการจัดงานรัฐพิธีและงาน
พิธีการต่างๆ

จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ  ของ
ชาติและการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ รวม 30,000.- บาท
กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 81

โครงการธรรมยาตรา จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมยาตรา รวม 20,000.-บาท
กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้า 81

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่น
ไทย รวม 30,000.-บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้า 81     

โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่า จํานวน 120,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นของชนเผ่า รวม 120,000.- บาท กองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 6
 หน้า 82

วันที่พิมพ์ : 26/9/2560  14:06:43 หน้า : 42/56



งบเงินอุดหนุน รวม 136,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 136,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 136,500 บาท

     อุดหนุนอําเภอแม่ฟ้าหลวง   จํานวน 81,500 บาท
          - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น
ของอําเภอแม่ฟ้าหลวง จํานวน 81,500 บาท โดยถือปฎิบัติตามระเบียบ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808/ว3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 1
 หน้า 113
     
     อุดหนุนอําเภอแม่ฟ้าหลวง จํานวน  50,000 บาท 
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามา
ธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  จํานวน 50,000
 บาท โดยถือปฎิบัติตามระเบียบหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิ.ย.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ข้อ 1
 หน้า 15

     อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  จํานวน  5,000  บาท
          -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  ตาม
โครงการส่งเสริมประเพณีนมัสการและสรงนํ้าพระธาตุดอย
ตุง จํานวน 5,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808/ว3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  กองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 2 หน้า 113

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,422,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,405,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,405,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 877,020 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานตําบล  ใน
สังกัดกองช่าง ในตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง, นายช่างโยธาชํานาญ
งาน, นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  คํานวณตั้งจ่ายไว้  12
  เดือน รวม 877,020-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
      -ผู้อํานวยการกองช่าง 31,340x12=376,080 บาท
      -นายช่างโยธาชํานาญงาน 16,920x12=203,040 บาท
      -นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 24,825x12=297,900 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของ
พนักงานส่วนตําบล ในสังกัดกองช่าง  ตําแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติ
งาน 2,000x12=24,000 บาท  คํานวณตั้งจ่าย
ไว้  12  เดือน รวม 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง คํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน รวม 42,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
       -ผู้อํานวยการกองช่าง  3,500 x 12=42,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 407,760 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ใน
สังกัดกองช่าง ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และผู้ช่วยนาย
ช่างโยธา คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน รวม 407,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
     -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 12,130x12=145,560บาท
     -ผู้ช่วยนายช่างโยธา 11,880x12=142,560บาท
     -ผู้ช่วยนายช่างโยธา 9,970x12=119,640บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,720 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างในสังกัดกอง
ช่าง ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและผู้ช่วยนายช่าง
โยธา คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน รวม 54,720บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1,155x12=13,860บาท
     - ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1,405x12=16,860บาท
     - ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2,000x12=24,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 795,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล 
ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ตรวจรับการจ้าง ค่าตอบแทนอพปร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
การเลือกตั้งเงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
 รวม 150,000.- บาท กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง
รวม 10,000.- บาท กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง รวม 20,000.- บาท กองช่างตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินยกเว้นค่าเช่าบ้าน ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกันค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า (1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอก สถานที่ราชการเพื่อให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) ค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า  การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งประปา (1) ค่าวางท่อประปารวมถึง
ค่าติดตั้งมาตรวัดนํ้าและอุปกรณ์ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึง
การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่า
ตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ กองช่าง รวม 100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที่ 3
 หน้า 107

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯรวม 30,000 บาทกองช่าง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
รวม 30,000 บาท กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 86 หน้า 71
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โครงการจัดทําป้ายรหัสทางหลวงท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงการจัดทําป้ายรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น รวม 100,000 บาท กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 90 หน้า 71

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ สามารถใช้งาน
ตามปกติ รวม 100,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน กองช่าง

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน รวม 30,000 บาท กองช่าง  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุหรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 20,000 กองช่าง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ โดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 5,000 บาท  กอง
ช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1248ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุก่อสร้าง รวม 150,000 บาท กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1248ลง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  รวม 5,000 บาท กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์รวม 30,000 บาท กองช่าง  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108
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วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํารวจโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุสํารวจ รวม 10,000 บาท กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุอื่นๆ รวม 5,000 บาท  กองช่าง จ่ายจากเงินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 4 หน้า 108

งบลงทุน รวม 172,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 172,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 13,400 บาท
จัดซื้อโต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 1 ตัว    รวม 5,900.-บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 1 ตัว ขนาด
กว้าง 78 ซม ยาว 154 ซม รวม 5,900บาท กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ลําดับที่ 14 หน้า 10    
       
