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ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ทา่นประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแมฟ้่าหลวง

              บดันีถ้ึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแมฟ่้าหลวง จะได้เสนอร่างข้อบญัญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี     

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมฟ่้าหลวงอกีคร้ังหนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแมฟ่้าหลวงจึงขอชีแ้จงให้

ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนนิการ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มสีถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 63,358,302.04 บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 18,790,635.54 บาท

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 21,809,874.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กนัเงินไว้แบบกอ่หนีผู้กพันและยังไมไ่ด้เบกิจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กนัเงินไว้โดยยังไมไ่ด้กอ่หนีผู้กพัน จ านวน 14 โครงการ รวม 99,822.90 บาท

1.2 เงินกูค้งค้าง จ านวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงีบประมาณ 2562 ณ วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จ านวน 53,710,688.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษอีากร 273,054.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต 213,261.95 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,060,730.73 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 บาท

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 378,241.85 บาท

หมวดรายได้จากทุน 300.00 บาท

หมวดภาษจีัดสรร 23,889,256.68 บาท

หมวดเงินอดุหนนุทั่วไป 27,895,843.00 บาท

(2) เงินอดุหนนุที่รัฐบาลใหโ้ดยระบวุัตถุประสงค์ จ านวน 22,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 34,893,023.12 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 7,264,547.00 บาท

งบบคุลากร 13,837,692.89 บาท

งบด าเนนิงาน 9,701,153.23 บาท

งบลงทุน 1,181,590.00 บาท

งบรายจ่ายอืน่ 0.00 บาท

งบเงินอดุหนนุ 2,908,040.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอดุหนนุที่รัฐบาลใหโ้ดยระบวุัตถุประสงค์ จ านวน 22,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 10,404,888.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู ้จ านวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง
อําเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 218,567.42 199,250.00 40,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 314,984.20 264,750.00 264,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,224,625.27 1,050,000.00 1,130,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 83,134.05 55,000.00 90,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,663.25 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,842,974.19 1,570,000.00 1,525,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 27,598,614.66 24,930,000.00 27,575,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27,598,614.66 24,930,000.00 27,575,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,206,360.00 26,500,000.00 28,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26,206,360.00 26,500,000.00 28,200,000.00

รวม 55,647,948.85 53,000,000.00 57,300,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 7,693,093.00 9,508,400.00 10,659,750.00

งบบุคลากร 16,350,335.55 19,905,812.00 19,710,320.00

งบดําเนินงาน 10,389,293.81 14,511,025.00 16,182,079.00

งบลงทุน 3,502,835.00 5,443,763.00 7,606,351.00

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 11,000.00 11,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,598,647.63 3,620,000.00 3,130,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 41,545,204.99 53,000,000.00 57,300,000.00

รวม 41,545,204.99 53,000,000.00 57,300,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง

อําเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,642,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,467,560

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 13,287,999

แผนงานสาธารณสุข 2,064,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 816,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,920,591

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 474,040

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 510,800

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,223,080

แผนงานการเกษตร 1,233,140

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 10,659,750

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 57,300,000





รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ฟ้าหลวง

อําเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 57,300,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 40,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการที่คาดว่าจะจัดเก็บได้
ภาษีป้าย จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 264,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 182,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 300 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 26,700 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 8,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 13,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,130,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 730,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 90,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 35,000 บาท
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หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,575,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 880,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,250,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 75,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 110,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 28,200,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 28,200,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง

อําเภอ แมฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,343,320 บาท

งบบุคลากร รวม 7,891,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,507,480 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของนายกฯ/รองนายกฯ  แยกราย
ละเอียด ดังนี้
      1) เงินเดือนนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 21,120 บาท   
      2) เงินเดือนรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,610 บาท จํานวน 2
 อัตรา   
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวมเป็นเงิน  532,080.-บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงนายกฯ/รองนายกฯ ไดแก
      1) เงินประจําตําแหนงนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,900 บาท  
      2) เงินประจําตําแหนงรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 950
 บาท จํานวน 2 อัตรา  
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,600.-บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯไดแก
       1) คาตอบแทนพิเศษนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,900 บาท 
       2) คาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 950
 บาท จํานวน 2 อัตรา  
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวมเป็นเงิน 45,600.-บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวน ตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 90,720 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. ในอัตรา
เดือนละ 7,560 บาท จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 90,720 บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลรอง นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,793,480 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. แยกรายละเอียดดังนี้   
     1) เงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 11,610
 บาท 
     2) เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,500
 บาท 
     3) เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,560
 บาท เป็นเงิน 
     4) เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,560
 บาท จํานวน 27 อัตรา 
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวมเป็นเงิน  2,793,480 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,384,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,680,560 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวนตําบล  ใน
สังกัดสํานักงานปลัด ในตําแหนง ปลัด อบต.ฯ รองปลัด อบต.ฯ หัวหนาสํานัก
ปลัดฯ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นิติกร นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงาน
ทั่วไป นักพัฒนาการทองเที่ยว  เป็นตน คํานวณตั้งจาย
ไว  12  เดือน รวม 2,680,560 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  สํานักงาน
ปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง  ปลัด อบต
. รองปลัด อบต. หัวหนาสํานักปลัด เป็นตน คํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน รวม 168,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได  สํานักงานปลัด  โดย
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,293,480 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงานจาง ในสังกัด
สํานักงานปลัด ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ผูชวย
เจาพนักงานธุรการ 2 อัตรา พนักงานขับรถยนต 4 อัตรา และคนงานทั่ว
ไป 3 อัตรา คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวม 1,293,480.-บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 158,400 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางในสังกัดสํานักงาน
ปลัด ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ 2 อัตรา พนักงานขับรถยนต 4 อัตรา และคนงานทั่ว
ไป 3 อัตรา คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  รวม 158,400 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ของปลัด อบต. คํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน  รวม 84,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 

งบดําเนินงาน รวม 4,265,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 453,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร. เงินตอบ
แทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
คราว ฯลฯ รวม 400,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมฟ้า
หลวง รวม 3,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง รวม 50,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 2,710,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการแรงงาน จํานวน 250,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเจาหนาที่ เพื่อชวยปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยว
กับงานธุรการ และงานสารบรรณ รวมถึงงานประชาสัมพันธ ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง จํานวน 1 อัตรา
-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแรงงานเพื่อทําความสะอาดในองคการบริหาร
สวนตําบลแมฟ้าหลวง และศูนยเรียนรูการทําเกษตรตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ  จํานวน 1 อัตรา 
คํานวณไว 12 เดือน รวมเป็นเงิน 250,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานัก
งานปลัด 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 230,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คา
เชาทรัพยสิน ยกเวนคาเชาบาน คาโฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจาย
ตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน และเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
 รวม 230,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 133,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคารับรองในการตองรับบุคคลหรือคณะบุคคล ไดแก คา
รับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น) พิธีเปิดอาคารตางๆคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีฯลฯ เชนคา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ และคาใชจายอื่น ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวของ
กับการรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไป
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
    -เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม
ตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยว
ของกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม 
    รวมทั้งสิ้น 133,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ รวม 100,000.-บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 
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โครงการ 4 รวม (รวมคิด รวมทํา รวมรู รวมรับ) จํานวน 1,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ 4 รวม (รวมคิด รวมทํา รวมรู รวม
รับ) เชน คาใชจายในการเขารวมประชุมประจําเดือนของหมูบานในการ
ประชาสัมพันธ ชี้แจงใหความรูและรับทราบถึงสภาพปัญหา ความตองการ คํา
ชี้แนะจากประชาชน รวมทั้งเป็นการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางหนวย
งานกับชุมชน รวม 1,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 147 ลําดับที่ 15 

โครงการ อบต.แมฟ้าหลวงเคลื่อนที่ใหบริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ อบต.แมฟ้าหลวงเคลื่อนที่ใหบริการ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลแมฟ้าหลวงรวม 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน สํานักงานปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 141 ลําดับที่ 1

โครงการ อปท.โปรงใส หัวใจคุณธรรม จํานวน 3,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการโครงการ อปท.โปรงใส หัวใจ
คุณธรรม รวม 3,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  สํานักงานปลัด  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 144 ลําดับที่ 1 

โครงการคาใชจายในการรับเสด็จ จํานวน 800,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับเสด็จ รวม 800,000.-บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได  สํานักงานปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนา 146 ลําดับที่ 10

โครงการคาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด ทั้งกรณีครบวาระการดํารงตําแหนง กรณีแทนตําแหนงที่วางหรือมีเหตุ
อื่นใดตองจัดใหมีการเลือกตั้ง และการใหความรวมมือสนับสนุนคาใชจาย
สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา  ในการ
เลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ตามที่
กฎหมายกําหนด รวม 400,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงาน
ปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)  หนา 142 ลําดับที่ 7
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โครงการคารับวารสาร จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับวารสาร สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ หนังสือ คู
มือตางๆ เอกสารทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแก
เยาวชน ประชาชน สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล และเพื่อ
พัฒนาการบริหารงานของ อบต. ความรูใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาทอง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางฯ องคการบริหารสวนตําบลแมฟ้า
หลวง ฯลฯ รวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 150 ลําดับที่ 1 

โครงการประชาสัมพันธเผยแพรสรุปผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สื่อประชาสัมพันธ วารสารสิ่งพิมพ

จํานวน 90,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชาสัมพันธ เผยแพรสรุปผลงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ สื่อประชาสัมพันธวารสาร และสิ่งพิมพ ที่เกี่ยว
ของกับกิจการของ  อบต. รวม 90,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานัก
งานปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 144 ลําดับ
ที่ 3

โครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการแผนดินธรรม แผนดิน
ทอง รวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 142 ลําดับที่ 4 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ผู
นําชุมชน ขาราชการ และพนักงานจางฯ

จํานวน 250,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใหแกผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทอง
ถิ่น ผูนําชุมชน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ที่ปฏิบัติหนาที่หรือเกี่ยวของ
กับการพัฒนาทองถิ่น หรือโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในและตาง
ประเทศหรือโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต
. ประชาธิปไตย กฎหมายเบื้องตน ความรูและการมีสวนรวมทางการ
เมือง อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเพิ่ม
พูนความรูความเขาใจในการบริหารกิจการ อบต. รวม 250,000.-บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได สํานักงานปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 144  ลําดับที่ 2 
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โครงการฝึกอบรมใหความรูเรื่องการเขียนโครงการ จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการเขียนโครงการและหนังสือ
ราชการ  รวม  20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 147 ลําดับที่ 14 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเชน ระบบอินเตอรเน็ต ระบบ LAN ระบบ WIFI เป็น
ตน รวม 30,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  สํานักงานปลัด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 148 ลําดับที่ 1 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อรวมพัฒนาตําบลแมฟ้าหลวง จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
เพื่อรวมพัฒนาตําบลแมฟ้าหลวง รวมถึงการแสดงความคิดเห็นรวมกันเพื่อ
สังคมสนับสนุน แกไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่น/ชุมชน รวม 10,000.-บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุน  สํานักงานปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนา 141 ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมการรักษาวินัยใหแกพนักงาน จํานวน 15,000 บาท

    -เพื่อพัฒนาทัศนคติจิตสํานึกและพฤติกรรมของพนักงานใหเป็นในทางที่มี
วินัย รวม 15,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 146 ลําดับที่ 12

โครงการสงเสริมและจัดใหมีกลไกดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวรองทุกข
และแกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน

จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมและจัดใหมีกลไกดําเนินการ
เกี่ยวกับการรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน รวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  สํานักงานปลัด  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 141 ลําดับที่ 2 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวตําบลแมฟ้าหลวง จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหกับนัก
ทองเที่ยว รวม 10,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  สํานักงานปลัด  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 46 ลําดับที่ 1 

โครงการใหความรูประกันสังคม จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สรางความรูในเรื่องสิทธิ หนาที่ เกี่ยวกับ
ประกันสังคม รวม 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 147 ลําดับที่ 13 
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสรางความสามัคคีแกคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางฯ องคการบริหารสวนตําบลแมฟ้า
หลวง

จํานวน 200,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสราง
ความสามัคคีแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จางฯ องคการบริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง รวม 200,000.-บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได  สํานักงานปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนา 145 ลําดับที่ 4 

โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม จํานวน 3,000 บาท

    -เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่และรับทราบถึง
สภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน รวม 3,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  สํานักงาน
ปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 146 ลําดับที่ 11

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆใน
ความรับผิดชอบของ อบต.แมฟ้าหลวง เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน รถยนตรถบรรทุก เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสารเครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน รถ
จักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ เกาอี้และวัสดุตางๆ ฯลฯ
 รวม 120,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได  สํานักงานปลัด

ค่าวัสดุ รวม 790,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 270,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน รวม 270,000.-บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เขาลักษณะประเภทวัสดุงานบานงานครัว รวม 30,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุกอสราง รวมเป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเขาลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง รวม 100,000.-บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเขาลักษณะประเภทวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น รวม 350,000.-บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเขาลักษณะประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร รวม 5,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  รวม 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯหรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขาลักษณะ
ประเภทวัสดุอื่นรวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 312,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต.แมฟ้าหลวงหอง
ประชุม อาคาร ที่สาธารณะ และที่อื่นๆที่เป็นอํานาจหนาที่หรือในความรับผิด
ชอบของ อบต.แมฟ้าหลวง รวม 180,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานัก
งานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐานประจําสํานักงานสําหรับติดตอสื่อ
สาร คาบริการโทรศัพทสําหรับใชอินเตอรเน็ต คาบริการโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ฯลฯ และใหหมายรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาเลขหมาย คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ รวม 20,000.-บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได  สํานักงานปลัด

คาบริการไปรษณีย จํานวน 12,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธรรมเนียมธนานัติ คาธรรมเนียมสง EMS คา
ซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และคาธรรมเนียม
สงไปรษณียภัณฑ ฯลฯ รวม 12,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงาน
ปลัด
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการเชาระบบอินเตอรเน็ต ขึ้นเวปไซด คา
จัดหาและบริการระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบความเร็วสูง ความเร็วไม
นอยกวา 512 Mbps คาบริการสื่อสารอื่นๆ และหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการใน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการให
บริการอินเตอรเน็ตแกประชาชน และรองรับการดําเนินการตางๆ เชน การ
บันทึกขอมูลพื้นฐานของ อปท. การเตรียมความพรอมในการบันทึกบัญชีและ
จัดทํารายงานการเงินผานระบบคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น (E-laas)ฯลฯ รวม 100,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด  

งบลงทุน รวม 175,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 175,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 17,500 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว เป็น
เงิน  17,500 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 

ชั้นวางเอกสาร จํานวน 3,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางเอกสาร จํานวน 1 ชุดๆ เป็น
เงิน 3,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 

โต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน  5  ตัว เป็น
เงิน 35,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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โต๊ะโฟเมกา จํานวน 70,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะโฟเมกา จํานวน 35 ตัว ขนาด 60x180x75 
ซม. ราคาตัวละ 2,000.-บาท รวมเป็นเงิน 70,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาด

โต๊ะหมูบูชา จํานวน 8,500 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,500.-บาท
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    1) ทําดวยไมสัก
    2) มีโต๊ะหมูบูชา 9 ตัว ความกวางตัวละ 9 นิ้ว
    3) มีฐานรองโต๊ะหมู
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561 

พัดลมติดผนัง จํานวน 4,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติด
ผนัง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ  2,000 บาท รวมเป็นเงิน  4,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องปัมน้ํา จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปัมน้ํา ขนาด 250 วัตต  จํานวน  1 เครื่อง  เป็น
เงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) ราคา 8,900 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ดังนี้
      -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
      -มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาที (ppm)
      -สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
      -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
      -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง
      -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช
งานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
      -มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
      -สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เป็นเงิน 16,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ดังนี้
      -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 
      -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดี
กวา จํานวน 1 หนวย   
      -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา 
      -มีขนาดไมนอยกวา 4 GB   
      -มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา 
      -ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
      -ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย   
      -มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย   
      -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง   
      -มีแป้นพิมพและเมาส
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  1
  เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้
      -คุณลักษณะพื้นฐานมีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts) 
      -สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 
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งบรายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการบริการสาธารณะ 
และการบริการประชาชนของ อบต..

จํานวน 11,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ตอการจัดการบริการสาธารณะและการบริการประชาชนของ อบต.แมฟ้า
หลวง , คาจางที่ปรึกษา, คาจางองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผูดําเนิน
การสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการการปฏิบัติงานของ อบต.แมฟ้า
หลวง และผูบริหารตามเงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น
สําหรับพนักงานสวนตําบลเป็นกรณีพิเศษ  รวม 11,000.-บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน  สํานักงานปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 145 ลําดับที่ 5

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 403,720 บาท
งบบุคลากร รวม 342,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 342,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 342,720 บาท

   -เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวนทอง
ถิ่น ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คํานวนตั้งจาย
ไว 12 เดือน เป็นเงิน 342,720.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ  เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําปี  เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ เป็น
เงิน 30,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็น
เงิน 2,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 23,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบั

โครงการประชุมประชาคมการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและประชุม
ประชาคมทองถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคมการ
บูรณาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและประชุมประชาคมทองถิ่น เป็น
เงิน 3,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 142 ลําดับที่ 5 
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ค่าวัสดุ รวม 6,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ตรา ยาง ธงชาติ ซอง
จดหมาย สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพแบบพิม กระดาษไข น้ํา
ดื่ม กาว ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร สมุด สิ่งพิมพ เครื่องตัด
กระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องดับเพลิง แผงปิดประกาศ กระดาน
ไวทบอรด มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน)เครื่องคํานวณเลข แผงกั้น
หอง กระเป๋า ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเขาลักษณะประเภทวัสดุ โฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปรส
เตอร พูกันและสี ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก การ
ลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิง
ใสฟิลมภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯเป็น
เงิน 1,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,895,080 บาท
งบบุคลากร รวม 1,679,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,679,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,448,400 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวนตําบลสังกัด
กองคลัง ในตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง, นักวิชาการเงินและบัญชีฯ , นัก
วิชาการคลังฯ , นักวิชาการพัสดุฯ ,เจาพนักงานจัดเก็บรายได คํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน รวมเป็นเงิน  1,448,400.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
สวนตําบล สังกัดกองคลัง  ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได คํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน รวมเป็นเงิน 24,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายไดโดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กองคลัง คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวมเป็นเงิน 42,000.-บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 144,240 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงานจาง ในสังกัด
กองคลัง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ รวมเป็นเงิน 144,240.-บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 20,440 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง ในสังกัดกองคลัง
ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ รวมเป็นเงิน 20,440.-บาท ตั้งจายจากเงิน
รายไดโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,216,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 520,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560
    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการ
รักษา พยาบาล ทันตแพทย เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษคาตอบ
แทน  ฯลฯ รวมเป็นเงิน 500,000.-บาท  กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ,พร
บ.จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศองคการ
บริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ  ลงวันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง สังกัดกอง
คลัง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง สังกัดกองคลัง รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก คาจางเหมาชวยงานจัด
เก็บรายได คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน ยกเวนคาเชาบาน คาโฆษณา
เผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร ขาวทางวิทยุ
กระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาธรรมเนียมตาง ๆ คา
เบี้ยประกัน คาใชจายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า ฯลฯ จํานวน  50,000.-บาท กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนอบรม คาพาหนะคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ รวมเป็นเงิน 150,000.-บาท กอง
คลัง ตั้งจายจากเงินรายได โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2555 แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที่ รวม 10,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หนา 150 ลําดับที่ 2

โครงการปรับปรุงและจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 350,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงและจัดทําแผนที่ภาษีและ
เบียนทรัพยสิน รวมเป็นเงิน 350,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 149 ลําดับที่ 4

โครงการสรางจิตสํานึกผูมีหนาที่เสียภาษีและสรางแรงจูงใจใหประชาชนรวมมือ
เสียภาษีเพิ่มขึ้น

จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสรางจิตสํานึกผูมีหนาที่เสียภาษีและสราง
แรงจูงใจใหประชาชนรวมมือเสียภาษีเพิ่มขึ้น รวมเป็นเงิน 30,000.-บาท กอง
คลัง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565 หนา 142 ลําดับที่ 6
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โครงการอบรมใหความรูผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และคณะ
กรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560

จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูผู
บริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงาจาง และคณะกรรมการ ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เชน คาตอบ
แทนวิทยากร คาป้ายโครงการฯ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดโครงการ คาจัดสถานที่พรอมเครื่องเสียง ฯลฯ
 รวมเป็นเงิน 30,000.-บาท กองคลัง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรกฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หนา 147 ลําดับที่ 16

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสินตาง ๆ ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.แมฟ้าหลวง เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน รถยนตรถบรรทุก เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสารเครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน รถ
จักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ เกาอี้และวัสดุตางๆ ฯลฯรวมเป็น
เงิน 10,000.-บาท กองคลัง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ค่าวัสดุ รวม 66,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน รวม 30,000.-บาท กองคลัง ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 3,000.-บาท กองคลัง ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เขาลักษณะประเภทวัสดุงานบานงานครัว รวม 3,000.-บาท 
กองคลัง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเขาลักษณะประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร รวม 5,000.-บาท 
กองคลัง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  รวม 25,000.-บาท กองคลัง ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,467,560 บาท

งบบุคลากร รวม 491,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 491,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 491,160 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวนทอง
ถิ่น ในสังกัดสํานักงานปลัด ในตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชํานาญงาน จํานวน 2 ตําแหนง คํานวณตั้งไว 12 เดือน
รวม 491,160.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจายจากเงินรายได โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,700,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คาตอบแทนของเงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
(แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คา
ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจา
หนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
 รวม 50,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง 
รวม 3,000.-บาท สํานักงานปลัด ตั้งจายจากเงินรายได โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง รวม 10,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานัก
งานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,308,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการแรงงาน จํานวน 950,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแรงงาน ในการชวยปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย บริการประชาชนและนักทองเที่ยว ในพื้นที่ตําบลแมฟ้า
หลวง จํานวน 8 คน คํานวณไว 12 เดือน เป็นเงิน 950,000.-บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได สํานักงานปลัด 
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คา
เชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ ฯลฯ 
รวม 60,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 12,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ รวม 12,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานัก
งานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

โครงการจัดทําซักซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต. จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําและซักซอมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ อบต รวม 30,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน สํานักงานปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 131 ลําดับที่ 1

โครงการจัดทําแนวกันไฟ จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแนวกัน
ไฟ รวม 30,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 133 ลําดับที่ 11

โครงการประชาสัมพันธเผยแพรความรูและแจงเตือนประชาชนเกี่ยวกับภัยตางๆ จํานวน 1,500 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธเผยแพรความ
รูและแจงเตือนประชาชนเกี่ยวกับภัยตางๆ รวม 1,500.-บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน สํานักงานปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565  หนา 132 ลําดับที่ 3 
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด รวม 10,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว
 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว
 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-256 หนา 135 ลําดับที่ 4 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต รวม 5,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561, หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 130 ลําดับที่ 2

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงทายปีเกาตอนรับปีใหม จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสง
ทายปีเกาตอนรับปีใหม รวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557,
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5
 เมษายน 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา 2561-2565เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 130 ลําดับที่ 1 
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โครงการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
มิสเตอรเตือนภัยและทีมผูชวยเหลือผูประสบภัย (OTOS)

จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) มิสเตอรเตือนภัย และทีมผูชวยเหลือผูประสบ
ภัย (OTOS) รวม 50,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 131 ลําดับที่ 2 

โครงการสงเสริม สนับสนุนวินัยจราจรและถนนสีขาว จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริม สนับสนุนวินัยจราจรและถนน
สีขาว รวม 10,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 130 ลําดับที่ 3 

โครงการสนับสนุนการป้องกันและแกไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จํานวน 45,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการป้องกันและแกไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า รวม 45,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 132 ลําดับที่  6 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ ในความรับ
ผิดชอบของ อบต.แมฟ้าหลวงเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถ
ยนต รถบรรทุก เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน รถจักรยานยนต เครื่องปรับ
อากาศ ตู โต๊ะ เกาอี้และวัสดุตาง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 100,000.-บาท  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน สํานักงานปลัด  

ค่าวัสดุ รวม 286,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,500 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
รวม 1,500.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได  สํานักงานปลัด  
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต บล็อก กระเบื้อง สังกะสี
ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม เหล็ก
เสน เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ รวมเป็น
เงิน 20,000 .-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเขาลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 รวม 50,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงาน
ปลัด 30,000.-บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเขาลักษณะประเภทวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 รวม 150,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงาน
ปลัด  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 รวม 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงาน
ปลัด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  รวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง น้ํายาเคมีเครื่องดับเพลิง  หรือสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขาลักษณะประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิงตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  รวม 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงาน
ปลัด  

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ไดแก มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตระแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ รวม 10,000.-บาท  
    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ สําหรับงานจราจร ของงานรักษาความสงบ
ภายในเชน แผงเหล็ก กระบองไฟ เสื้อสะทอนแสง ฯลฯ  รวม 10,000
 บาท รวม 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด  
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 42,900 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต
.แมฟ้าหลวง และที่อื่นๆ ที่เป็นอํานาจหนาที่หรือในความรับผิดชอบของ อบต
.แมฟ้าหลวง เป็นเงิน 30,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2271 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบ
ต.แมฟ้าหลวง และที่อื่นๆ ที่เป็นอํานาจหนาที่หรือในความรับผิดขอบของอบต
.แมฟ้าหลวง เป็นเงิน 3,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 1,500 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน สําหรับศูนยป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อบต.แมฟ้าหลวง สําหรับติดตอสื่อสาร คาบริการโทรศัพทสําหรับใช
อินเตอรเน็ต คาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายเป็นเงินถึงคาใช
จายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข คาบํารุง
รักษาสาย ฯลฯ เป็นเงิน 1,500.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการเชาระบบอินเตอรเน็ต เพื่อรองรับการ
ใหบริการอินเตอรเน็ตแกประชาชน ฯลฯ สําหรับศูนยป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แมฟ้าหลวง เป็น 8,400.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานัก
ปลัด 

งบลงทุน รวม 165,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 135,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 4,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,000.-บาท รวมเป็นเงิน 4,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานัก
ปลัด โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 161 ลําดับที่ 14

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 6,500 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 6,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561  ดังนี้
    1) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
    2) เป็นรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง
ประเทศไทย
    3) การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ดวย นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด 
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 161 ลําดับที่ 16 
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ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิง (แบบสลิปออนแท็งค) จํานวน 25,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องดับเพลิง (แบบสลิปอ
อนแท็งค) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน สํานักงานปลัด โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 161 ลําดับที่ 13 จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง) ไดแก คาดัดแปลง ปรับปรุง ซอมแซมรถ EMS พรอม
อุปกรณ ฯลฯ รวม 100,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  สํานักงานปลัด  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ศูนย อปพร.อบต.แมฟ้าหลวง จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ศูนย อปพร.อบต.แมฟ้า
หลวง หรือคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภทคาที่ดินและสิ่งกอ
สราง ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.แมฟ้าหลวง จํานวน 30,000.-บาท
สํานักปลัด ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแมฟ้าหลวง (ศป
.ปส.อ.แมฟ้าหลวง) โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอแมฟ้าหลวง

จํานวน 60,000 บาท

    -เพื่อเป็นคาใชจาตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอแม
ฟ้าหลวง รวม 60,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หนา 134 ลําดับที่ 2 
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อุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย 
(ศอ.ปส.จ.เชียงราย) โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย รวม 50,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได  สํานักงานปลัด  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565  หนา 134 ลําดับที่ 1 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,210,500 บาท

งบบุคลากร รวม 804,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 804,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 762,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวนทองถิ่น ใน
ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาฯ, นักวิชาการศึกษา ,เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี  เป็นตน รวม 762,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองการ
ศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กองการศึกษา รวม 42,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษาฯ โดย
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 
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งบดําเนินงาน รวม 389,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 60,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความ
เจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คาตอบแทน อปพร. เงิน
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
คราว ฯลฯ รวม 60,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษาฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง  รวม 3,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองการ
ศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง รวม 35,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได กอง
การศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตาระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

