


องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง
เขต/อําเภอ แมฟาหลวง    จังหวัดเชียงราย
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99/9 ม. 5  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล แมฟาหลวง
  เขต/อําเภอ แมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย  57240

พื้นที่ 109.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 12,875 คน
ชาย 6,399 คน

หญิง 6,476 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 61,927,293.41 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 100,863,531.55 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 25,914,132.34 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
5,400,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 14 โครงการ รวม 1,070,833.40 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 57,578,932.90 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 52,510.57 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 406,382.40 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 1,091,435.25 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 81,111.62 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 250.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 26,367,684.06 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 29,579,559.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 123,123.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 42,476,932.68 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 9,260,997.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 17,693,020.23 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,651,434.95 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,456,200.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,404,280.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 11,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 123,123.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 12,949,517.50 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง
อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 52,510.57 43,000.00 49,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

406,382.40 295,700.00 315,700.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 1,091,435.25 1,200,000.00 1,199,300.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 81,111.62 90,000.00 45,000.00

หมวดรายได้จากทุน 250.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,631,689.84 1,629,700.00 1,610,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 26,367,684.06 30,870,300.00 30,890,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26,367,684.06 30,870,300.00 30,890,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,579,559.00 29,500,000.00 29,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

29,579,559.00 29,500,000.00 29,500,000.00

รวม 57,578,932.90 62,000,000.00 62,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง
อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,260,997.50 11,815,950.00 11,700,980.00

งบบุคลากร 17,693,020.23 20,982,620.00 22,913,490.00

งบดําเนินงาน 11,651,434.95 17,731,130.00 18,018,930.00

งบลงทุน 1,456,200.00 8,532,300.00 6,469,800.00

งบเงินอุดหนุน 2,404,280.00 2,927,000.00 2,896,800.00

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 11,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 42,476,932.68 62,000,000.00 62,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลแม่ฟาหลวง
อําเภอแม่ฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลแม่ฟาหลวง
อําเภอแม่ฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,785,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,379,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 14,485,050

แผนงานสาธารณสุข 2,611,800

แผนงานสังคมสงเคราะห 598,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,537,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 975,540

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 397,640

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,407,460

แผนงานการเกษตร 1,121,980

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,700,980

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง
อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,700,980 11,700,980
    งบกลาง 11,700,980 11,700,980

หน้า : 1/11



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,880,710 1,118,700 2,478,540 210,840 10,688,790
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,416,760 0 0 0 3,416,760

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,463,950 1,118,700 2,478,540 210,840 7,272,030

งบดําเนินงาน 3,613,800 339,000 1,225,000 76,000 5,253,800
    คาตอบแทน 455,000 145,000 415,000 42,000 1,057,000

    คาใช้สอย 2,033,800 185,000 660,000 27,000 2,905,800

    คาวัสดุ 750,000 9,000 150,000 7,000 916,000

    คาสาธารณูปโภค 375,000 0 0 0 375,000

งบลงทุน 2,630,100 94,000 118,500 0 2,842,600
    คาครุภัณฑ 1,630,100 94,000 118,500 0 1,842,600

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 1,000,000 0 0 0 1,000,000

รวม 13,124,610 1,551,700 3,822,040 286,840 18,785,190

หน้า : 2/11



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,636,140 1,636,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,636,140 1,636,140

งบดําเนินงาน 2,457,020 2,457,020
    คาตอบแทน 147,120 147,120

    คาใช้สอย 1,887,000 1,887,000

    คาวัสดุ 360,000 360,000

    คาสาธารณูปโภค 62,900 62,900

งบลงทุน 221,000 221,000
    คาครุภัณฑ 171,000 171,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 65,000 65,000
    เงินอุดหนุน 65,000 65,000

รวม 4,379,160 4,379,160

หน้า : 3/11



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,065,960 5,847,180 6,913,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,065,960 5,847,180 6,913,140

งบดําเนินงาน 653,000 4,187,110 4,840,110
    คาตอบแทน 171,000 600,000 771,000

    คาใช้สอย 370,000 1,859,670 2,229,670

    คาวัสดุ 112,000 1,727,440 1,839,440

งบลงทุน 0 216,000 216,000
    คาครุภัณฑ 0 116,000 116,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,515,800 2,515,800
    เงินอุดหนุน 0 2,515,800 2,515,800

รวม 1,718,960 12,766,090 14,485,050

หน้า : 4/11



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 483,900 483,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 483,900 483,900

งบดําเนินงาน 1,728,400 1,728,400
    คาตอบแทน 162,000 162,000

    คาใช้สอย 1,405,400 1,405,400

    คาวัสดุ 161,000 161,000

งบลงทุน 146,500 146,500
    คาครุภัณฑ 146,500 146,500

งบเงินอุดหนุน 253,000 253,000
    เงินอุดหนุน 253,000 253,000

รวม 2,611,800 2,611,800

หน้า : 5/11



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 573,000 573,000
    คาใช้สอย 573,000 573,000

งบเงินอุดหนุน 25,000 25,000
    เงินอุดหนุน 25,000 25,000

รวม 598,000 598,000

หน้า : 6/11



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 143,640 635,160 778,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 143,640 635,160 778,800

งบดําเนินงาน 0 0 728,400 728,400
    คาตอบแทน 0 0 75,000 75,000

    คาใช้สอย 0 0 380,400 380,400

    คาวัสดุ 0 0 273,000 273,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

รวม 30,000 143,640 1,363,560 1,537,200

หน้า : 7/11



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 413,640 413,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 413,640 413,640

งบดําเนินงาน 430,000 430,000
    คาตอบแทน 33,000 33,000

    คาใช้สอย 350,000 350,000

    คาวัสดุ 47,000 47,000

งบลงทุน 131,900 131,900
    คาครุภัณฑ 131,900 131,900

รวม 975,540 975,540

หน้า : 8/11



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 0 0 143,640 143,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 143,640 143,640

งบดําเนินงาน 16,000 80,000 150,000 246,000
    คาตอบแทน 16,000 0 0 16,000

    คาใช้สอย 0 80,000 150,000 230,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 8,000 8,000
    เงินอุดหนุน 0 0 8,000 8,000

รวม 16,000 80,000 301,640 397,640

หน้า : 9/11



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,652,160 0 1,652,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,652,160 0 1,652,160

งบดําเนินงาน 898,000 0 898,000
    คาตอบแทน 178,000 0 178,000

    คาใช้สอย 450,000 0 450,000

    คาวัสดุ 270,000 0 270,000

งบลงทุน 24,500 2,832,800 2,857,300
    คาครุภัณฑ 24,500 0 24,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,832,800 2,832,800

รวม 2,574,660 2,832,800 5,407,460

หน้า : 10/11



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 203,280 0 203,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 203,280 0 203,280

งบดําเนินงาน 664,200 200,000 864,200
    คาตอบแทน 44,000 0 44,000

    คาใช้สอย 565,200 200,000 765,200

    คาวัสดุ 55,000 0 55,000

งบลงทุน 54,500 0 54,500
    คาครุภัณฑ 54,500 0 54,500

รวม 921,980 200,000 1,121,980
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง
อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 245,123.25 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 9,634.57 8,000.00 12.50 % 9,000.00
     ภาษีปาย 32,909.00 42,876.00 35,000.00 14.29 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 278,032.25 52,510.57 43,000.00 49,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,075.80 2,250.40 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 184,680.00 199,425.00 185,000.00 8.11 % 200,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 68.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 360.00 390.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 29,950.00 38,450.00 35,000.00 14.29 % 40,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 42,597.00 146,189.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

7,950.00 8,050.00 8,500.00 0.00 % 8,500.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

2,490.00 1,440.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 13,500.00 10,100.00 13,000.00 0.00 % 13,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 20.00 100.00 0.00 % 100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 283,602.80 406,382.40 295,700.00 315,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 790,324.00 691,461.00 750,000.00 -0.13 % 749,000.00
     ดอกเบี้ย 477,549.08 399,974.25 450,000.00 0.07 % 450,300.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,267,873.08 1,091,435.25 1,200,000.00 1,199,300.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 301,977.85 31,761.62 35,000.00 -71.43 % 10,000.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 19,600.00 1,000.00 20,000.00 -75.00 % 5,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 65,346.00 48,350.00 35,000.00 -14.29 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 386,923.85 81,111.62 90,000.00 45,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 300.00 250.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 300.00 250.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 868,829.45 902,366.43 890,000.00 1.12 % 900,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,559,653.94 10,739,459.61 12,500,000.00 0.00 % 12,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,888,684.38 4,846,926.65 5,500,000.00 0.00 % 5,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 205,671.99 234,370.06 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 10,816,083.13 9,418,498.42 11,500,000.00 0.00 % 11,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 105,775.82 90,204.69 105,000.00 0.00 % 105,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 95,410.79 83,632.20 123,300.00 1.38 % 125,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,120.00 52,226.00 2,000.00 400.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,541,229.50 26,367,684.06 30,870,300.00 30,890,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 28,559,545.00 29,579,559.00 29,500,000.00 0.00 % 29,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,559,545.00 29,579,559.00 29,500,000.00 29,500,000.00
รวมทุกหมวด 59,317,506.48 57,578,932.90 62,000,000.00 62,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง

อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 62,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 49,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 9,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีปาย จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 315,700 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 8,500 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,500 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 13,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,199,300 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 749,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 450,300 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 45,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 30,890,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 900,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,500,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,500,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 11,500,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 105,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 125,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 29,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 29,500,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 233,291 215,275 300,000 0 % 300,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 9,179 15,000 0 % 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,590,800 6,033,100 7,000,000 1.43 % 7,100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,851,200 1,904,800 2,600,000 -11.54 % 2,300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 217,000 216,000 270,000 -11.11 % 240,000

เงินสํารองจาย 26,230 337,893.5 1,000,000 -19.43 % 805,680

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 649,800

คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการจราจร 0 0 30,000 -100 % 0

เงินกองทุนเงินทดแทน 10,248 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง
อําเภอแมฟาหลวง    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตําบลแมฟาหลวง

225,000 254,100 26,300 1,004.56 % 290,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

264,600 290,650 649,300 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 0 0 25,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 8,418,369 9,260,997.5 11,915,600 11,700,980
รวมงบกลาง 8,418,369 9,260,997.5 11,915,600 11,700,980
รวมงบกลาง 8,418,369 9,260,997.5 11,915,600 11,700,980

รวมแผนงานงบกลาง 8,418,369 9,260,997.5 11,915,600 11,700,980
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 532,080 532,080 0 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 90,720 90,720 0 % 90,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,712,077.6 2,793,480 2,793,480 -3.25 % 2,702,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,396,797.6 3,507,480 3,507,480 3,416,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,034,780 2,273,321.37 2,544,960 -27.3 % 1,850,070

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,239,780 1,162,920 1,329,480 -6.59 % 1,241,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 149,205 127,140 148,800 -19.35 % 120,000

เงินอื่น ๆ 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,675,765 3,815,381.37 4,275,240 3,463,950
รวมงบบุคลากร 7,072,562.6 7,322,861.37 7,782,720 6,880,710