เก้าอี้ทํางาน  จํานวน 3 ตัว  รวม  7,500  บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500 บาทรวม
เป็น 7,500 บาท กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
 ลําดับที่ 16 หน้า 11
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ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซื้อกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 110,000 บาท

     - เพื่อจัดซื้อกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านค่ามุมได้ละเอียด  5 ฟิ
ลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 110,000 บาท โดยจัด
ซื้อตามคุณลักษณะและราคาที่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์  
    รายละเอียดประกอบด้วย
   (1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
   (2) กําลังขยาย 30 เท่า
   (3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่ตํ่ากว่า 40 มม.
   (4) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อย
กว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
            (5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
   (6) ค่าตัวคูณคงที่ 100
   (7) ค่าตัวบวกคงที่ 0
   (8) ระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR มีช่วงการทํา
งาน + / - 3 ลิปดา
   (9) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิ
ลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD(Liquid Crystal Display) ทั้ง 2
 หน้าของตัวกล้อง
            (10) แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 ฟิลิบดา
   (11) ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 ฟิลิบดา
    (12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มม. หรือดีกว่า
    (13) ความไวของระดับฟองยาว 40 ฟิลิปดา / 2 มม. หรือดีกว่า
    (14) สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิ่ง
    (15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้
    (16) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001  
    (17) อุปกรณ์ประกอบ
    - ขากล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
    - มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง
   - มีฝาครอบเลนส์
    - ที่ชาร์ทแบตเตอรี่
    - มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจํากล้อง
          หมายเหตุ การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่ง
น้อยยิ่งดี
กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน 22,000.- บาท ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560
 รายละเอียดดังนี้
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก  
(4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดี
กว่า ดังนี้
           1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.8 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
           2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.7 GHz
        - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
           1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
           2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
           3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ Onboard Graphics ที่ มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า    1  GB
        - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
        - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
        - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1  และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
     กองช่างจ่าย ตั้งจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ลําดับที่ 7
 หน้า 9
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน 21,000.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 รายละเอียดดังนี้
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
           1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MBต้องมี ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้าน กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
           2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง
        - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GBจํานวน 1 หน่วย    
        -  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว   
        - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็น
อย่างน้อย
     กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560ลําดับที่ 8
 หน้า 9

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,600 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,800.- บาท รวมเป็นเงิน 5,600.- บาท ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 รายละเอียดดังนี้ คุณลักษณะพื้นฐาน
        - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
        - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ลําดับที่ 7
 หน้า 9

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่ฟ้าหลวง   
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการติดตั้ง ย้าย ระบบไฟฟ้า ติดตั้ง
มิเตอร์ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ตําบลแม่ฟ้าหลวง ฯลฯ
 รวม 50,000 บาท กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 1 หน้า 111
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,325,600 บาท

งบบุคลากร รวม 161,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 161,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 141,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง
ในสังกัดสํานักงานปลัด ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวน
สาธารณะ รวม 141,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ในสังกัดสํานัก
งานปลัด ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ รวม 20,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 978,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 16,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล 
ทัณตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
 รวม 16,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง
รวม 2,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่าบ้าน ค่าโฆษณาเผยแพร่ รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ รวม 400,000 บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ลําดับ
ที่ 3 หน้า 107 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการถ่ายทอดศูนย์เรียนรู้การเกษตรสู่สถานศึกษา เพื่ออาหารกลางวัน
ตามแนวพระราชดําริฯ

จํานวน 200,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถ่ายทอดศูนย์เรียนรู้การเกษตร
สู่สถานศึกษาเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดําริ รวม 200,000
.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลําดับที่ 3 หน้า 53 

โครงการบํารุงรักษาแปลงสาธิตการปลูกพืชเศรษฐกิจ จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบํารุงรักษาแปลงสาธิตการปลูกพืช
เศรษฐกิจ รวม 20,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ลําดับที่ 3 หน้า 1 

โครงการแปลงตัวอย่างการปลูกพืชสมุนไพร จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแปลงตัวอย่างการปลูกพืช
สมุนไพร รวม 20,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลําดับที่ 4 หน้า 54  

โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน จํานวน 10,000 บาท
         -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้า
ชุมชน รวม 10,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2560 ลําดับที่ 6 หน้า 2 

โครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
อาชีพ รวม 30,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2560 ลําดับที่ 1 หน้า 1 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การทําเกษตรตามทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ

จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
การทําเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดําริ รวม 30,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2560 ลําดับที่ 4 หน้า 2

โครงการสํารวจและการบันทึกข้อมูลเกษตรกร จํานวน 10,000 บาท
         -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสํารวจและการบันทึกข้อมูล
เกษตรกรรวม 10,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ลําดับที่ 5 หน้า 2

โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเกษตร จํานวน 100,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานอาชีพ
เกษตร รวม 100,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ลําดับที่ 2 หน้า 1
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุก่อสร้าง รวม 80,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุเกษตร รวม 50,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลําดับที่ 4 หน้า 108

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุอื่นๆ รวม 10,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลําดับที่ 4 หน้า 108

งบลงทุน รวม 186,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,600 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 17,600 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่ม
ไม้ จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,600.- บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ
.ศ.2560 ลําดับที่ 31 หน้า 13 โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาที่ปราก
ฎตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง จํานวน 2 เครื่อง ราคา เครื่องละ 9,500.- บาท รวมเป็น
เงิน 19,000.- บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 2 หน้า 134 โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะ
และราคาที่ปรากฎตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง ได้แก่ อาคารศูนย์การเรียนรู้การทําเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ หรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง รวม 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 9 หน้า 109
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการชาวแม่ฟ้าหลวงร่วมเป็น 1 ใน 800 ล้านกล้า 12 สิงหามหาราชินี จํานวน 15,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชาวแม่ฟ้าหลวงร่วมเป็น 1 ใน
800 ล้านกล้า 12 สิงหามหาราชินี รวม  15,000.-บาท สํานักงานปลัด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ลําดับที่ 3 หน้า 97

โครงการบํารุงรักษาอ่างเก็บนํ้าห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18 ตําบลแม่ฟ้าหลวง จํานวน 100,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบํารุงรักษาอ่างเก็บนํ้าห้วยแม่ไร่
หมู่ที่ 18 ตําบลแม่ฟ้าหลวงรวม  100,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ลําดับที่ 10 หน้า 99

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตําบลแม่ฟ้าหลวงและแหล่งท่องเที่ยว จํานวน 150,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตําบล
แม่ฟ้าหลวง (แหล่งท่องเที่ยว) รวม  150,000.-บาท สํานักงานปลัด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ลําดับที่ 2 หน้า 97

โครงการปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักษ์ดอยตุง จํานวน 15,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้  รวมใจภักดิ์  
รักษ์ดอยตุง รวม 15,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลําดับที่ 4
 หน้า 98 

โครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่น
ดิน  รวม  50,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0801.2/ ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลําดับที่ 5 หน้า 98

โครงการสร้างจิตสํานึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสํานึกรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม  10,000.- บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลําดับ
ที่ 1 หน้า 100 

โครงการสร้างฝายอาสาประชารัฐ จํานวน 100,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างฝายอาสาประชารัฐ
รวม  100,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลําดับที่ 6 หน้า 98
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,244,900 บาท

งบกลาง รวม 9,244,900 บาท
งบกลาง รวม 9,244,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
สังกัด อบต.แม่ฟ้าหลวง ในอัตราร้อยละห้าพร้อมกับหักค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2553 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557และ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วยที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฏาคม 2557 รวม 300,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 100,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 200,000.-บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับที่ 1  หน้า 104

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,761,600 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลแม่ฟ้า
หลวง รวม 5,761,600.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้10,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน 5,751,600.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564ลําดับที่ 9  หน้า 89

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,958,800 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในพื้นที่ตําบลแม่ฟ้า
หลวง  รวม 1,958,800.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน 1,948,800.-บาท สํานักงานปลัดโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564ลําดับที่ 10  หน้า 90

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 240,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 40 คนๆละ 500 ต่อ
เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน รวม 240,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับที่ 11  หน้า 90

สํารองจ่าย จํานวน 450,000 บาท
   -เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ หรือการจ่ายงบประมาณที่ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณในหมวดอื่นไว้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และตาม
ระเบียบกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง รวม 450,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับที่ 8 หน้า 109
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 255,000 บาท
1.เงินรางวัลนําจับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก 
      – เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลนําจับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.5/ว 2658  ลง
วันที่ 21สิงหาคม 2540 รวม 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับที่ 7
 หน้า 105

2.ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ตําบลแม่ฟ้าหลวง
     -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.แม่ฟ้าหลวง รวม 225,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน สํานัก
ปลัด (คํานวณจากจํานวนประชากรรวม 12,448 คน ที่มา : สํานักงานงาน
ทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน ธันวาคม 2559) ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับที่ 10 หน้า 87

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าฌาปนกิจศพสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีเสียชีวิต
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546และตามระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรวม 50,000.-บาท  กองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564ลําดับ
ที่ 1 หน้า 104

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 229,500 บาท
    -เพื่อส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท
.)โดยคํานวณจากประมาณการรายรับทุกประเภทยกเว้นประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนในอัตราร้อย
ละ 1 ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวัน
ที่ 21 กรกฏาคม 2559 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฏา
คม 2559 และตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
รวม 229,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564  ลําดับที่ 8 หน้า 105
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