วันที่พิมพ : 26/9/2562  11:19:54 หนา : 35/92



ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คา
เชาทรัพยสิน ยกเวนคาเชาบาน คาโฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจาย
ตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน และเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
 รวม 40,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษาฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ รวม 25,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได กอง
การศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 

โครงการคายวิชาการเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลแมฟ้าหลวง จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคายวิชาการเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ตําบลแมฟ้าหลวง คาใชจายในการจัดงาน เชน คารางวัล คาป้าย คา
อาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ รวม 30,000.-บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน กองการศึกษาฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 117 ขอ 12

โครงการพื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลแมฟ้าหลวง จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ตําบลแมฟ้าหลวง คาใชจายในการฝึกอบรม เชนคา
วิทยากร คาป้าย คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 รวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 117 ขอ 13
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โครงการเยาวชนใฝ่ดี จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยาวชนใฝ่ดี คาใชจายในการ
ฝึกอบรม เชน คาวิทยากร คาป้าย คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ รวม 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 115 ขอ 4

โครงการเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยาวชนอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  คาใชจายในการฝึกอบรม  เชน คาวิทยากร คา
ป้าย คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ รวม 10,000.-บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 115 ขอ 5

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ คาใชจายในการจัดงาน เชน คาป้าย คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ
อุปกรณ คาของรางวัล ฯลฯ รวม 40,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กอง
การศึกษาฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 115 ขอ 3

โครงการสงเสริมรายไดนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในชวงปิดภาคเรียนและวัน
หยุดเพื่อลดรายจายผูปกครอง

จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมรายไดนักเรียน นัก
ศึกษา ปฏิบัติงานในชวงปิดภาคเรียนและวันหยุด เพื่อลดรายจายผู
ปกครอง เชนคาจาง คาตอบแทน ฯลฯ รวม 25,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน กองการศึกษาฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 115 ขอ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาบํารุงและซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆในความรับผิด
ชอบของ อบต.แมฟ้าหลวง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต รถ
บรรทุก เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาน
เอกสาร เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน รถจักรยานยนต เครื่องปรับ
อากาศ ตู โต๊ะ เกาอี้ และวัสดุตางๆ ฯลฯ รวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน กองการศึกษา 
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ค่าวัสดุ รวม 91,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขาลักษณะ
ประเภทวัสดุสํานักงาน รวม 25,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการ
ศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุยายพาหนะและขนสง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเขาลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ เชน ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ น้ํายาแอร น้ํามันเบรก หัวเทียน หมอน้ํารถยนต กันชนรถ
ยนต เบาะรถยนต พลาสติกกระบะรถยนต ฟิลมกรองแสง ตลับลูกปืน กระจก
ขางรถยนต สัญญาณกันขโมยสัญญาณไปฉุกเฉิน กุญแจปากตาย กุยแจ
เลื่อน และล๊อคเกียร ฯลฯ รวม 10,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองการ
ศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเขาลักษณะประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
แก๊สโซฮอล น้ํามันก๊าด น้ํามันเครื่อง น้ํามัน 2T น้ํามันจาระบีถาน และแก๊สหุง
ตม ฯลฯ รวม 40,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษาฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,500 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี แผนซีดี ฯลฯ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รวม 1,500.- บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเขาลักษณะประเภทคา รวม 15,000.- บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
 2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 3 MB
 3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
 4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย
 5) มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
 6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
 8) มีแป้นพิมพและเมาส
 9) มีจอภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
 10) สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตั้งจายจากเงินรายได จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,077,499 บาท
งบบุคลากร รวม 5,096,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,096,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,886,720 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือน ขาราชการครู (ค.ศ 1) ใน
สังกัดกองการศึกษาฯ จํานวน 10 อัตรา คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน เป็น
เงิน 2,886,720.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 2347 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
จังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล สําหรับตําแหนงในระบบวิทยฐาน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 100,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะ ขาราชการครู (ค.ศ 2) ในสังกัดกองการ
ศึกษาฯ จํานวน 4 อัตรา เป็นเงิน 100,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว
 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,062,800 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ในสังกัด
กองการศึกษาฯ ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน 12 อัตรา คํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน รวมเป็นเงิน 2,062,800.- ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน จํานวน 1,353,600.- บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 709,200.- บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 46,800 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จาง (ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)) จํานวน 3 อัตรา คํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน เป็นเงิน 46,800.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 4,132,679 บาท
ค่าตอบแทน รวม 505,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความ
เจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจาง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คาตอบแทน อปพร. เงิน
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
คราว ฯลฯ รวม 400,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษาฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 105,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง รวม 105,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ
.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,822,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาออกแบบ  คาควบคุมงาน จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให
แก เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่ง การออกแบบ การ
จัดงานตาง ๆ รวม 5,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คา
เชาทรัพยสิน ยกเวนคาเชาบาน คาโฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาจัดหารถรับสงนักเรียน คา
ติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คา
เครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ รวม 20,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการ
ศึกษาฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ รวม 80,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได กอง
การศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาใชจายในการพัฒนาครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับใชจายในการพัฒนาครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  รวม 50,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 114 ขอ 2

โครงการจัดหองเรียนมอนเตสซอรี่ จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับใชจายในการจัดหองเรียนมอนเตสซอรี่ ภาย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      รวม 30,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 114 ขอ 1
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
- คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี รวม 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการ
ศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0806.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 116 ขอ 9

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
-คาสาธารณูปโภค

จํานวน 100,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟฟ้า คาบริการสําหรับใช
อินเตอรเน็ต ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 ศูนย 
รวม 100,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 116 ขอ 8    

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน 43,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี รวม 43,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการ
ศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0806.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 116 ขอ 9
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
- คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี รวม 30,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการ
ศึกษาฯโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0806.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 116 ขอ 9

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
- คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี  รวม 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการ
ศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0806.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 116 ขอ 9

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
-คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

จํานวน 341,700 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี  รวม 341,700.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการ
ศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0806.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 116 ขอ 9

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
-คาอาหารกลางวันเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 1,082,900 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวม
เป็นเงิน 1,082,900.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน รวม  984,900.-บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได รวม 98,000.- บาท กองการศึกษาฯ เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 116 ขอ 10
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ค่าวัสดุ รวม 1,805,079 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขาลักษณะ
ประเภทวัสดุสํานักงาน รวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการ
ศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ถวยชาม ชอนสอมแกว
น้ํา แปรงถูพื้น น้ํายาถูพื้น จานรอง ฯลฯ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เขาลักษณะประเภทวัสดุงานบานงานครัว รวม 50,000.-บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,655,079 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,655,079
.-บาท รายละเอียด ดังนี้
     1. คาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน 5 แหง ดังนี้ 
         1.1. โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี 
         1.2. โรงเรียนอนุบาลแมฟ้าหลวง 
         1.3. โรงเรียนบานขาแหยงพัฒนา 
         1.4. โรงเรียนบานป่าซางนาเงิน 
         1.5. โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน จํานวน  1,136,306.-บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 89,713.-บาท 

     2. คาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน รวม  385,157.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได รวม  43,903.-บาท   

วัสดุกอสราง จํานวน 60,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทคาวัสดุกอสราง รวม 60,000.- บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเขาลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร รวม 15,000.- บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา เชน หุน แบบจําลองภูมิประเทศ คาจัดซื้อ
สื่อการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุการศึกษา รวม 20,000.- บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

งบลงทุน รวม 436,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 201,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 17,500 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายละเอียดดังนี้ เกาอี้ทํา
งาน จํานวน 5 ตัว  เป็นเงิน 17,500.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการ
ศึกษาฯ จัดซื้อตามราคาทองตลาด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 163 ขอ 24

เครื่องเคลือบเอกสาร ขนาด A4 จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายละเอียดดังนี้ เครื่องเคลือบ
เอกสาร ขนาด A4 จํานวน  เครื่อง เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน กองการศึกษาฯ จัดซื้อตามราคาทองตลาด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 163 ขอ 22
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ตูบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น จํานวน 18,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายละเอียดดังนี้ ตูบานเลื่อน
กระจก 3 ชั้น จํานวน 3 ตู เป็นเงิน 18,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
    1) ขนาดกวาง ไมนอยกวา 40 ซม. ยาวไมนอยกวา 120 ซม. สูงไมนอย
กวา 85 ซม.                                           
    2) โครงตูทําจากเหล็กแผนหนา
    3) มือจับเป็นพลาสติก มีความคงทนแข็งแรง
    4) ชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผนหนา
    5) บานเลื่อนกระจกล็อคดวยระบบกุญแจ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ จัดซื้อตามราคาทองตลาด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา 164 ขอ 25

โต๊ะคอมพิวเตอร 3.5 ฟุต จํานวน 16,500 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายละเอียดดังนี้ โต๊ะ
คอมพิวเตอร 3.5 ฟุต จํานวน 3 ตัว เป็นเงิน 16,500.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
    1) ขนาดกวางไมนอยกวา 107.5 ซ.ม.  ยาวไมนอยกวา 67 ซ.ม. สูงไมนอย
กวา 75.3 ซ.ม.                                           
    2) โต๊ะทําจากเหล็กแผน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ จัดซื้อตามราคาทองตลาด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา 163 ขอ 23
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พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว จํานวน 12,500 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายละเอียดดังนี้ พัดลมติดผนัง 16
 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 12,500.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
    1) ปรับแรงลมได 3 ระดับ                                           
    2) ผานกระบวนการผลิตที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับ
โลก ISO 9001
    3) ไดรับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ จัดซื้อตามราคาทองตลาด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา 164 ขอ 26