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 75,350 430.86 % 400,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,680 3,000 5,000 -40 % 3,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 32,500 35,700 45,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 40,180 38,700 125,350 455,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 223,377 302,401.5 174,898 42.94 % 250,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 200,000

คาจ้างเหมาบริการแรงงาน 204,000 295,200 439,500 -26.55 % 322,800

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 121,425 127,960 120,000 -16.67 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 115,549 127,749.4 150,000 -80 % 30,000

คาใช้จายรับเสด็จ 0 0 0 100 % 300,000

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 400,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ อบต.แมฟาหลวงเคลื่อนที่ให้
บริการประชาชน

11,464 0 10,000 200 % 30,000
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โครงการ อปท.โปรงใส หัวใจคุณธรรม 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการคาใช้จายในการรับเสด็จ 969,732 517,832 600,000 -100 % 0

โครงการคารับวารสาร 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพรสรุปผลงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ วารสารสิ่งพิมพ์

76,000 0 60,000 -83.33 % 10,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นํา
ชุมชน ข้าราชการ และพนักงานจ้างฯ

342,198.22 244,000 60,000 66.67 % 100,000

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

0 0 0 100 % 40,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อรวมพัฒนาตําบลแมฟาหลวง

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการสงเสริมและจัดให้มีกลไกดําเนิน
การเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

200 0 1,000 0 % 1,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทอง
เที่ยวตําบลแมฟาหลวง

10,020 5,000 10,000 0 % 10,000

โครงการเสริมสร้างการรับรู้สูชุมชน 0 0 1,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้ประกันสังคม 0 0 15,000 33.33 % 20,000
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสร้าง
ความสามัคคีแกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างฯ 
องค์การบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง

52,445 99,750 150,000 -33.33 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 260,296.76 299,580 201,000 -60.2 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 2,386,706.98 2,019,472.9 2,022,398 2,033,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 212,469 292,845 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,275 15,251 20,000 -50 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 54,108 125,697 49,000 -38.78 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 21,331 17,272 50,000 -80 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,310.18 54,331.64 150,000 0 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 344,867.6 306,029.9 265,500 50.66 % 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,470 19,970 33,000 -39.39 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 760,830.78 831,396.54 737,500 750,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 182,951.94 180,263.25 200,000 0 % 200,000

คาบริการโทรศัพท์ 19,886.92 16,695.58 30,000 0 % 30,000
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คาบริการไปรษณีย์ 11,237 10,180.2 15,000 0 % 15,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 94,759.2 86,862.6 153,000 -21.57 % 120,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 308,835.06 294,001.63 398,000 375,000
รวมงบดําเนินงาน 3,496,552.82 3,183,571.07 3,283,248 3,613,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นั่งประชุม 0 0 0 100 % 160,000

เก้าอี้บริการประชาชน(แบบแถว) 0 0 0 100 % 28,000

เก้าอี้ประธานห้องประชุม 0 0 0 100 % 10,000

เก้าอี้สํานักงาน 5,600 7,000 18,000 822.22 % 166,000

เครื่องดูดฝุ่น 7,000 0 0 0 % 0

เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน 0 0 0 100 % 9,000

เครื่องโทรสาร 0 5,390 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 100 % 367,200

ชั้นวางเอกสาร 0 2,800 0 0 % 0

ชุดโซฟารับแขก 0 0 0 100 % 50,000

ชุดรับแขก 9,300 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเครื่องเสียง 0 0 20,000 -100 % 0
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ตู้เอกสารบานกระจก 0 0 7,500 -100 % 0

ตู้เอกสารบานทึบ 0 0 15,000 320 % 63,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 3,000 0 % 3,000

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 200,000

โต๊ะทํางานสํานักงาน 11,800 13,000 7,000 42.86 % 10,000

โต๊ะประชุม 0 0 0 100 % 200,000

โต๊ะโฟเมก้า 18,000 68,250 33,000 -100 % 0

โต๊ะหมูบูชา 7,300 7,800 0 0 % 0

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 100 % 81,000

พัดลมติดผนัง 0 4,000 14,000 128.57 % 32,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 1,025,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปัมน้ํา 0 0 10,000 0 % 10,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถเข็นกอสร้าง 0 0 3,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ประชุม 0 0 0 100 % 100,000

เครื่องควบคุมพร้อมไมค์ประชุม 29,900 0 0 0 % 0

ไมค์โครโฟนไร้สาย 0 0 10,000 -100 % 0
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ลําโพงพกพา พร้อมไมค์โครโฟน 8,990 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 17,900 0 0 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 24,900 0 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0 0 70,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า  8,990 0 0 0 % 0

เครื่องตัดหญ้าข้อออน  21,000 0 0 0 % 0

เครื่องทําน้ําเย็น 4,000 0 0 0 % 0

เครื่องทําน้ําเย็น น้ําร้อน 0 0 0 100 % 20,000

ตู้เย็น 0 0 0 100 % 6,400

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยวงเดือนไฟฟา 6,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2TB External Hard Drive 0 0 5,500 -100 % 0

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน 0 0 47,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับประมวล
ผล 

0 21,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 

0 7,990 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน

32,000 15,500 51,000 -66.67 % 17,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 9,600 5,970 7,500 -66.67 % 2,500

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 0 0 0 100 % 95,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart 
Card Reader)

6,700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 229,280 159,600 1,356,900 1,630,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาตอเติม หรือดัดแปลงอาคารหรื่อสิ่งปลูก
สร้างตางๆ

0 0 0 100 % 1,000,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,000,000
รวมงบลงทุน 229,280 159,600 1,356,900 2,630,100
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการประกอบรัฐพิธี การจัดกิจกรรม
เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ในสวนภูมิภาค ของอําเภอแม
ฟาหลวง

35,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 35,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 35,000 0 0 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการจัดการบริการสาธารณะ 
และการบริการประชาชนของ อบต..

11,000 11,000 11,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 11,000 11,000 11,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 11,000 11,000 11,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 10,844,395.42 10,677,032.44 12,433,868 13,124,610
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 320,640 339,540 217,000 396.18 % 1,076,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 2,500 620 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 320,640 339,540 219,500 1,118,700
รวมงบบุคลากร 320,640 339,540 219,500 1,118,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 233.33 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 400 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 31,000 145,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการแรงงงาน 0 0 0 100 % 120,000

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 24,098.28 48,162.31 20,000 0 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการประชุมประชาคมการบูรณาการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชุมประชาคม
ท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการประชุมประชาคมการบูรณาการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประชุม
ประชาคมท้องถิ่น

900 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 24,998.28 48,162.31 30,000 185,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,940 4,830 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 9,940 4,830 7,000 9,000
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รวมงบดําเนินงาน 34,938.28 52,992.31 68,000 339,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 6,000

ตู้เอกสารบานกระจก 0 0 0 100 % 20,000

โต๊ะทํางานสํานักงาน 0 0 0 100 % 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0 0 0 100 % 34,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 94,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 94,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 355,578.28 392,532.31 287,500 1,551,700
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,127,640 1,194,481.9 1,197,740 49.23 % 1,787,340

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:51 หน้า : 14/71



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 136,080 158,473.67 268,440 105.63 % 552,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 23,340 23,011.08 38,400 90.63 % 73,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,329,060 1,417,966.65 1,570,580 2,478,540
รวมงบบุคลากร 1,329,060 1,417,966.65 1,570,580 2,478,540

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

193,800 212,550 500,000 -20 % 400,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 193,800 212,550 510,000 415,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,020 27,000 50,000 0 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการชวยปฏิบัติงาน 0 0 150,000 66.67 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 132,091.83 38,576.72 100,000 -80 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปรับปรุงและจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 100,000 66,000 21.21 % 80,000

โครงการสร้างจิตสํานึกผู้มีหน้าที่เสียภาษี
และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนรวมมือเสีย
ภาษีเพิ่มขึ้น

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสํารวจรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562

0 0 0 100 % 150,000

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง และคณะกรรมการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 300 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 134,411.83 165,576.72 386,000 660,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,253 31,332 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 1,658 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 24,000 25 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,300 11,380 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 42,553 44,370 134,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 370,764.83 422,496.72 1,030,000 1,225,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน  2,800 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 12,000

ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก ขนาด 6 ตู้
64,000 0 0 0 % 0

ตู้ล็อคเกอร์ 12 ประตู 14,000 0 0 0 % 0

ตู้เอกสารบานเลือนกระจกสูง(4 ฟุต) 21,000 0 23,400 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 6,000

โต๊ะทํางานสํานักงาน 5,900 0 0 100 % 27,000

โต้ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 17,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 66,000

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
  

0 21,900 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2   

0 29,900 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ 4,800 0 5,000 50 % 7,500

เครื่องสํารองไฟฟา                         0 5,970 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 112,500 57,770 89,400 118,500
รวมงบลงทุน 112,500 57,770 89,400 118,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,812,324.83 1,898,233.37 2,689,980 3,822,040
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 210,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 210,840
รวมงบบุคลากร 0 0 0 210,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 42,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 27,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 7,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 76,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 286,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,012,298.53 12,967,798.12 15,411,348 18,785,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 457,200 490,680 335,560 290.78 % 1,311,300

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 268,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 38,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 457,200 490,680 335,560 1,636,140
รวมงบบุคลากร 457,200 490,680 335,560 1,636,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 154.24 % 127,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,560 2,000 3,000 66.67 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,800 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,560 6,800 63,000 147,120
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 47,875 47,528 60,000 66.67 % 100,000

คาจ้างเหมาบริการแรงงาน 1,089,500 925,200 993,800 20.75 % 1,200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ

9,864 2,400 40,000 -75 % 10,000

โครงการจัดทําซักซ้อมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ อบต.

20,680 16,300 30,000 6.67 % 32,000

โครงการจัดทําแนวกันไฟ 44,400 6,850 10,000 200 % 30,000

โครงการชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 0 0 193,100 -48.21 % 100,000

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 10,000 0 % 10,000
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต์

1,464 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม

3,860 1,500 5,000 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน อาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
มิสเตอร์เตือนภัยและทีมผู้ชวยเหลือผู้
ประสบภัย (OTOS)

0 0 39,500 102.53 % 80,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

โครงการร้อยใจรักษ์ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริม สนับสนุนวินัยจราจรและ
ถนนสีขาว

0 10,000 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนการปองกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า

40,950 41,400 0 0 % 0

โครงการอบรมด้านสาธารณภัย 0 0 60,000 -33.33 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 149,510 202,459 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,408,103 1,253,637 1,611,400 1,887,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,440 0 1,500 100 % 3,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 20,000
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วัสดุกอสร้าง 16,238 13,271 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 59,770 85,166 60,000 66.67 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 125,137.1 106,433.6 150,000 -20 % 120,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 34,000 34,000 20,000 -25 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4,000 8,000 50 % 12,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,300 13,845 135,700 -85.26 % 20,000

วัสดุอื่น 19,650 20,560 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 262,535.1 277,275.6 425,200 360,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 29,877.86 35,648.85 40,000 0 % 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,495 2,050 3,000 0 % 3,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,180.21 1,179.14 1,500 0 % 1,500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.6 6,944.3 8,400 119.05 % 18,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 40,128.67 45,822.29 52,900 62,900
รวมงบดําเนินงาน 1,715,326.77 1,583,534.89 2,152,500 2,457,020

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 0 100 % 12,000

เก้าอี้สํานักงาน 5,600 0 0 0 % 0
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ตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู 0 0 13,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

ถังน้ํา แบบไฟเบอร์กลาส 0 0 41,500 -100 % 0

พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว 0 3,780 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 
(GPS)

0 0 6,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รอกโซแบบมือโยก 0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM   ชนิดติด
รถยนต์ 10 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง            20,000 0 0 0 % 0

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM  ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ จํานวน 4 เครื่อง 46,000 0 0 0 % 0

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ประจําที่ ขนาด 10 วัตต์ จํานวน 2 เครื่อง 48,000 0 0 0 % 0

วิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ 0 0 42,800 -100 % 0

วิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ 0 0 28,000 -100 % 0
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วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ 0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 0 4,790 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเป่าลมสะพายหลัง 0 0 13,000 -100 % 0

เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก 0 0 3,800 -100 % 0

ถังอัดจารบี 0 0 5,000 -100 % 0

ปั้มลม พร้อมหัวฉีดลม ขนาด 50 ลิตร 0 0 7,500 -100 % 0

แมแรงตะเฆ 0 0 4,200 -100 % 0

เลื่อยโซยนต์ 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิง (แบบสลิปออนแท็งค์) 0 24,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 32,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา 4,800 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 5,000
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 156,400 33,370 308,700 171,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ศูนย์ อปพร.อบ
ต.แมฟาหลวง

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 50,000
รวมงบลงทุน 156,400 33,370 308,700 221,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอแมฟาหลวง (ศป.ปส
.อ.แมฟาหลวง) โครงการปองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอําเภอแมฟาหลวง

0 60,000 65,000 0 % 65,000
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อุดหนุนสํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย โครงการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 50,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 110,000 65,000 65,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 110,000 65,000 65,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,328,926.77 2,217,584.89 2,861,760 4,379,160
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,328,926.77 2,217,584.89 2,861,760 4,379,160

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 701,100 618,083.54 812,880 6.04 % 861,960

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 138,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 743,100 660,083.54 854,880 1,065,960
รวมงบบุคลากร 743,100 660,083.54 854,880 1,065,960
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 70,000 97.14 % 138,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 32,200 16,100 35,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 32,200 16,100 108,000 171,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 33,900 36,000 39,000 2.56 % 40,000

คาจ้างเหมาบริการแรงงาน 0 51,600 190,000 47.37 % 280,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 315 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 26,941.58 8,023.52 30,000 -50 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

โครงการคายวิชาการเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตําบลแมฟาหลวง

30,000 0 10,000 -100 % 0
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โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ตําบลแมฟาหลวง

0 12,945 29,000 -100 % 0

โครงการเยาวชนใฝ่ดี 16,050 0 30,000 -100 % 0

โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19,800 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 26,250 0 2,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมรายได้นักเรียน นักศึกษา 
ปฏิบัติงานในชวงปิดภาคเรียนและวันหยุด
เพื่อลดรายจายผู้ปกครอง

19,600 25,000 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารีและยุวกาชาด

0 0 7,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,400 1,750 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 180,256.58 135,318.52 372,000 370,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,778 33,107 50,000 -20 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,052.87 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 37,014 50,000 -20 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,670 13,550 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 31,448 86,723.87 152,000 112,000
รวมงบดําเนินงาน 243,904.58 238,142.39 632,000 653,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:51 หน้า : 29/71



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้นิรภัย 0 0 25,000 -100 % 0

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง   0 0 6,800 -100 % 0

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง (4 ฟุต)  0 0 7,800 -100 % 0

เต้นส์ผ้าใบ ขนาด 3 x 3 เมตร 26,700 0 0 0 % 0

โต๊ะชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลางไม้ 0 0 30,000 -100 % 0

โต๊ะประชุม  0 0 5,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์สวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) 742,470 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 11,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงาน
สํานักงาน

0 17,000 34,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน  

0 0 16,000 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

8,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี 0 0 27,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 789,670 17,000 172,000 0
รวมงบลงทุน 789,670 17,000 172,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,776,674.58 915,225.93 1,658,880 1,718,960
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,640,480 2,797,260 3,086,040 4.54 % 3,226,140

เงินวิทยฐานะ 0 70,000 168,000 75 % 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,932,842.56 2,017,680 2,139,120 5.14 % 2,249,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 49,269.24 39,420 36,000 -83.33 % 6,000

เงินเบี้ยกันดาร 0 24,000 48,000 50 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,622,591.8 4,948,360 5,477,160 5,847,180
รวมงบบุคลากร 4,622,591.8 4,948,360 5,477,160 5,847,180

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 400,000 12.5 % 450,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 62,600 52,150 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 62,600 52,150 500,000 600,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 17,400 9,550 79,000 -74.68 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคคลภายนอก 0 0 0 100 % 5,000

คาออกแบบ  คาควบคุมงาน 0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 43,194 50,914 89,000 -66.29 % 30,000

คาใช้จายในการพัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 44,000 -9.09 % 40,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 30,000

โครงการคายวิชาการเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตําบลแมฟาหลวง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 0 0 7,000 -100 % 0
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โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
Wifi Internet

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ตําบลแมฟาหลวง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการเยาวชนใฝ่ดี 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมรายได้นักเรียน นักศึกษา 
ปฏิบัติงานในชวงปิดภาคเรียนฤดูร้อนและ
วันหยุดเพื่อลดรายจายผู้ปกครอง

0 0 0 100 % 25,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
- คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย

20,000 20,000 41,000 -22.44 % 31,800

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
-คาสาธารณูปโภค

39,240 56,670 80,000 25 % 100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
-คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ตั้งไว้กรณีเด็กเพิ่ม)

81,360 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:51 หน้า : 33/71



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
- คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สําหรับเด็ก
ปฐมวัย

43,000 43,000 88,150 -22.44 % 68,370

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
- คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย

29,700 30,000 61,500 -22.44 % 47,700

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
- คาอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย

19,800 20,000 41,000 -22.44 % 31,800

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
-คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

328,100 409,700 357,000 -4.76 % 340,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
-คาอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

941,800 741,040 1,029,000 -4.76 % 980,000

รวมค่าใช้สอย 1,563,594 1,380,874 1,936,650 1,859,670
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,000 4,900 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 69,520 50,000 40,000 4,086.1 % 1,674,440

คาอาหารเสริม (นม) 1,659,091.2 1,637,742.6 1,582,782 -100 % 0
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วัสดุกอสร้าง 31,935 113,218 40,000 -75 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 14,600 25,000 -20 % 20,000

วัสดุการศึกษา 0 0 20,000 -85 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 1,807,546.2 1,820,460.6 1,717,782 1,727,440
รวมงบดําเนินงาน 3,433,740.2 3,253,484.6 4,154,432 4,187,110

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 7,500 17,500 0 0 % 0

เครื่องเคลือบบัตร Fusion A4 8,400 0 0 0 % 0

เครื่องเคลือบเอกสาร ขนาด A4 0 4,500 0 0 % 0

ชั้นวางสื่อ (3ชั้น) 16,900 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด (กระจก) 20,800 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ล๊อกเกอร์ 6 ชอง 18,000 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ชั้น 24,500 13,500 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3.5 ฟุต 12,600 15,900 16,500 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 0 10,750 0 0 % 0

พัดลมติดพนัง 16 นิ้ว 20,800 0 0 0 % 0

พัดลมติดเพดาน 16 นิ้ว 0 3,300 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การศึกษา

ชั้นวางของ 12 ชอง 0 9,500 0 0 % 0

ชั้นวางรองเท้าเด็ก 20 ชอง 0 17,000 0 0 % 0

ชุดโต๊ะ เก้าอี้สําหรับเด็ก 75,000 27,500 0 0 % 0

ชุดโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารสําหรับเด็ก 0 22,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV

0 0 210,000 -100 % 0

ลําโพงพร้อมไมค์ 15,120 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 0 0 0 100 % 21,000

เตียงนอนปฐมพยาบาลพร้อมที่นอน 28,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้กับข้าว (โครงเหล็ก)  7,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 64,000 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction 0 15,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
14,400 0 0 0 % 0

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 0 0 0 100 % 95,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 333,620 173,450 226,500 116,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 147,200 500,000 -80 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 147,200 500,000 100,000
รวมงบลงทุน 333,620 320,650 726,500 216,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนศรี
สมวงศ์

240,000 237,200 268,000 -4.4 % 256,200

อุดหนุนโรงเรียนบ้านขาแหยงพัฒนา 615,720 590,760 660,000 0.55 % 663,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 444,000 396,520 416,000 -2.07 % 407,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไรสามัคคี 652,000 640,000 640,000 13.53 % 726,600

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแมฟาหลวง 437,320 364,800 400,000 -5.5 % 378,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียน ใน
พื้นที่ อบต.แมฟาหลวง (กรณีเด็กเพิ่ม)

18,000 4,000 80,000 5 % 84,000

รวมเงินอุดหนุน 2,407,040 2,233,280 2,464,000 2,515,800
รวมงบเงินอุดหนุน 2,407,040 2,233,280 2,464,000 2,515,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 10,796,992 10,755,774.6 12,822,092 12,766,090
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รวมแผนงานการศึกษา 12,573,666.58 11,671,000.53 14,480,972 14,485,050
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 67,900 338.73 % 297,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 18,000 33.33 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 123,000 129,240 102,040 35.24 % 138,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 18,000 33.33 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 147,000 153,240 205,940 483,900
รวมงบบุคลากร 147,000 153,240 205,940 483,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 160,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,000 162,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 51,680 37,220 20,000 0 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ 85,000 718,800 914,100 26.94 % 1,160,400

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 143,540 263,000 -96.2 % 10,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปองกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

43,030.5 43,624.9 60,000 -33.33 % 40,000

โครงการปองกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก 6,600 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน

15,050 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมมาตรฐานตลาดสดชุมชน
แมฟาหลวง

16,500 27,000 25,000 0 % 25,000

โครงการสัตว์ปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย (พิษ
สุนัขบ้า)

45,450 49,950 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 263,310.5 1,020,134.9 1,402,100 1,405,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 5,000 300 % 20,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 0 20,050 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 146,000 -79.45 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 98,000 -59.18 % 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 59,895 150,676 454,000 -93.39 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 50 % 3,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 7,800 7,600 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุอื่น 4,350 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 72,045 178,326 743,000 161,000
รวมงบดําเนินงาน 335,355.5 1,198,460.9 2,147,100 1,728,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 0 100 % 10,000

เก้าอี้ทํางาน 0 0 20,000 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 6,000 66.67 % 10,000

ตู้ล็อกเกอร์ 4 ประตู 0 0 0 100 % 14,000

ตู้เอกสารเลื่อนกระจกสูง (4 ฟุต) 0 0 10,000 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก 0 0 0 100 % 10,000
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โต้ะทํางานเหล็ก 0 0 0 100 % 10,000

โต๊ะประชุม  0 0 4,800 -100 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 9,000 -100 % 0

พัดลมตั้งพื้นขนาด 18  นิ้ว 0 0 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนละอองฝอย 0 24,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 117,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องดูดเสมหะ 0 0 0 100 % 14,000

เครื่องดูดเสมหะ (Suction) 0 0 14,000 -100 % 0

เครื่องดูดเสมหะ เลือด 0 9,900 0 0 % 0

เครื่องฟอกอากาศ 0 0 30,000 83.33 % 55,000

เครื่องมอนิเตอร์ (EKG) 0 0 25,000 -100 % 0

เครื่องวัดความดันโลหิต 0 0 0 100 % 5,000

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 0 3,500 0 0 % 0

ถังออกซิเจนเคลื่อนที่ 0 0 13,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 0 0 0 100 % 8,500

ตู้เย็น ขนาด 7 คิว 0 0 7,500 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network

0 0 0 100 % 10,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี หรือ ชนิด 
Network

0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟสําหรับตู้เย็น 0 0 50,000 -100 % 0

ระบบปฏิบัติการ 0 0 3,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 117,800 37,400 226,600 146,500
รวมงบลงทุน 117,800 37,400 226,600 146,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 3,000 3,000 0 100 % 3,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน 0 0 40,000 375 % 190,000

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสม
ช.)