พัดลมติดเพดาน 16 นิ้ว จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายละเอียดดังนี้ พัดลมติด
เพดาน 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัวๆละ 2,500.-บาท รวมเป็นเงิน 5,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
    1) ปรับแรงลมได 3 ระดับ                                           
    2) ผานกระบวนการผลิตที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับ
โลก ISO 9001
    3) ไดรับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5
    4) ผานการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.934-2558
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ จัดซื้อตามราคาทองตลาด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา 165 ขอ 27
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ครุภัณฑการศึกษา

ชั้นวางของ 12 ชอง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ชั้นวางของ 12 ชอง จํานวน 1 ตัวๆ
ละ 10,000.-บาท รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
    1) วัสดุไมหรือไมอัด
    2) ขนาด กวางไมนอยกวา 40 ซม. X ยาวไมนอยกวา 160 ซม. X สูงไม
นอยกวา 100 ซม.
    3) ขนาดชองภายใน ยาวไมนอยกวา 35 ซม. X สูงไมนอยกวา 20 ซม.
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ จัดซื้อตามราคาทองตลาด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา 162 ขอ 20

ชั้นวางรองเทาเด็ก 20 ชอง จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ชั้นวางรองเทาเด็ก 20
 ชอง  จํานวน 2 ตัวๆละ 10,000.-บาท รวมเป็นเงิน 20,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
    1) วัสดุไมหรือไมอัด
    2) ขนาด กวางไมนอยกวา 15 ซม. X ยาวไมนอยกวา 170 ซม. X สูงไม
นอยกวา 35 ซม.
    3) ขนาดชองภายใน ยาวไมนอยกวา 17 ซม. X สูงไมนอยกวา 15 ซม.
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ จัดซื้อตามราคาทองตลาด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา 163 ขอ 21
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ชุดโต๊ะ เกาอี้สําหรับเด็ก จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ชุดโต๊ะเกาอี้สําหรับเด็ก จํานวน 5
 ชุด เป็นเงิน 30,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
    1) โต๊ะมีขนาดความสูงไมเกิน 50 ซม. กวางไมเกิน 60 ซม. ยาวไมเกิน 120
 ซม. โครงทําจากเหล็กหรือไม
    2) เกาอี้ มีความสูงไมเกิน 60 ซม. โครงเหล็ก หรือไม มีจํานวนไมนอย
กวา 4 ตัวตอชุด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ จัดซื้อตามราคาทองตลาด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา 162 ขอ 19

ชุดโต๊ะเกาอี้รับประทานอาหารสําหรับเด็ก จํานวน 24,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ชุดโต๊ะเกาอี้รับประทานอาหาร
สําหรับเด็ก จํานวน 4 ชุด เป็นเงิน 24,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
    1) โต๊ะมีขนาดความสูงไมเกิน 50 ซม. กวางไมเกิน 60 ซม. ยาวไมเกิน 120
 ซม. โครงทําจากเหล็กหรือไม 
    2) เกาอี้ มีความสูงไมเกิน 60 ซม. โครงเหล็ก หรือไม มีจํานวนไมนอย
กวา 4 ตัวตอชุด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ จัดซื้อตามราคาทองตลาด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา 162 ขอ 18
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอลอีดี (LED) แบบ Smart TV จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน แอลอีดี (LED) 
แบบ Smart TV จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
 1) ระดับความละเอียดของจอภาพ 1366x768 พิกเซล
 2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 32 นิ้ว
 3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV)
 5) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอภาพและเสียง
 6) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร
 7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ จัดซื้อตามมาตรฐานของครุภัณฑ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 167 ขอ 29 (มาตรฐานของครุภัณฑ ธ.ค. 2561)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร รายละเอียดดังนี้ เครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง  เป็นเงิน 17,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
    1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก ( 2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1
 หนวย
    2) มีความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
    3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย
    4) มี DVD-RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
    5) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
 ชอง
    7) มีแป้นพิมพและเมาส
    8) มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับมีนาคม 2562 
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เครื่องพิมพ Multifunction จํานวน 16,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร รายละเอียดดังนี้ เครื่อง
พิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 16,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
    1) เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
    2) เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
    3) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
    4) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
    5) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
    6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
    7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600 dpi
    8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    9) สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    10) สามรถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    11) สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็น
    12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง
    13) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช
งานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
    14) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
    15) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับมีนาคม 2562 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 235,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางเสาธงชาติ จํานวน 35,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับ โครงการกอสรางเสาธง
ชาติ รวม 35,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 96 ขอ 215

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 200,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภทที่ดินและสิ่งกอ
สราง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นตน หรือสิ่งกอสรางที่อยูในความรับผิด
ชอบของ อบต.แมฟ้าหลวง รวม 200,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กอง
การศึกษาฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,412,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,412,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ จํานวน 256,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชานแดนศรีสมวงศ คาอาหารกลางวัน รวมเป็น
เงิน 256,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย
. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 109 ลําดับที่ 9

อุดหนุนโรงเรียนบานขาแหยงพัฒนา จํานวน 636,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานขา
แหยงพัฒนา คาอาหารกลางวัน รวมเป็นเงิน 636,000.- บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 109 ลําดับที่ 9
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อุดหนุนโรงเรียนบานป่าซางนาเงิน จํานวน 432,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบาน
ป่าซางนาเงินคาอาหารกลางวัน รวมเป็นเงิน 432,000.- บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 109 ลําดับที่ 9

อุดหนุนโรงเรียนบานหวยไรสามัคคี จํานวน 640,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหวย
ไรสามัคคีคาอาหารกลางวัน รวมเป็นเงิน 640,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 109 ลําดับที่ 9

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแมฟ้าหลวง จํานวน 408,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
แมฟ้าหลวงคาอาหารกลางวัน รวมเป็นเงิน 408,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 109 ลําดับที่ 9

อุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียน ในพื้นที่ อบต.แมฟ้าหลวง (กรณีเด็ก
เพิ่ม)

จํานวน 40,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ อบต.แมฟ้าหลวง จํานวน 5 แหง ตั้งไวกรณีเด็กเพิ่ม ประกอบ
ดวย โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี โรงเรียนอนุบาลแมฟ้าหลวง โรงเรียนบานขา
แหยงพัฒนา โรงเรียนบานป่าซางนาเงิน และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ศรีสมวงศ รวม 40,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษาฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียนหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย
. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 115 ลําดับที่ 7

วันที่พิมพ : 26/9/2562  11:19:54 หนา : 55/92



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,064,920 บาท

งบบุคลากร รวม 418,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 418,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 240,480 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวนตําบล ใน
สังกัดสํานักงานปลัด ในตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข คํานวณตั้ง
ไว 12 เดือน รวม 240,480.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข คํานวณตั้ง
ไว 12 เดือน รวม 24,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กพ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 130,440 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงานจาง สํานัก
งานปลัด ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี รวม 130,440.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจางในสํานักงาน
ปลัด  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี รวม 24,000.- บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได  สํานักงานปลัดโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ ก.อบต.   ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,142,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความ
เจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร. เงินตอบ
แทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
คราว ฯลฯ รวม 30,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมฟ้า
หลวง รวม 2,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 1,060,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ จํานวน 900,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก คาจางเหมาบริการ เพื่อ
ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข จํานวน 2 อัตรา และงานกูชีพกูภัย ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง จํานวน 6 อัตรา รวมเป็นเงิน 900,000.-บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได สํานักงานปลัด 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ รวมเป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 60,000 บาท

    -เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมไขเลือด
ออก  เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาน้ํามันดีเซล คาน้ํามันเบนซิน คาสารเคมี
กําจัดยุง คาทรายเคลือบสาร Temethos 1% ถุงมือ หนากากอนามัย ฯลฯ
 รวม 60,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 122 ลําดับที่ 2 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเทาปาก จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเทา
ปาก เชน คาเจลลางมือเชื้อโรค  คาถุงมือ เอกสารประชาสัมพันธ ฯลฯ
  รวม 10,000 .- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสํานักงานปลัด เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 123 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมมาตรฐานตลาดสดชุมชนแมฟ้าหลวง จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมมาตรฐานตลาดชุมชน
ตําบลแมฟ้าหลวง เชน คาจางเหมาลางตลาด ทําความสะอาดบอดักไขมัน  คา
ป้ายรณรงคประชาสัมพันธ ฯลฯ รวม 30,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 123 ลําดับที่ 7 

โครงการสัตวปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย (พิษสุนัขบา) จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย(พิษ
สุนัขบา)  เชน สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ป้าย
โครงการ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา รวมอุปกรณ  แอลกอฮอล  ถุงมือ
หมอ สําลี ฯลฯ รวม 50,000.-บาท จายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หนา 124 ขอ 12 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสรางโดยสภาพ
เขาลักษณะประวัสดุกอกอสราง เชน สีสเปรย สี แปรงทาสี เสาปูน ฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักงานปลัด  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยสําหรับบริการในหนวย
เคลื่อนที่ฉุกเฉิน เชน เปลสนาม เคมีภัณฑ เวชภัณฑ ออกซิเจน ถังพรอม
สายออกซิเจน สําลี ผาพันแผล ผาปิดจมูก ถุงมือ และอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  รวม 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักงานปลัด  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่อง
หมายยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอเครื่องแตงกายชุด
ฝึกโขน ละคร ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 รวม 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงาน
ปลัด  