0 0 50,000 20 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 3,000 3,000 90,000 253,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,000 3,000 90,000 253,000
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 603,155.5 1,392,100.9 2,669,640 2,611,800
รวมแผนงานสาธารณสุข 603,155.5 1,392,100.9 2,669,640 2,611,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาพาหนะรับ-สงนักเรียน 570,441 352,236 400,000 12.5 % 450,000

จ้างเหมาบริการแรงงาน 0 0 30,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก
ผู้พิการและทุกคนในสังคมเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดหาเครื่องชวยความพิการ
สําหรับผู้พิการ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

โครงการซอมแซมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการธนาคารกายอุปกรณ์เพื่อผู้สูงอายุ
และผู้พิการ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาและสงเคราะห์ชวยเหลือ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย   ผู้ด้อยโอกาส  
เด็กยากไร้  และผู้ถูกทอดทิ้ง  

0 22,000 50,000 -100 % 0

โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ 0 0 3,000 -100 % 0

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 0 0 3,000 -100 % 0

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ป่วยติดเตียง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 570,441 374,236 496,000 573,000
รวมงบดําเนินงาน 570,441 374,236 496,000 573,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้นิรภัย 0 0 25,000 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 9,000 -100 % 0

พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว 0 0 2,500 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 51,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 51,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู
บ้าน

15,000 30,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมฟาหลวง 25,000 20,000 20,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมฟาหลวง 0 0 0 100 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000 50,000 20,000 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 50,000 20,000 25,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 610,441 424,236 567,500 598,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 610,441 424,236 567,500 598,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาจ้างเหมารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 0 0 223,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร สํานักงาน 
อบต.แมฟาหลวง

357,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านป่าคา หมู 
3

0 0 495,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านสี่หลัง หมู 
4

0 0 496,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ํา บ้านห้วย
ไรสามัคคี หมู 2  

0 0 400,500 -100 % 0

โครงการเทลาน คสล.และรางระบายน้ํา 
คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบาย
น้ํา บ้านห้วยน้ําขุน หมู 1

0 0 266,200 -100 % 0

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยน้ําขุน หมู 18 

0 0 441,600 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมเรียงกลองแกเบี้ยน บ้าน
ปางพระราชทาน หมู 15

0 0 498,100 -100 % 0

โครงการปรับปรุงหอกระจายขาว บ้านอาขา
ป่ากล้วย หมู 7

0 0 139,100 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

816,700 508,880 855,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,173,700 508,880 3,815,700 0
รวมงบลงทุน 1,173,700 508,880 3,815,700 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคแมฟาหลวง 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,173,700 508,880 3,815,700 30,000
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 119,640
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 143,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 143,640

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 143,640
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 461,760 465,960 524,880 -8.71 % 479,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 57,660 53,460 50,400 209.52 % 156,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 519,420 519,420 575,280 635,160
รวมงบบุคลากร 519,420 519,420 575,280 635,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,600 19,440 22,200 -32.43 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 3,600 19,440 82,200 75,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,745 156,239.92 217,400 -77 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ 0 0 0 100 % 230,400

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตําบลสะอาดลดขยะตกค้าง 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

23,620 5,550 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 26,865 32,215 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 57,230 194,004.92 317,400 380,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 36,397.15 62,796.99 80,000 -50 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 108,657.6 93,793.4 85,100 111.52 % 180,000

วัสดุการเกษตร 0 0 3,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 50 % 3,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 3,252 3,408 26,000 -80.77 % 5,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 2,000 400 % 10,000

วัสดุอื่น 550 1,215 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 148,856.75 161,213.39 233,100 273,000
รวมงบดําเนินงาน 209,686.75 374,658.31 632,700 728,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อรถเข็น 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

เครื่องเสียงติดรถขยะ 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เตาเผาขยะ  0 0 450,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 486,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างโรงเรือนเก็บขยะมูลฝอย 
หมู 15 ปาง 3

0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 300,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 786,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเทศบาลตําบลห้วยไคร้ 330,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 330,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 330,000 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,059,106.75 894,078.31 1,993,980 1,363,560
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,232,806.75 1,402,958.31 5,809,680 1,537,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 149,628.49 192,360 212,340 6.47 % 226,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 154,440 139,443.78 168,720 4.05 % 175,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 4,980 263.07 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 309,048.49 332,066.85 381,060 413,640
รวมงบบุคลากร 309,048.49 332,066.85 381,060 413,640
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,500 4.92 % 32,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 31,500 33,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการแรงงาน 0 0 0 100 % 240,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการแก้ไขปัญหาการวางงานและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนา
ศักยภาพผู้นํา/แกนนําในการขับเคลื่อนและ
จัดตั้งหมูบ้านกองทุนแมของแผนดิน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาฝีมือและการสงเสริมการ
รวมกลุมอาชีพ

0 0 10,000 100 % 20,000
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โครงการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตําบลแม
ฟาหลวง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลแมฟาหลวง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตําบล

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันพอแหงชาติ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันแมแหงชาติ 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล 0 0 0 100 % 5,000

โครงการเสริมสร้างความรักและความอบอุน
ในครอบครัว

0 0 0 100 % 10,000

โครงการองค์การบริหารสวนตําบลแมฟา
หลวง หวงใย ใสใจ ผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 55,000 350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000
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วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 47,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 86,500 430,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 0 100 % 5,000

ตู้นิรภัย 0 0 0 100 % 25,000

ตู้บานเลื่อนกระจก 0 3,400 0 100 % 6,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 9,000

โต๊ะทํางานสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,900

พัดลมตั้งพื้นขนาด 18 นิ้ว 0 0 0 100 % 3,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 0 0 100 % 1,400

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รถเข็นชนิดนั่ง 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 34,000
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เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 5,000

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

0 0 0 100 % 7,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 3,400 0 131,900
รวมงบลงทุน 0 3,400 0 131,900

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 309,048.49 335,466.85 467,560 975,540
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 309,048.49 335,466.85 467,560 975,540

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 16,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 16,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0 0 0 16,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:51 หน้า : 55/71



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 89,542.58 119,640 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 19,051.7 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 108,594.28 143,640 0
รวมงบบุคลากร 0 108,594.28 143,640 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 15,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 16,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลแมฟาหลวง

0 0 1,000 900 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมแมฟาหลวงเกมส์ 70,000 70,000 70,000 -28.57 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมแมฟาหลวงสัมพันธ์ 0 0 1,000 900 % 10,000
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขัน

18,720 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 88,720 70,000 82,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 88,720 70,000 98,000 80,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลัง
กาย

0 0 140,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 140,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 140,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 88,720 178,594.28 381,640 80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 119,640
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 143,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 143,640

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของ
ชาติและการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีการ
ตางๆ

31,000 10,000 30,000 0 % 30,000

โครงการธรรมยาตรา 0 0 3,000 -100 % 0

โครงการวันท้องถิ่นไทย 9,340 0 20,000 0 % 20,000

โครงการองค์การบริหารสวนตําบลแมฟา
หลวง หวงใย ใสใจ ผู้สูงอายุ

16,950 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชนเผา

35,450 60,000 110,000 -9.09 % 100,000

โครงการอบรมฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรม 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 92,740 70,000 168,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 92,740 70,000 168,000 150,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมฟาหลวง
โครงการการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย 

100,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

8,000 8,000 8,000 0 % 8,000

รวมเงินอุดหนุน 108,000 8,000 8,000 8,000
รวมงบเงินอุดหนุน 108,000 8,000 8,000 8,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 200,740 78,000 176,000 301,640
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 289,460 256,594.28 557,640 397,640

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 741,960 849,440.51 1,104,600 -3.83 % 1,062,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

20,160 22,112.73 48,000 0 % 48,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 273,360 305,960 328,560 39.37 % 457,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 34,140 30,580 24,000 75 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,111,620 1,250,093.24 1,547,160 1,652,160
รวมงบบุคลากร 1,111,620 1,250,093.24 1,547,160 1,652,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 150,000 0 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 8,000 0 % 8,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,200 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 9,200 0 178,000 178,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 65,260 48,600 49,000 -18.37 % 40,000

คาจ้างเหมาบริการแรงงาน 0 0 54,000 122.22 % 120,000

คาออกแบบ คาควบคุมงาน 0 0 0 100 % 200,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 44,348 59,856.48 30,000 -50 % 15,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 15,000

โครงการคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(คาK)

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดทําปายรหัสทางหลวงท้องถิ่น 0 0 10,000 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,600 39,969.38 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 113,208 148,425.86 183,000 450,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,939 48,215.5 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 11,332 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 276 1,500 0 % 1,500

วัสดุกอสร้าง 204,185 82,045 100,000 -20 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 25,000 -20 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 70,000 42.86 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,500 0 % 1,500

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 1,250 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,420 9,550 10,000 0 % 10,000

วัสดุสํารวจ 0 0 5,000 0 % 5,000
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วัสดุอื่น 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 265,876 141,336.5 265,000 270,000
รวมงบดําเนินงาน 388,284 289,762.36 626,000 898,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2,300 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 6,360 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงานหุ้มหนังพนักพิงกลาง 0 0 3,200 -100 % 0

ชั้นเก็บแฟม 40 ชอง 0 8,400 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 42,000 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 3,400 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 0 3,200 0 0 % 0

โต๊ะทํางานสํานักงาน 6,200 0 0 0 % 0

โต๊ะสํานักงาน 0 17,700 0 0 % 0

พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)      0 0 1,025,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 0 0 0 100 % 24,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2TB External Hard Drive 0 0 16,500 -100 % 0

คอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่2 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 0 16,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 0 21,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

6,200 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา 0 5,970 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

22,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 2,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 81,100 83,830 1,079,700 24,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน 0 223,500 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 223,500 200,000 0
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รวมงบลงทุน 81,100 307,330 1,279,700 24,500
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคแมฟาหลวง 0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,581,004 1,847,185.6 3,482,860 2,574,660
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าซางนาเงิน  หมูที่ 12 ตําบลแมฟา
หลวง อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 495,100

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านลิเช หมูที่ 9 ตําบลแมฟาหลวง อําเภอ
แมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 499,100
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านจะลอ หมูที่ 10 
ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง  
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 497,100

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

คาบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 0 100 % 700,000

โครงการเปลี่ยนหลังคายุ้งฉางข้าวและ
อาคารประกอบ บ้านลาหูป่ากล้วย หมูที่ 6 
ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 381,300

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสวนป่า หมูที่ 14 0 0 395,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าเตาเผาขยะ บ้านปางพระราชทาน 
หมูที่ 15

0 0 440,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสามัคคีใหม หมูที่ 13 ตําบลแม
ฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 100 % 260,200

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:51 หน้า : 65/71



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อจอดเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง หมูที่ 5 0 0 194,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างศาลาที่พักบริเวณทางแยก
กิโลเมตรที่ 6 0 0 185,200 -100 % 0

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์ บ้านปางพระราชทาน หมูที่ 
15

0 0 291,800 -100 % 0

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์พร้อมกอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ลาน I-Section อบ
ต.แมฟาหลวง  หมูที่ 5

0 0 403,900 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,911,400 2,832,800
รวมงบลงทุน 0 0 1,911,400 2,832,800

รวมงานก่อสร้าง 0 0 1,911,400 2,832,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,581,004 1,847,185.6 5,394,260 5,407,460
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 150,114.3 241,440 -15.81 % 203,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 112,800 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 150,114.3 378,240 203,280
รวมงบบุคลากร 0 150,114.3 378,240 203,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 32,000 0 % 32,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 44,000 44,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 864 0 10,000 0 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการแรงงาน 351,400 429,600 235,600 59.25 % 375,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 5,000

โครงการถายทอดศูนย์เรียนรู้การเกษตรสู
สถานศึกษา เพื่ออาหารกลางวันตามแนว
พระราชดําริฯ

32,394 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมการทําปุยพืชสด 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมอาชีพ 0 19,890 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
การทําเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดําริ

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสํารวจและการบันทึกข้อมูล
เกษตรกร

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาก
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเกษตร 0 0 50,000 -20 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 384,658 449,490 390,600 565,200
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 7,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 6,050 2,506 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 30,230 27,835 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุอื่น 0 750 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 36,280 38,091 60,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 420,938 487,581 494,600 664,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานหุ้มหนังพนักพิงกลาง 0 0 3,200 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 8,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องยอยกิ่งไม้ 0 0 0 100 % 35,000

รถไถพรวนดิน 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าข้อออน 0 10,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานังาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 10,800 81,200 54,500
รวมงบลงทุน 0 10,800 81,200 54,500

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 420,938 648,495.3 954,040 921,980
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชาวแมฟาหลวงรวมเป็น 1 ใน 800 
ล้านกล้า 12 สิงหามหาราชินี 

450 0 0 0 % 0

โครงการบํารุงรักษาอางเก็บน้ําห้วยแมไร 
หมูที่ 18 ตําบลแมฟาหลวง

45,053.9 0 20,000 0 % 20,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตําบลแมฟา
หลวงและแหลงทองเที่ยว

0 17,200 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักษ์ดอย
ตุง

29,890 14,914.4 20,000 0 % 20,000

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0 13,950 20,000 0 % 20,000

โครงการสร้างจิตสํานึกรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9,750 6,450 40,000 -50 % 20,000

โครงการสร้างฝายอาสาประชารัฐ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 85,143.9 52,514.4 220,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 85,143.9 52,514.4 220,000 200,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เครื่องยนต์เรือ 30 แรงม้า 0 0 200,000 -100 % 0

เรืออลูมิเนียมท้องแบน (ขนาดคนนั่ง 10 
คน)

0 0 490,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 690,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 690,000 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 85,143.9 52,514.4 910,000 200,000
รวมแผนงานการเกษตร 506,081.9 701,009.7 1,864,040 1,121,980

รวมทุกแผนงาน 42,465,258.52 42,476,932.68 62,000,000 62,000,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:51 หน้า : 71/71



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง

อําเภอแมฟาหลวง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,700,980 บาท
งบกลาง รวม 11,700,980 บาท

งบกลาง รวม 11,700,980 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง สังกัด อบต.แมฟาหลวง รวมทั้งผู้ดูแลเด็ก ในอัตราร้อยละ
ห้า ของคาตอบแทนรวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 , พระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2562 รวม 300,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง
สังกัด อบต.แมฟาหลวง รวมทั้งผู้ดูแลเด็ก ในอัตราร้อยละห้า ของ
คาตอบแทนรวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 , พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2562 รวม 15,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 146 ลําดับที่ 8
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้ให้แกผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลแมฟาหลวง รองรับ
สวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (แก้ไข
ถึงฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   7,100,000.-บาท  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (แก้ไขถึงฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ
.2561-2565  หน้า 128 ลําดับที่ 9 
 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพในพื้นที่ตําบลแมฟา
หลวง ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (แก้ไขถึงฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  2,300,000.-บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (แก้ไขถึงฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 129 ลําดับที่ 10  
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสให้แกผู้ป่วยเอดส
ในพื้นที่ตําบลแมฟาหลวง  240,000.-บาท โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 129 ลําดับที่ 11  

เงินสํารองจาย จํานวน 805,680 บาท

เพื่อใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมหรือการใช้จาย
งบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ หรือการ
จายงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ หรือ
การจายงบประมาณที่ได้ตั้งงบประมาณในหมวดอื่นไว้ โดยถือ
ปฏิบัติพระราชบัญญัติและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0508.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 รวม 808,140.-บาท เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 148 ลําดับที่ 2 
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 649,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้อง
ถิ่น (กบท.) โดยคํานวณจากประมาณการรายรับทุกประเภทยก
เว้นประเภทพันธบัติ เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนใน
อัตราร้อยละ 2 ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ
.2546 รวม 649,800  บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว1212 ลงวัน
ที่ 20 เมษายน 2563 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พงศ.2561-2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ตําบลแมฟาหลวง

จํานวน 290,500 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ตําบลแมฟาหลวง จํานวน    290,500.- บาท
-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ อบต. แมฟาหลวง ตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ โดย อบต. แมฟาหลวง ต้องสมทบไมน้อย
กวาร้อยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที1่0
 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
 รวม 290,500.- บาท  (คํานวณจากจํานวนประชากร x คาบริการ
สาธารณสุขที่ได้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 45 บาท x 50%
 ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 124
 ลําดับที่ 10
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,124,610 บาท

งบบุคลากร รวม 6,880,710 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,416,760 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของนายกฯ/รอง
นายกฯ  แยกรายละเอียด ดังนี้
       1) เงินเดือนนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 21,120
 บาท เป็นเงิน 253,440 บาท  
       2) เงินเดือนรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,610
 บาท จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 278,640 บาท  
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน  532,080.-บาท  สํานัก
งานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงนายกฯ/รองนายกฯ ได้แก 
จํานวน  45,600 บาท
      1) เงินประจําตําแหนงนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,900
 บาท เป็นเงิน 22,800 บาท 
      2) เงินประจําตําแหนงรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 950
 บาท จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 22,800 บาท 
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,600
.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 และ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯได้แก  
จํานวน  45,600 บาท
       1) คาตอบแทนพิเศษนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,900
 บาท เป็นเงิน 22,800 บาท
      2) คาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 950
 บาท จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 22,800 บาท 
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 45,600.-บาท  สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวน ตําบลสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต.   
จํานวน  90,720 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. ใน
อัตราเดือนละ 7,560 บาท จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้ 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 90,720 บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรอง นายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,702,760 บาท

คาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภา เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ได้แก แยกราย
ละเอียดดังนี้ จํานวน  3,609,960 บาท
   1) เงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต. อัตราเดือน
ละ 11,610 บาท เป็นเงิน 139,320 บาท
   2) เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต. อัตราเดือน
ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 114,000 บาท
   3) เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต. อัตราเดือน
ละ 7,560 บาท เป็นเงิน 90,720 บาท
   4) เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา อบต. อัตราเดือน
ละ 7,560 บาท จํานวน 26 อัตรา เป็นเงิน 2,540,160 บาท   
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 2,540,160
 บาท    สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 และ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,463,950 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,850,070 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวน
ตําบล  ในสังกัดสํานักปลัด ในตําแหนง ปลัด อบต.ฯ รองปลัด อบ
ต.ฯ หัวหน้าสํานักปลัดฯ   นิติกร นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการ
งานทั่วไป นักพัฒนาการทองเที่ยว  เป็น
ต้น  รวม 1,850,070 บาท  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหนง  ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสํานักปลัด เป็น
ต้น คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน รวม 168,000.-บาท   สํานักงาน
ปลัด  โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ
.2559  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,241,880 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงาน
จ้าง ในสังกัดสํานักงานปลัด ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต  และ
คนงาน  คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน รวม 1,241,880.-บาท สํานัก
งานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง   ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างในสังกัด
สํานักงานปลัด ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 1 อัตรา ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา พนักงานขับรถ
ยนต 4 อัตรา และคนงานทั่วไป 3 อัตรา คํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน  รวม 120,000  บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 3,613,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 455,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คาตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ รวม 400,000
 บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบลแม
ฟาหลวง รวม 3,000 บาท   สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกจาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง รวม 25,000 บาท   สํานัก
งานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง รวม 25,000 บาท    สํานัก
งานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 2,033,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการจัดการบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนของ อบต.แมฟาหลวง , คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างองคกร
หรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการการปฏิบัติงานของ อบต.แมฟาหลวงและผู้
บริหารตามเงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น
สําหรับพนักงานสวนตําบลเป็นกรณีพิเศษ
- คาจ้างเหมาบริการเดินระบบโทรศัพทสํานักงาน
- คาจ้างเหมาบริการเดินระบบอินเตอรเน็ตสํานักงาน
 รวม 200,000.-บาท 

คาจ้างเหมาบริการแรงงาน จํานวน 322,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ เพื่อชวยปฏิบัติงานขั้น
ต้นเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ รวมถึงงานประชา
สัมพันธ ขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการแรงงานเพื่อทําความสะอาดใน
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง และศูนยเรียนรู้การทํา
เกษตรตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานดูแล
ระบบประปาภูเขา
คํานวณไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 322,800.-บาท สํานักงานปลัด 
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน ยกเว้นคาเชาบ้าน คา
โฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จาย
ตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพท
พวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ รวม 250,000 บาท  สํานักงานปลัด 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้องรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ได้แก คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) พิธีเปิดอาคารตางๆคาใช้จายใน
พิธีทางศาสนา/รัฐพิธีฯลฯ เชนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม
ทั้งคาบริการ และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล
 -เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ
องคการปกครองสวนท้องถิ่น หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เชน คาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ใน
การเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวข้อง
กับการเลี้ยงรับรองในการประชุม 
รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท   สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 รวม 30,000.-บาท  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

คาใช้จายรับเสด็จ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จ
ทรงงานในพื้นที่ รวม 300,000.-บาท   สํานักงานปลัด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 146 ลําดับที่ 10 

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด ทั้งกรณีครบวาระการดํารง
ตําแหนง กรณีแทนตําแหนงที่วางหรือมีเหตุอื่นใดต้องจัดให้มีการ
เลือกตั้ง และการให้ความรวมมือสนับสนุนคาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา  ในการ
เลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอมทั้งในระดับชาติและระดับท้อง
ถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด รวม 400,000.-บาท  สํานักงาน
ปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หน้า 142 ลําดับที่ 7

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียน สําหรับการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนวยงาน
อื่น  เพื่อการพัฒนาองคความรู้ให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวน
ตําบลแมฟาหลวง คารับรอง รวมทั้งคาบริการ และคาใช้จาย
อื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงการ อบต.แมฟาหลวงเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ อบต.แมฟาหลวงเคลื่อนที่ให้
บริการประชาชนในพื้นที่ตําบลแมฟาหลวง
รวม 30,000.-บาท  สํานักงานปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141 ลําดับที่ 1

โครงการคารับวารสาร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรับวารสาร สิ่งพิมพ หนังสือ
พิมพ หนังสือ คูมือตางๆ เอกสารทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้แกเยาวชน ประชาชน สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวน
ตําบล และเพื่อพัฒนาการบริหารงานของ อบต. ความรู้ให้แกผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้างฯ องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง  ฯลฯ
  รวม 50,000.-บาท สํานักงานปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 150 ลําดับที่ 1 

โครงการประชาสัมพันธเผยแพรสรุปผลงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ สื่อประชาสัมพันธ วารสารสิ่งพิมพ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชาสัมพันธ เผยแพรสรุปผล
งาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สื่อประชาสัมพันธ
วารสาร และสิ่งพิมพ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ  อบต
. รวม 10,000.-บาท สํานักงานปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 144 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน ข้าราชการ และพนักงานจ้างฯ

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้แกผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นําชุมชน พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
โครงการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศหรือ
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต
. ประชาธิปไตย กฎหมายเบื้องต้น ความรู้และการมีสวนรวมทาง
การเมือง อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี หนวยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจการ อบต
.รวม 100,000.-บาท สํานักงานปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2 หน้า 144
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โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเชน ระบบอินเตอรเน็ต ระบบ LAN 
ระบบ WIFI เป็นต้น รวม 40,000.-บาท   สํานักงานปลัด  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 148 ลําดับที่ 1 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อรวมพัฒนาตําบล
แมฟาหลวง

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการเพื่อรวมพัฒนาตําบลแมฟาหลวง รวมถึงการแสดงความ
คิดเห็นรวมกันเพื่อสังคมสนับสนุน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้อง
ถิ่น/ชุมชน รวม 10,000.-บาท  สํานักงานปลัด  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 141 ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมและจัดให้มีกลไกดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราว
ร้องทุกขและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและจัดให้มีกลไก
ดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกขและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน รวม 1,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 141
 ลําดับที่ 2 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวตําบลแมฟาหลวง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ให้กับนักทองเที่ยว รวม 10,000.-บาท สํานักงานปลัด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 46 ลําดับ
ที่ 1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความสามัคคีแก
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน

โครงการให้ความรู้ประกันสังคม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรู้ในเรื่อง
สิทธิ หน้าที่ เกี่ยวกับประกันสังคม รวม 20,000 บาท สํานักงาน
ปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ
.2561-2565 หน้า 147 ลําดับที่ 13 
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความสามัคคีแกคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างฯ 
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
สร้างความสามัคคีแกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้างฯ องคการบริหารสวนตําบลแมฟา
หลวง  รวม 100,000.-บาท สํานักงานปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า145 ลําดับที่ 4 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสิน
ตางๆในความรับผิดชอบของ อบต.แมฟาหลวง เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน รถยนตรถบรรทุก เครื่องพิมพดีด เครื่องอัด
สําเนา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสารเครื่องขยาย
เสียง ไมโครโฟน รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้
และวัสดุตางๆ ฯลฯ รวม 80,000.-บาท  สํานักงานปลัด

ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุสํานัก
งาน รวม 100,000.-บาท   สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ รวม 10,000 บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุงานบ้านงาน
ครัว รวม 30,000 บาท สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุกอสร้าง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท สํานัก
งานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขน
สง รวม 150,000.-บาท   สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเชื่อเพลิงและหลอ
ลื่น รวม 400,000.-บาท   สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุโฆษณาและเผย
แพร รวม 20,000 บาท   สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร  รวม 20,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา ไฟฟา ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯหรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุอื่น
รวม 10,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 375,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับที่ทําการ อบต.แมฟาหลวงห้อง
ประชุม อาคาร ที่สาธารณะ และที่อื่นๆที่เป็นอํานาจหน้าที่หรือใน
ความรับผิดชอบของ อบต.แมฟา
หลวง รวม 200,000.-บาท  สํานักงานปลัด 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐานประจําสํานักงานสําหรับ
ติดตอสื่อสาร คาบริการโทรศัพทสําหรับใช้อินเตอรเน็ต คาบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกลาว เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย คาบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ รวม 30,000.-บาท   สํานักงานปลัด

คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธรรมเนียมธนานัติ คาธรรมเนียม
สง EMS คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และคาธรรมเนียมสงไปรษณีย
ภัณฑ ฯลฯ รวม 15,000.-บาท สํานักงานปลัด
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการเชาระบบอินเตอรเน็ต ขึ้น
เวปไซด คาจัดหาและบริการระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบ
ความเร็วสูง ความเร็วไมน้อยกวา 512 Mbps คาบริการสื่อสาร
อื่นๆ และหมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการให้
บริการอินเตอรเน็ตแกประชาชน และรองรับการดําเนินการ
ตางๆ เชน การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของ อปท. การเตรียมความ
พร้อมในการบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินผานระบบ
คอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น (E-laas)ฯลฯ
 รวม 120,000.-บาท สํานักงานปลัด  

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
ของ  อบต.แมฟาหลวง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 2,630,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,630,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้นั่งประชุม จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้นั่งประชุม สําหรับห้องประชุม อาคาร
อเนกประสงค 3 ชั้น จํานวน 40 ตัว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด
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เก้าอี้บริการประชาชน(แบบแถว) จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้บริการประชาชน(แบบแถว) สําหรับ
อาคารอเนกประสงค 3 ชั้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 ไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด

เก้าอี้ประธานห้องประชุม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ประธานห้องประชุม อาคาร
อเนกประสงค 3 ชั้น  จํานวน  1 ตัว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 166,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน  1  ตัว เป็น
เงิน  6,000 บาท เก้าอี้ทํางานผู้
บริหาร จํานวน 8 ตัวๆ ละ 20,000 บาท เป็น
เงิน 160,000 บาท รวมทั้งสิ้น 166,000 บาท สํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน จํานวน 9,000 บาท

 เพื่อจัดซื้อโทรศัพทพื้นฐาน จํานวน 9 เครื่อง ติดตั้งในอาคาร
อเนกประสงค 3 ชั้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ เดือน
ธันวาคม 2563

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 367,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 20000 BTU 
จํานวน 12 เครื่อง เพื่อติดตั้งในอาคารอเนกประสงค 3 ชั้น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ มท
 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ปรากฏใน
มาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:52:35 หน้า : 21/162



ชุดโซฟารับแขก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโซฟารับแชก จํานวน 1 ชุด สําหรับห้องประชุม อาคาร
อเนกประสงค 3 ชั้นโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 ไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด

ตู้เอกสารบานทึบ จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ จํานวน 9 ตู้ เพื่อจัดเก็บ
เอกสาร วัสดุอุปกรณตางๆ ในอาคารอเนกประสงค ชั้น 3 โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ไมปรากฏในมาตรฐาน
ครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

โต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน  1  ตัว เป็น
เงิน  3,000 บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

โต๊ะทํางาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร อบต. จํานวน 8
 ตัว     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ไม
ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

โต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน  1  ตัว เป็น
เงิน 10,000 บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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โต๊ะประชุม จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะประชุม อาคาร
อเนกประสงค 3 ชั้น จํานวน 1 ชุด  20 ตัว โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ไมปรากฏในมาตรฐาน
ครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ จํานวน 81,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาผ้ามานพร้อมติดตั้ง สําหรับอาคารอเนกประสงค 3
 ชั้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ไม
ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

พัดลมติดผนัง จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 16 เครื่อง เพื่อติดตั้งอาคาร
อเนกประสงค 3 ชั้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 ไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องปัมน้ํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปัม
น้ํา ขนาด 250 วัตต   จํานวน  1 เครื่อง  เป็น
เงิน 10,000 บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงพร้อมไมคประชุม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมไมคประชุม จํานวน 1
 ชุด ประกอบด้วยเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ตัว ไมค
ประชุม จํานวน 20 ตัว
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น น้ําร้อน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น น้ําร้อน จํานวน 2
 เครื่อง สําหรับอาคารอเนกประสงค 3 ชั้น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ จัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด

ตู้เย็น จํานวน 6,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็น จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 6,400
 บาท
สําหรับอาคารอเนกประสงค 3 ชั้นโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ เดือน
ธันวาคม 2563 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:52:35 หน้า : 24/162



ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง  (จอขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว)  เครื่องๆ ละ  17,000 บาท รวมเป็นเงิน 17,000 บาท  โดย
มีคุณลักษณะ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 เครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา     จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย สํานัก
งานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไป
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2,500 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  
จํานวน  1  เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 2,500
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
   - คุณลักษณะพื้นฐานมีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts) 
   - สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

ระบบโทรทัศนวงจรปิด CCTV จํานวน 95,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิด  พร้อมติด
ตั้ง จํานวน 1 ชุด ๆละ 95,000.-บาท รวมเป็นเงิน 95,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย ความละเอียด ไมน้อย
กวา 2,073,600 pixel จํานวน 2 จุด 
2) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย แบบ 8 ชอง
3) อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ 8 ชอง
4) อุปกรณรายการอื่น ๆ 
- กลองกันน้ํากันฝุ่น
- สายสัญญาณ Lan CAT6
- อุปกรณเชื่อมตอตาง ๆ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาตอเติม หรือดัดแปลงอาคารหรื่อสิ่งปลูกสร้างตางๆ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจายเพื่อดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงสิ่งกอสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดินและสิ่งกอสร้าง มีมูลคาเพิ่ม
ขึ้น โดยถืปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,551,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,118,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,118,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,076,700 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวน
ตําบล  ในสังกัดสํานักงานปลัด ในตําแหนง  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน เจ้าพนักงาน
ธุรการ  เป็นต้น คํานวณตั้งจาย
ไว้  12  เดือน รวม 1,076,700 บาท    สํานักงานปลัด  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จาย     ด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่นในสังกัดสํานักงานปลัด  ในตําแหนง เจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง คํานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน รวม 24,000.-บาท สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559 , หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหนง  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  คํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน รวม 18,000.-บาท   สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559  