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะ ประเภทวัสดุอื่น เชน มิตเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตระแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อม แก๊ส หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส อุปกรณสําหรับงานสาธารณสุข ของ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน 5,000.-บาทตั้งจายจาก
เงินรายได สํานักงานปลัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 23,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,500 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องดูดเสมหะ เลือด จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจัดซื้อเครื่องดูเสมหะ เลือด จํานวน 1 เครื่อง     คุณลักษณะดังนี้
     1) กําจัดเสมหะในหลอดลม ในผูป่วยที่ไมสามารถกําจัดออกไปไดเองดวย
การไอ เชน เด็กทารก ผูป่วยที่มีภาวะออนแรง ผูป่วยที่ใส ET-tube หรือ TT-
tube  
     2)ใหทางเดินหายใจกวางขึ้น
     3)ป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
     4)เก็บเสมหะตรวจ
     5)ผูป่วยสุขสบาย คลายความกังวล
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 161 ลําดับที่ 12

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จํานวน 3,500 บาท

    -เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ  จํานวน 1 เครื่อง  เป็น
เงิน 3,500.- บาท คุณลักษณะดังนี้
     1) อานคาไดงายมาก
     2)เนื่องจากมีชิ้นสวนที่เคลื่อนไหวนอย จึงมักจะมีความแมนยํามากกวา
เครื่องมือวัดแบบอะนาล็อก แมขอผิดพลาดของมนุษยที่เกี่ยวของกับการอาน
คาจากเครื่องมือวัดแบบดิจิตอลนมีนอยมาก ซึ่งจะเพิ่มความถูกตองแมนยํา 
    3) เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลถูกกวาเครื่องมือวัดแบบอะนาล็อก
    4)สามารถบันทึกขอมูลจากเครื่องมือวัดเพื่อใชอางอิงในอนาคต 
    5) เอาทพุทของเครื่องมือวัดแบบดิจิตอลสามารถสงขอมูลไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรได
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 161 ลําดับที่ 11
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หุนจําลอง CPR แบบครึ่งตัวไฟแสดงผล จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจัดซื้อหุนจําลอง CPR เด็กแบบครึ่งตัวมีไฟแสดงผล จํานวน 1
 ตัว จํานวน 1 ตัว  จํานวน 10,000.-บาทคุณลักษณะดังนี้
    1) ใชงานปลอดภัย ไมทําใหเกิดการบาดเจ็บ
    2) วัดผลงาย เพียงกดไดลึก จะมีเสียงดัง “คลิก”
    3) มี หัวนมและลิ้นปี่ ใหเป็นตําแหนงกดหนาอกชัดเจน
    4) ชวยหายใจและเปิดทางเดินหายใจ หนาอกขยับตามการหายใจได
    5) เปลี่ยนปอด เพื่อความสะอาดและอนามัย ไดงาย
    6) เป็นหุนขนาดครึ่งตัว(ไมมีแขน) จมูกสามารถบีบได สามารถจัดทาชวย
หายใจได โดยกดศรีษะ เชยคาย Head Tilt – Chin Lift ได
    7) สวนของหนาอกสามารถขยับขั้นลงเมื่อมีการชวยกายใจไดถูกตอง
    8) ภายนอก เป็นแผนปิดสวนหนาอกและทอง ทําดวยพลาสติกหรือ
ยางอยางดี
    9) มีชุดทางเดินหายใจและถุงลมปอดเทียมอยูภายใน สามารถถอดเปลี่ยน
ได
   10) มีรูปแบบการใชงานตามแนวทางการชวยชีวิตของ AHA 2015  มี
สัญญาณไฟบนหัวไหลดานซายของตัวหุนแสดงตัวหุนแสดงคาอัตราความเร็ว
ดังนี้
  * สีแดง  อัตราความเร็วของการกดหนาอก นอยกวา 60 ครั้งตอนาที
 * สีเหลือง อัตราความเร็วของการกดหนาอก 61-79 ครั้งตอนาที    
 * สีเขียว อัตราความเร็วของการกดหนาอก 80-99 ครั้งตอนาที
 * สีเขียว 2 ดวง อัตราความเร็วของการกดหนาอก 100-120 ครั้งตอนาที
 * สีเขียว 2 ดวง สีเหลือง 1 ดวง อัตราความเร็วของการกดหนา
อก มากกวา 120 ครั้งตอนาที ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หนา 160 ลําดับที่ 10
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งบเงินอุดหนุน รวม 480,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 480,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนปศุสัตวจังหวัดเชียงราย จํานวน 3,000 บาท

    -เพื่อจายเงินอุดหนุนปศุสัตวจังหวัดเชียงราย ในการดําเนินโครงการผาตัด
ทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตวพาหนะของโรคพิษสุนัขบาใน
สุนัขและแมวไมมีเจาของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จํานวน
เงิน 3,000.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  สํานักงานปลัด  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 126 ลําดับที่ 16

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 380,000 บาท

    -เพื่อจายเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข จํานวน 19หมูบาน
ละ 20,000 บาท รวม 380,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 126 ลําดับ
ที่ 17 

อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จํานวน 97,500 บาท

    -เพื่อจายเงินอุดหนุน ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หมูบาน
ละ 7,500 บาท รวม 97,500.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 124 ลําดับที่ 11 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 816,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 746,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 746,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาพาหนะรับ-สงนักเรียน จํานวน 700,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจางเหมาพาหนะรับ-สง
นักเรียน ฯลฯ เป็นเงิน 700,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองการ
ศึกษาฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 107 ลําดับ
ที่ 3
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดหาเครื่องชวยความพิการสําหรับผูพิการ จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการการจัดหาเครื่องชวยความ
พิการสําหรับคนพิการ รวม 10,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 128 ลําดับที่ 7

โครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวม
ใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี  เชน คาซอมแซม คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณการกอ
สราง ฯลฯ รวม 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 4283 ลงวันที่ 29  กรกฎาคม  2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 129 ลําดับที่ 14 

โครงการพัฒนาและสงเคราะหชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย   ผูดอยโอกาส  
เด็กยากไร  และผูถูกทอดทิ้ง

จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาและสงเคราะหชวย
เหลือประชาชนผูมีรายไดนอย ผูดอยโอกาส เด็กยากไร และผูถูกทอด
ทิ้ง  เชน คาวัสดุ พันธุพืช ปุ๋ยยารักษาโรค ผาหม วัสดุอุปโภคบริโภค   คา
ครุภัณฑ เงิน สิ่งของ ฯลฯ รวม 10,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานัก
งานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 128 ลําดับที่ 4 

โครงการเยี่ยมบานผูพิการ จํานวน 3,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบานผูพิการ เชน คา
ป้ายโครงการ ฯลฯ รวม 3,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 128 ลําดับที่ 6

โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ จํานวน 3,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ เชน คา
ป้ายโครงการ ฯลฯ รวม 3,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 128 ลําดับที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน หมูบาน
ละ 5,000.-บาท รวมเป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได  สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนา 128 ลําดับที่ 8

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมฟ้าหลวง จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแกไขปัญหาผูประสบภัยและการชวย
เหลือประชาชน รวมเป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.0/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนา 133 ลําดับที่ 14

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 6,701,551 บาท

งบลงทุน รวม 6,701,551 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,701,551 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 3 ชั้น จํานวน 6,391,900 บาท

    -เพื่อจายเป็นใชจายโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค  3 ชั้น ขนาด
กวาง 12 เมตร  ยาว 20  เมตร สูง 12 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต
.แมฟ้าหลวงกําหนด รวมเป็นเงิน 6,391,900.-บาท กองชาง ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน 4,105,766 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 2,286,134 บาท  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 94 ลําดับที่ 204 
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 309,651 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมทรัพยสิน ประเภทที่ดิน
และสิ่งกอสราง ไดแก ถนนหรือสิ่งกอสรางที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต
.แมฟ้าหลวง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมเป็น
เงิน 309,651.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองชาง  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565 หนา 97 ลําดับที่ 219

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,219,040 บาท
งบบุคลากร รวม 524,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 524,040 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 470,040 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงานจาง สํานัก
งานปลัด ตําแหนง พนักงานขับรถยนต ,คนงานทั่วไป คํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน รวม 470,040.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 54,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจางในสํานักงาน
ปลัด  ตําแหนง พนักงานขับรถยนต,  คนงานทั่วไป คํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน รวม รวม 54,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 695,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความ
เจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร. เงินตอบ
แทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
คราว ฯลฯ รวม 40,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมฟ้า
หลวง รวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 370,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คา
เชาทรัพยสิน ยกเวนคาเชาบาน คาโฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจาย
ตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน และเครื่องโทรศัพทภายใน      คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
 รวม 370,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 15,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เชน คาอาหารผูเขารวม
โครงการ คาอาหารวางผูเขารวมโครงการ คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ ฯลฯรวม 15,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 140  ลําดับที่ 2 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆในความรับ
ผิดชอบของ อบต.แมฟ้าหลวง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต
รถบรรทุก เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสารเครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน รถจักรยานยนต เครื่องปรับ
อากาศ ตู โต๊ะ เกาอี้และวัสดุตางๆ ฯลฯ รวม 40,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน สํานักงานปลัด 

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุงานบานงานครัว รวม 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน สีสเปรย สี แปรสี เสาปูน ลวด หรือสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขาลักษณะประเภทวัสดุกอ
สราง รวม 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเขาลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง รวม 50,000.-บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเขาลักษณะประเภทวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น รวม 150,000.-บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย รวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ไดแก มิเตอรน้ํา – ไฟฟ้า สมอเรือ ตระแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส ถังขยะ ฯลฯ รวม 10,000.-บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 474,040 บาท

งบบุคลากร รวม 362,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 194,640 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวนตําบล ใน
สังกัดสํานักงานปลัด ในตําแหนงนักพัฒนาชุมชน คํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 194,640.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 163,800 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงานจาง สํานักงาน
ปลัด ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ คํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน รวม 163,800.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 3,600 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจางในสํานักงาน
ปลัด  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ   คํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน รวม 3,600.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 106,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความ
เจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร. เงินตอบ
แทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
คราว ฯลฯ รวม 30,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล รวม 1,000.-บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแกไขปัญหาการวางงานและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนใน
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา

จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแกไขปัญหาการวางงานและ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เชน คาป้าย
โครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาวิทยากร ฯลฯ
 รวม 10,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 52 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผูนํา/แกนนําในการขับเคลื่อนและ
จัดตั้งหมูบานกองทุนแมของแผนดิน

จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู
นํา/แกนนําในการขับเคลื่อนและจัดตั้งหมูบานกองทุนแมของแผนดิน เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน แกไขปัญหายาเสพ
ติด รวม 10,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 135 ลําดับที่ 6

โครงการพัฒนาฝีมือและการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาฝีมือและการสงเสริม
การรวมกลุมอาชีพ เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
วิทยากร ฯลฯ รวม 10,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 127 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ จํานวน 15,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมผูสูง
อายุ กิจกรรมผูสูงวัยหางไกลโรค เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาวิทยากร ฯลฯ รวม 15,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 129 ลําดับที่ 13

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันแมแหงชาติ จํานวน 15,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมวันแมแหง
ชาติ เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาจัดสถานที่ คาจัดทําใบ
ประกาศ ฯลฯ รวม 15,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 127 ลําดับที่ 3

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 15,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรี
สากล เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาจัดสถานที่ คาจัดทํา
เกียรติบัตร ฯลฯ รวม 15,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 127 ลําดับที่ 2
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งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 6,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายละเอียดดังนี้ ตูบานเลื่อน
กระจก 3 ชั้น จํานวน 1 ตูๆ ละ 6,000.-บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 1) ขนาดกวาง ไมนอยกวา 40 ซม. ยาวไมนอยกวา 120 ซม. สูงไมนอย
กวา 85 ซม.
 2) โครงตูทําจากเหล็กแผนหนา
 3) มือจับเป็นพลาสติก มีความคงทนแข็งแรง
 4) ชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผนหนา
 5) บานเลื่อนกระจกล็อคดวยระบบกุญแจ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด จัดซื้อตามราคาทองตลาด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 292,800 บาท

งบบุคลากร รวม 136,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 136,800 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 112,800 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงานจาง ในสังกัด
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวม 112,800.- บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง ในสังกัดกองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวม 24,000.-บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 156,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความ
เจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ รวม 15,000
.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมฟ้า
หลวง รวม 1,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลแมฟ้าหลวง จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนนักกีฬา
เขารวมการแขงขัน เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาเชาสนาม คาของรางวัล คา
กรรมการตัดสิน คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ รวม 50,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน กองการศึกษาฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 121 ลําดับที่ 5

โครงการจัดกิจกรรมแมฟ้าหลวงเกมส จํานวน 60,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมแมฟ้าหลวง
เกมส  เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาเชาสนาม คาของรางวัล คากรรมการ
ตัดสิน คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ รวม 60,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการ
ศึกษาฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 120 ลําดับ
ที่ 1

โครงการสงเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเขารวมการแขงขัน จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนนักกีฬา
เขารวมการแขงขัน เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาเชาสนาม คาของรางวัล คา
กรรมการตัดสิน คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ รวม 30,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 121 ลําดับที่ 4

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 218,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชาติและการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีการ
ตางๆ

จํานวน 40,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ตางๆ ของชาติและการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีการตางๆ เชน คาพิธีทาง
ศาสนา คาอาหาร คาจัดนิทรรศการ คาจัดเตรียมสถานที่ฯลฯ
 รวม 40,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 119 ลําดับที่ 4
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โครงการธรรมยาตรา จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการธรรมยาตรา เป็นคาใชจายใน
การจัดงาน เชน คาพิธีทางศาสนา คาอาหาร คาจัดนิทรรศการ คาจัดเตรียม
สถานที่ฯลฯ  รวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 118 ลําดับที่ 1

โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 15,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันทองถิ่นไทย เป็นคาใชจาย
ในการจัดงาน เชน คาพิธีทางศาสนา คาอาหาร คาจัดนิทรรศการ คาจัดเตรียม
สถานที่ฯลฯ รวม 15,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 118 ลําดับที่ 2

โครงการองคการบริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง หวงใย ใสใจ ผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการองคการบริหารสวนตําบลแม
ฟ้าหลวง หวงใย ใสใจ ผูสูงอายุ เป็นคาใชจายในการจัดงาน เชน คาพิธีทาง
ศาสนา คาอาหาร คาจัดนิทรรศการ คาจัดเตรียมสถานที่ฯลฯ
 รวม 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 118 ลําดับที่ 3

โครงการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นของชนเผา จํานวน 120,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่นของชนเผา เป็นคาใชจายในการจัดงาน เชน คาพิธีทางศาสนา คา
อาหาร คาจัดนิทรรศการ คาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ รวม 120,000.-บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 119 ลําดับที่ 6

โครงการอบรมฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมฟื้นฟูคุณธรรม
จริยธรรม เป็นคาใชจายในการจัดงาน เชน คาวิทยากร คาป้าย คาอาหาร คา
อาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ คาจัดนิทรรศการ  คาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ
 รวม 10,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 119 ลําดับที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 8,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นอุดหนุน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  ตามโครงการ
สงเสริมประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808/ว3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 รวม 8,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษาฯ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 119 ขอ 8 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,223,080 บาท

งบบุคลากร รวม 1,585,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,585,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,038,480 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานสวนทอง
ถิ่น ภายในสังกัดกองชาง ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง นายชางโยธาชํานาญ
งาน นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน และเจาพนักงานธุรการ คํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน รวม 1,038,480.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานสวนทองถิ่น ในสังกัด
กองชาง ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน และเจาพนักงานธุรการ คํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน รวมเป็นเงิน 48,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ประเภท อํานวยการระดับทองถิ่น ระดับ
ตน (ผูอํานวยการกองชาง) ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง คํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน รวมเป็นเงิน 42,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายไดโดยถือปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 402,600 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงานจาง  ในสังกัด
กองชาง ตําแหนง   ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  ผูชวยนายชาง
โยธา 2 คน คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวมเป็นเงิน 402,600.-บาท     ตั้ง
จายจากเงินรายได โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 54,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจางในสังกัดกอง
ชาง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชีและผูชวยนายชาง
โยธา 2 คน คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวมเป็นเงิน 54,000.-บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 518,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 178,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความ
เจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจาง คาตอบแทน อพปร. เงิน
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้งเงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
คราว ฯลฯ รวมเป็นเงิน 150,000.-บาท กองชาง จายจากเงินรายได โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง รวมเป็น
เงิน 8,000.-บาท กองชาง ตั้งจายจากเงินรายได โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง รวมเป็นเงิน 20,000.-บาท กองชาง ตั้งจายจาก
เงินรายได โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง บรรทุก คา
เชาทรัพยสินยกเวนคาเชาบาน คาโฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ 
คาติดตั้งไฟฟ้า
    (1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการ
ไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า 
    (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า       การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ 
คาติดตั้งประปา 
    (1) คาวางทอประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปา
    (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการ
ปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพทคาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตู
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณตางๆ รวม 100,000 บาท กองชาง ตั้งจายจากเงินรายได 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ รวมเป็นเงิน 30,000.-บาท กองชาง ตั้งจายจาก
เงินรายได โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน    
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โครงการจัดทําป้ายรหัสทางหลวงทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําป้ายรหัสทางหลวงทอง
ถิ่น เชน คาจางทําป้าย รวมเป็นเงิน 20,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 97 ลําดับที่ 221

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆใน
ความรับผิดชอบของ อบต.แมฟ้าหลวง เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน รถยนตรถบรรทุก เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสารเครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน รถ
จักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ เกาอี้และวัสดุตางๆ ฯลฯ เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองชาง

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน รวมเป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุหรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,500 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เขาลักษณะประเภทวัสดุงานบานงานครัว รวมเป็นเงิน 1,500.-บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุกอสราง รวมเป็นเงิน 100,000.-บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,500 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเขาลักษณะประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร รวมเป็น
เงิน 1,500.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํารวจโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุสํารวจ รวมเป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขาลักษณะ
ประเภทวัสดุอื่นคอมพิวเตอร รวมเป็นเงิน 2,000.-บาท จายจากเงินราย
ได กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 70,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) เชน คาวัสดุ คา
แรง คาขนสง รวมเป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  กอง
ชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 96 ลําดับที่ 217
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน กองชาง 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคแมฟ้าหลวง จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการติดตั้ง ยาย ระบบไฟฟ้า ติดตั้ง
มิเตอร ซอมแซมระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ตําบลแมฟ้าหลวง ฯลฯ รวมเป็น
เงิน 50,000.-บาท จายจากเงินรายได กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 113 ลําดับที่ 44

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,091,140 บาท

งบบุคลากร รวม 378,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 378,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 241,440 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวนตําบล ในสังกัด
สํานักงานปลัด ในตําแหนงนักวิชาการเกษตร คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวม
เป็นเงิน  241,440.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 112,800 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงานจาง ในสังกัด
สํานักงานปลัด ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสวน
สาธารณะ รวม 112,800.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง ในสังกัดสํานักงาน
ปลัด ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสวนสาธารณะ รวม 24,000.-บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 702,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 32,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจาหนาที่ใน
การเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
 รวม 32,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมฟ้า
หลวง รวม 2,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 605,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการแรงงาน จํานวน 450,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแรงงาน รายละเอียดดังนี้
      1. จางเหมาบริการแรงงานเจาหนาที่เกษตร เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการสง
เสริมเผยแพรการเกษตรในดานตาง ๆ เชนการจัดทําแปลงทดลองแปลงสาธิต
ในการเกษตร สาธิตการใชเครื่องมือและกรรมวิธีใหมๆ การปรับปรุงบํารุง
พันธ การปรับปรุงเกษตรกรรม    การขยายพันธุ การปรับปรุงดิน การป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืช การรวบรวมขอมูลสถิติการเกษตร 
      2. จางเหมาบริการแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานดูแลแปลงพืชเศรษฐกิจ 
      3. จางเหมาบริการแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานในศูนยการเรียนรูการเกษตร
ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ 
    จํานวน 4 อัตรา คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000
.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คา
เชาทรัพยสิน ยกเวนคาเชาบาน คาโฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจาย
ตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน และเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
 รวม 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักงานปลัด 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการถายทอดศูนยเรียนรูการเกษตรสูสถานศึกษา เพื่ออาหารกลางวันตาม
แนวพระราชดําริฯ

จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการถายทอดศูนยเรียนรูการ
เกษตรสูสถานศึกษาเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดําริ เชน คาป้าย คา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ  รวม 30,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 47 ลําดับที่ 2 
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โครงการบํารุงรักษาแปลงสาธิตการปลูกพืชเศรษฐกิจ จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบํารุงรักษาแปลงสาธิตการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน คาจางเหมาบํารุงรักษาแปลงสาธิตการปลูกพืช
เศรษฐกิจ คาปุ๋ย ฯลฯ รวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 48 ลําดับที่ 6 

โครงการแปลงตัวอยางการปลูกพืชสมุนไพร จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแปลงตัวอยางการปลูกพืช
สมุนไพร เชน  คาจางเหมาดูแลแปลงสมุนไพร คากลาพันธุสมุนไพร ฯลฯ
 รวม 10,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 47 ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมการตลาดสินคาชุมชน จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการตลาดสินคา
ชุมชน  เชน  คาจัดเตรียมสถานที่      คาป้าย ฯลฯ รวม 5,000.-บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 49 ลําดับที่ 9 

โครงการสงเสริมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพ เชน คา
ป้าย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ รวม 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานัก
งานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  48  ลําดับ
ที่ 4

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนยการเรียนรูการทําเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอ
เพียง ตามแนวพระราชดําริ

จํานวน 20,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูการทําเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดําริ เชน คาพันธุผัก  คาอาหารสุกร ไก ฯลฯ รวม 20,000.-บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนา 48 ลําดับที่ 7

โครงการสํารวจและการบันทึกขอมูลเกษตรกร จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจและการบันทึกขอมูล
เกษตรกร เชน คาป้าย คาจางเหมาสํารวจและบันทึกขอมูลเกษตรกร ฯลฯ
 รวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 49 ลําดับที่ 8
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเกษตร จํานวน 40,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
อาชีพ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาพาหนะ ฯลฯ รวม 40,000.-บาท  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนา 48 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสินตาง ๆ ในความ
รับผิดชอบของ อบต.แมฟ้าหลวง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถ
ยนต รถบรรทุก เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน รถจักรยานยนต เครื่องปรับ
อากาศ ตู โต๊ะ เกาอี้และวัสดุตาง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน สํานักงานปลัด 

ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เขาลักษณะประเภทงานบานงานครัว เชน ถวย ชาม จาน ชอน หมอ 
มีดทําครัว เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง ถังแชน้ํา
แข็ง ถังแก็ส เตาไฟฟ้า หมอหุงขาว และกระติกน้ํารอน ฯลฯ รวม 5,000
.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขา
ลักษณะประเภทวัสดุกอสราง รวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานัก
งานปลัด เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขาลักษณะ
ประเภทวัสดุเกษตร รวม 50,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเขาลักษณะ
ประเภทวัสดุอื่น ๆ รวม 3,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 10,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,900 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาขอออน จํานวน 10,900 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาขอออน แบบสะพาย เครื่องยนตขนาด
ไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี พรอมใบ
มีด  จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,900  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  สํานัก
งานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 142,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 142,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 142,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบํารุงรักษาอางเก็บน้ําหวยแมไร หมูที่ 18 ตําบลแมฟ้าหลวง จํานวน 30,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบํารุงรักษาอางเก็บน้ําหวยแม
ไรหมูที่ 18 ตําบลแมฟ้าหลวง เชน  คากําจัดวัชพืช คาจางเหมาแผวถางหญา
รอบอางเก็บน้ํา ฯลฯ รวม  30,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน    สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 138 ลําดับที่ 10

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่ตําบลแมฟ้าหลวงและแหลงทองเที่ยว จํานวน 30,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่ตําบล
แมฟ้าหลวง (แหลงทองเที่ยว)  เชน  คากลาพันธุไมดอกไมประดับ ปุ๋ย แกลบ
ดํา วัสดุอื่นๆ ฯลฯ รวม 30,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 136 ลําดับที่ 2
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โครงการปลูกตนไม รวมใจภักดิ์ รักษดอยตุง จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไม รวมใจภักดิ์ รักษ
ดอยตุง เชน คากลาพันธุไม คาป้าย  คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 รวม  30,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 137 ลําดับที่ 4

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผน
ดิน เชน คาป้าย คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 รวม 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ ว 1060 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนา 137 ลําดับที่ 5

โครงการสรางจิตสํานึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 12,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางจิตสํานึกรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน    คาป้าย คาจัดเตรียมสถานที่ คา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ รวม 12,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 139 ลําดับที่ 1

โครงการสรางฝายอาสาประชารัฐ จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางฝายอาสาประชา
รัฐ เชน  คาวัสดุอุปกรณในการสรางฝาย  คาจางเหมาสรางฝาย ฯลฯ
 รวม 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 137 ลําดับที่ 6
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,659,750 บาท

งบกลาง รวม 10,659,750 บาท
งบกลาง รวม 10,659,750 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางสังกัด อบต
.แมฟ้าหลวง รวมทั้งผูดูแลเด็ก ในอัตรารอยละหา ของคาตอบแทนรวมเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553 , พระราช
บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557 , หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561  รวม 250,000.- บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได 100,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 150,000.-บาท 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจางสังกัด อบต.แม
ฟ้าหลวง รวมทั้งผูดูแลเด็ก ในอัตรารอยละหา ของคาตอบแทนรวมเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553 , พระราช
บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557 , หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 รวม 15,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 146 ลําดับที่ 8
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,000,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางหลักประกันดานรายได
ใหแกผูสูงอายุในพื้นที่ตําบล         แมฟ้าหลวง รองรับสวัสดิการใหแกผูสูง
อายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ กระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (แกไขถึงฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน 7,000,000.-บาท  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (แกไขถึงฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 128 ลําดับที่ 9 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,000,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ตําบลแมฟ้าหลวง ที่
มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (แกไขถึงฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 2,000,000.-บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (แกไขถึงฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 129 ลําดับที่ 10 

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 270,000 บาท

    -เพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสใหแกผูป่วยเอดสในพื้นที่
ตําบลแมฟ้าหลวง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 270,000.-บาท โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 129 ลําดับที่ 11  
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สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

    -เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมหรือการใชจายงบประมาณเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ หรือการจายงบประมาณที่ไมไดตั้งงบประมาณใน
หมวดอื่นไว รวม 500,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และตามระเบียบ
กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 148 ลําดับที่ 2

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินรางวัลนําจับ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
    –เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการจราจร เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตี
เสน สัญญาณไฟจารจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสา
ลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นตน 
    รวม 30,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.5/ว 2658  ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2540 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 145
 ลําดับที่ 6
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตําบลแมฟ้าหลวง จํานวน 254,100 บาท

    -เพื่อเป็นจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.แมฟ้าหลวง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ โดย อบต.แมฟ้าหลวง ตองสมทบไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการสา
ธารสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3 /ว 2199 ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0891.3/ ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554  รวม 254,100 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน (คํานวณจากจํานวนประชากร x คาบริการสาธารณสุขที่ได
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 45 บาท x 50%) เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 124 ลําดับที่ 10 

เงินชวยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาฌาปนกิจศพสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นกรณีเสียชีวิต
ระหวางปฏิบัติหนาที่ รวม 50,000.-บาท  กองคลัง ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 290,650 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบ
ท.) โดยคํานวณจากประมาณการรายรับทุกประเภทยกเวนประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนในอัตรารอยละ 1 ตามพระ
ราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2546 รวม 290,650.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2560 และตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา 145 ลําดับที่ 7
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