งบดําเนินงาน รวม 339,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ    คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คา
ตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ รวม 100,000
 บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็น     เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบลแม
ฟาหลวง รวม 5,000 บาท สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง  รวม 30,000 บาท   สํานัก
งานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการแรงงงาน จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ เพื่อชวยปฏิบัติงานขั้น
ต้นเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ รวมถึงงานประชา
สัมพันธ ขององคการบริหารสวนตําบลแมฟา
หลวง จํานวน 1 อัตรา คํานวณไว้ 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 120,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล     คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน ยกเว้นคาเชาบ้าน คา
โฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จาย
ตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพท
พวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ รวม 10,000 บาท  สํานักงานปลัด 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียน สําหรับการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนวยงาน
อื่น  เพื่อการพัฒนาองคความรู้ให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวน
ตําบลแมฟาหลวง คารับรอง รวมทั้งคาบริการ และคาใช้จาย
อื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงการประชุมประชาคมการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และประชุมประชาคมท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
การบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น เป็นเงิน 10,000.-บาท  สํานักงานปลัด เชน คาปาย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวัน
ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 142 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสิน
ตางๆในความรับผิดชอบของ อบต.แมฟาหลวง เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน รถยนตรถบรรทุก เครื่องพิมพดีด เครื่องอัด
สําเนาเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสารเครื่องขยาย
เสียง ไมโครโฟน รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้
และวัสดุตางๆ ฯลฯ รวม 5,000.-บาท  สํานักงานปลัด
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ค่าวัสดุ รวม 9,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ หมึก ตรา ยาง ธง
ชาติ ซองจดหมาย สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพแบบ
พิมพ กระดาษไข น้ําดื่ม กาว ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวาง
เอกสาร สมุด สิ่งพิมพ เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บ
กระดาษ เครื่องดับเพลิง แผงปิดประกาศ กระดาน
ไวทบอรด มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน)เครื่องคํานวณเลข แผงกั้น
ห้อง กระเปา ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ เป็นเงิน 5,000.-บาท สํานัก
งานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุ โฆษณาและเผย
แพร เชน กระดาษเขียนโปรสเตอร พูกันและสี ฟิลม เมมโมรี่การด
 ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป แผน
ซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก การล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถายรูป ฯลฯ
เป็นเงิน 2,000 บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  รวม 2,000
.-บาท       สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม2564
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งบลงทุน รวม 94,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน  1  ตัว เป็น
เงิน  6,000 บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ไมปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อ
ราคาตามท้องตลาด

ตู้เอกสารบานกระจก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 2 ตู้ ๆ
 ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน    20,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ไมปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อราคา
ตามท้องตลาด

โต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 7,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน  1  ตัว เป็น
เงิน 7,000 บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ไมปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อ
ราคาตามท้องตลาด

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 22,000 บาท ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ  อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม น้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.3 GHz และมีหนวย ประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อยกวา 10
 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถ  ในการประมวลผลสูง 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000
 บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ตามเกณฑ
ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ งานสํานัก
งาน * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน   ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน    ไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย สํานัก
งานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  
จํานวน  2  เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
   - คุณลักษณะพื้นฐานมีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts) 
   - สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

งานบริหารงานคลัง รวม 3,822,040 บาท
งบบุคลากร รวม 2,478,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,478,540 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,787,340 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวน
ตําบลสังกัดกองคลัง ในตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง, นัก
วิชาการเงินและบัญชีฯ , นักวิชาการคลังฯ , นักวิชาการ
พัสดุฯ ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คํานวณตั้งจายไว้ 12
 เดือน รวมเป็นเงิน  1,787,340.-บาท  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆของ
พนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง  ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 24,000.-บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนงผู้
อํานวยการกองคลัง คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 42,000.-บาท  โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่ม
เติม) พ.ศ.2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 552,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงาน
จ้าง ในสังกัดกองคลัง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ชวย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ รวม
เป็นเงิน 552,000.-บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 73,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ใน
สังกัด  กองคลังตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ชวยเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี และผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ รวมเป็น
เงิน 73,200.-บาท   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 1,225,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 415,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ
.ศ.2560
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษา พยาบาล ทันตแพทย เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษคาตอบแทน  ฯลฯ รวมเป็นเงิน 400,000.-บาท  กอง
คลัง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,คาตอบแทนคณะ
กรรมการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมฟา
หลวง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ  ลงวันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบลแมฟา
หลวง สังกัดกองคลัง รวมเป็นเงิน 5,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง สังกัดกองคลัง รวมเป็น
เงิน 10,000.-บาท  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการชวยปฏิบัติงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เพื่อชวยปฏิบัติงานจัดเก็บราย
ได้ งานพัสดุ งานแผนที่ภาษี ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบล
แมฟาหลวง คํานวณไว้ 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 250,000.-บาท  กองคลัง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน ยกเว้นคาเชาบ้าน คา
โฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร ขาวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตาง ๆ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา ฯลฯ
 จํานวน  50,000.-บาท กองคลัง  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาพาหนะคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ รวมเป็น
เงิน 20,000.-บาท    กองคลัง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียน สําหรับการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนวยงาน
อื่น  เพื่อการพัฒนาองคความรู้ให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวน
ตําบลแมฟาหลวง คารับรอง รวมทั้งคาบริการ และคาใช้จาย
อื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที่ รวม 10,000.- บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 2 หน้า 150 

โครงการปรับปรุงและจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงและจัดทําแผนที่
ภาษีและเบียนทรัพยสิน   รวมเป็นเงิน 80,000.-บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หน้า 149

โครงการสร้างจิตสํานึกผู้มีหน้าที่เสียภาษีและสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนรวมมือเสียภาษีเพิ่มขึ้น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสร้างจิตสํานึกผู้มีหน้าที่เสียภาษี
และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนรวมมือเสียภาษีเพิ่มขึ้น รวมเป็น
เงิน 30,000.-บาท กองคลัง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น             พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 5 หน้า 142
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โครงการสํารวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการออกสํารวจรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  จํานวน 150,000.- บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 5 หน้า 149

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
และคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงาจ้าง และคณะ
กรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เชน คาตอบแทนวิทยากร คาปาย
โครงการฯ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณในการจัดโครงการ คาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ฯลฯ
 รวมเป็นเงิน 30,000.-บาท กองคลัง   ปรกฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ลําดับที่ 16       หน้า 147

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสิน
ตาง ๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.แมฟาหลวง เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตรถบรรทุก เครื่องพิมพดีด เครื่อง
อัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสารเครื่องขยาย
เสียง ไมโครโฟน รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้
และวัสดุตางๆ ฯลฯรวมเป็นเงิน 20,000.-บาท กองคลัง  

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวม 30,000.-บาท กองคลัง 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   รวม 10,000.-บาท กอง
คลัง 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวม 10,000.-บาท กอง
คลัง 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขน
สง ฯลฯ รวม 30,000.- บาท  กองคลัง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ,ระเบียบกรทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ
 รวม 30,000.- บาท  กองคลัง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ,ระเบียบกรทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564   รวม 10,000.-บาท กองคลัง 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รวม 30,000.-บาท กองคลัง 

งบลงทุน รวม 118,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว ๆ
 ละ 4,000.- บาท รวมเป็นเงินจํานวน 12,000.- บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

โต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 6,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 3 ตัว ๆ
 ละ 2,000.- บาท รวมเป็นเงินจํานวน 6,000.- บาท  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

โต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 27,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 3 ตัว ๆ
 ละ 9,000.- บาท รวมเป็นเงินจํานวน 27,000.- บาท  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 66,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1     
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอรเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
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ประมวลผล แบบที่ 1  จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 22,000.- บาท รวม
เป็นเงินจํานวน 66,000.- บาท  โดยมีคุณลักษณะ ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563 
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB 
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
-มีแปนพิมพและเมาส 
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-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500.- บาท รวมเป็นเงินจํานวน 7,500
.- บาท  โดยมีคุณลักษณะ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
-สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 286,840 บาท
งบบุคลากร รวม 210,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 210,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 210,840 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวน
ตําบล  ในสังกัดสํานักงานปลัด ในตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน  เป็นต้น คํานวณตั้งจายไว้  12  เดือน รวม 210,840
 บาท    สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ    คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คา
ตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ รวม 20,000
 บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบลแม
ฟาหลวง รวม 2,000 บาท สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลแมฟา
หลวง รวม 20,000 บาท     สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 27,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน ยกเว้นคาเชาบ้าน คา
โฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จาย
ตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพท
พวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ รวม 15,000 บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 รวม 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  สํานักงานปลัด  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียน สําหรับการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนวยงาน
อื่น  เพื่อการพัฒนาองคความรู้ให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวน
ตําบลแมฟาหลวง คารับรอง รวมทั้งคาบริการ และคาใช้จาย
อื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสิน
ตางๆในความรับผิดชอบของ อบต.แมฟาหลวง เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน รถยนตรถบรรทุก เครื่องพิมพดีด เครื่องอัด
สําเนา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสารเครื่องขยาย
เสียง ไมโครโฟน รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้
และวัสดุตางๆ ฯลฯ รวม 2,000.-บาท 

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

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน รวม 5,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร  รวม 1,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา ไฟฟา ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯหรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุอื่น
รวม 1,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 4,379,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,636,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,636,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,311,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวน
ท้องถิ่น ในสังกัดสํานักงานปลัด  ในตําแหนง หัวหน้าฝ่ายปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 ตําแหนง , นักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 ตําแหนง , เจ้าพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2 ตําแหนง คํานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน รวม 1,311,300.-บาท สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559 , หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของตําแหนง หัวหน้า
ฝ่ายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 ตําแหนง คํานวณ
ตั้งไว้ 12 เดือน รวม 18,000.-บาท สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559 , หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 268,440 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือน พนักงาน
จ้าง ในสังกัดสํานักงานปลัด ในตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต จํานวน 2 ตําแหนง คํานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน รวม 268,440.-บาท สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559 , หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 38,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือน พนักงาน
จ้าง ในสังกัดสํานักงานปลัด ในตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต จํานวน 2 ตําแหนง คํานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน รวม 38,400.-บาท สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559 , หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,457,020 บาท
ค่าตอบแทน รวม 147,120 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 127,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คาตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
 รวม 127,120.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบลแม
ฟาหลวง รวม 5,000.-บาท สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง รวม 10,000.-บาท  สํานัก
งานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,887,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการแรงงาน จํานวน 1,200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการแรงงาน ในการชวยปฏิบัติงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  บริการประชาชนและนักทอง
เที่ยว ในพื้นที่ตําบลแมฟาหลวง จํานวน 8 คน , ปฏิบัติงานด้าน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 คน , ปฏิบัติงานด้านสื่อ
สารในการรับ-สงขาวสารของทางราชการ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยว
ข้อง จํานวน 1 คน คํานวณไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 1,200,000.- บาท สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ,พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , กฎกระทรวง กําหนด วงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างที่ไมทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการ
แตงตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:52:35 หน้า : 53/162



รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คา
โฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
 รวม 100,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย     ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ,พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , กฎกระทรวง กําหนด วงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างที่ไมทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการ
แตงตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียน สําหรับการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนวยงาน
อื่น  เพื่อการพัฒนาองคความรู้ให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวน
ตําบลแมฟาหลวง คารับรอง รวมทั้งคาบริการ และคาใช้จาย
อื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงการคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 รวม 10,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการจัดทําซักซ้อมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต. จํานวน 32,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําและซักซ้อม
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต
. รวม 32,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 131 ลําดับที่ 1

โครงการจัดทําแนวกันไฟ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแนวกัน
ไฟ รวม 30,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 132 ลําดับที่ 11 
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โครงการชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ใน
ตําบลแมฟาหลวง เชน ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย
และดินโคลนถลม ไฟป่าและหมอกควัน ฯลฯ
 รวม 100,000 บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวัน
ที่ 15 เมษายน 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4014 ลงวัน
ที่ 12 ธันวาคม 2561 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4967 ลงวัน
ที่ 4 ธันวาคม 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 5141 ลงวัน
ที่ 18 ธันวาคม 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น   ที่ มท 0810.4/ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0820.3/ว 4930 ลงวัน
ที่ 4 ธันวาคม 2562 และตามระเบียบกฎหมาย ประกาศ หลัก
เกณฑ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  หน้า 9 ลําดับ
ที่ 1 
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โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด รวม 10,000.-บาท   สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวัน
ที่ 18 พฤษภาคม 2561 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 , หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว 1331 ลงวัน
ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 4  หน้า 135

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต รวม 5,000.-บาท  
 สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เป็นไปตาม
แผนพัฒนา 2561-2565 หน้า 130 ลําดับที่ 2 
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงท้ายปีเกาต้อนรับปี
ใหม

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม รวม 10,000.-บาท   สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2557 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวัน
ที่ 25 ธันวาคม 2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 , หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวัน
ที่ 9 เมษายน 2563  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 130 ลําดับที่ 1 

โครงการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) มิสเตอรเตือนภัยและทีมผู้ชวยเหลือผู้ประสบภัย 
(OTOS)

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรม การปฏิบัติ
งาน อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) มิสเตอรเตือน
ภัย และทีมผู้ชวยเหลือผู้ประสบภัย (OTOS) 
รวม 80,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวัน
ที่ 13 กุมภาพันธ 2563 , ระเบียบกรทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0818.2/ว 257 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 131 ลําดับที่ 2 
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงกาฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนสวนท้อง
ถิ่น รวม 50,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลง
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 , ระเบียบกรทรวงมหาดไทยวาด้วย
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0818.2/ว 257 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ
.2563 หน้า 5 ลําดับที่ 2

โครงการร้อยใจรักษ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยูของประชาชนในพื้นที่ , บ้านจะลอ หมู
ที่ 10 , บ้านป่าซางนาเงิน หมูที่ 12 เปาหมายตามศาสตรพระราช
ด้วยการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเน้นการลดรายจาย
และสร้างรายได้ในครัวเรือนอยางเป็นรูปธรรม โดยมีลําดับการ
พัฒนาให้มีความ “อยูรอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวม 50,000.-บาท  สํานักงาน
ปลัด     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ
. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 หน้า 36       ลําดับ
ที่ 1
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โครงการสงเสริม สนับสนุนวินัยจราจรและถนนสีขาว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริม สนับสนุนวินัยจราจร
และถนนสีขาว  รวม 10,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 , ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 130 ลําดับที่ 3 

โครงการอบรมด้านสาธารณภัย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมด้านสาธารณ
ภัย เชน ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัยและดินโคลน
ถลม ไฟป่าและหมอกควัน ฯลฯ รวม 40,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ
. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 9 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และ
ทรัพยสินตางๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.แมฟาหลวงเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต รถบรรทุก เครื่อง
พิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน รถจักรยานยนต เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้และวัสดุตาง ๆ ฯลฯ เป็น
เงิน 150,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน รวม 3,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัดรัด
สายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตช
ไฟฟา ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร หลอดไฟฟา หลอดวิทยุ
ทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ฯลฯ รวมเป็น
เงิน 20,000 .-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว รวมเป็น
เงิน 20,000 .-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสีย
ม สิ่ว ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ รวมเป็น
เงิน 20,000.-บาท  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ รวม 100,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเชื่อเพลิงและหลอ
ลื่น รวม 120,000.-บาท   สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2563  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเครื่องแตง
กาย รวม15,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095   ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุวัสดุ
คอมพิวเตอร รวม 12,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง น้ํายาเคมีเครื่องดับเพลิง  หรือ
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเครื่องดับ
เพลิง รวม 20,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2563   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ได้แก มิเตอรน้ํา-ไฟฟา สมอเรือ ตระแก
รงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ รวม 15,000
.-บาท โดยปฏิบัติตาม  
-เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ สําหรับงานจราจร ของงานรักษา
ความสงบภายในเชน แผงเหล็ก กระบองไฟ เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ
  รวม 15,000 บาท รวม 30,000 บาท สํานักงานปลัด
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 62,900 บาท
คาไฟฟา จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อบต.แมฟาหลวง และที่อื่น ๆ ที่เป็นอํานาจหน้าที่หรือใน
ความรับผิดชอบของ อบต.แมฟาหลวง เป็น
เงิน 40,000.-บาท  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 , หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แมฟาหลวง และที่อื่นๆ ที่เป็นอํานาจหน้าที่หรือ
ในความรับผิดขอบของอบต.แมฟาหลวง เป็น
เงิน 3,000.-บาท  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 , หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 1,500 บาท

         -เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน สําหรับศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.แมฟาหลวง สําหรับติดตอสื่อสาร คา
บริการโทรศัพทสําหรับใช้อินเตอรเน็ต คาบริการโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ฯลฯ และให้หมายเป็นเงินถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาว เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
 เป็นเงิน 1,500.-บาท สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562  

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:52:35 หน้า : 71/162



คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,400 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) , คาเทเลกซ , คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม , คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึง
อินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียมเป็นต้นและให้หมายความรวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ , คาตอสัญญาณจีพีเอส (1ครั้งตอปี) เป็น 18,400
.-บาท สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 , หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562

งบลงทุน รวม 221,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 171,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ๆ
 ละ 6,000.-บาท เป็นเงิน 12,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานสํานักงานพร้อมกระจก ขนาด 5
 ฟุต จํานวน 2 ตัว ๆ ละ  10,000.-บาท เป็นเงิน 20,000
 บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:52:35 หน้า : 72/162



ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร AII in one สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000.-บาท รวม 34,000
.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
-หนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500.-บาท รวม 5,000.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาซอมและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงการสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึง
คาบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) ได้แก คาดัดแปลง ปรับ
ปรุง ซอมแซม พร้อมอุปกรณ ฯลฯ เป็น
เงิน 100,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ศูนย อปพร.อบต.แมฟาหลวง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ศูนย อปพร.อบต.แมฟา
หลวง หรือคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภทคาที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.แมฟา
หลวง จํานวน 50,000.- บาท สํานักปลัด ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:52:35 หน้า : 75/162



งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม
ฟาหลวง (ศป.ปส.อ.แมฟาหลวง) โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอําเภอแมฟาหลวง

จํานวน 65,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จาตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอแมฟาหลวง รวม 65,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 134 ลําดับที่ 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,718,960 บาท

งบบุคลากร รวม 1,065,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,065,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 861,960 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวน
ท้องถิ่น ในตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ, นักวิชาการ
ศึกษา ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เป็น
ต้น  รวม 861,960.- บาท กองการศึกษา ฯโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง ผู้
อํานวยการกองการศึกษา รวม 42,000.- บาท กองการ
ศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ
. 2559 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงาน
จ้าง ในสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รวมเป็นเงิน 138,000.- บาท   กอง
การศึกษาฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ในสังกัด
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 1 อัตรา คํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน รวม 24,000.-บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 653,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 171,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 138,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
  รวม 138,000.- บาท กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง รวม 3,000.- บาท กองการ
ศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง รวม 30,000.- บาท   กอง
การศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการแรงงาน จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการแรงงาน ในการชวยปฏิบัติ
งาน     ในพื้นที่ตําบลแมฟาหลวง  คํานวณ
ไว้ 12 เดือน รวม 280,000.- บาท  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน ยกเว้นคาเชาบ้าน คา
โฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จาย
ตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพท
พวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ รวม 40,000.- บาท  กองการศึกษาฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
  รวม 15,000.- บาท กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน สําหรับการฝึก
อบรมบุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนวยงาน
อื่น เพื่อการพัฒนาองคความรู้ให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวน
ตําบลแมฟาหลวง คารับรองและคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจาย
และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวม 15,000 บาท  กองการศึกษาโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เชน คาบํารุงและซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ
ในความรับผิดชอบของ อบต.แมฟาหลวง เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เชน รถยนต รถบรรทุก เครื่องพิมพดีด เครื่องอัด
สําเนา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถานเอกสาร เครื่องขยาย
เสียง ไมโครโฟน รถจักรยานยนต เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุตางๆ ฯลฯ รวม 20,000.- บาท กอง
การศึกษาฯ 

ค่าวัสดุ รวม 112,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน รวม 40,000.- บาท  กองการ
ศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตางๆ เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ํายาแอร น้ํามันเบรก หัว
เทียน หม้อน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต พลาสติก
กระบะรถยนต ฟิลมกรองแสง ตลับลูกปืน กระจกข้างรถ
ยนต สัญญาณกันขโมยสัญญาณไปฉุกเฉิน กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน และล๊อคเกียร ฯลฯ รวม  10,000.- บาท  กองการ
ศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันแก๊สโซฮอล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เครื่อง น้ํามัน 2T น้ํามันจาระบีถาน และแก๊สหุงต้ม ฯลฯ
 รวม  40,000.- บาท   กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ หรือสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร รวม 2,000.- บาท  กองการศึกษา ฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร สายเคเบิล แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ ฯลฯ
 หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภท
คา รวม 20,000.- บาท กองการศึกษา ฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,766,090 บาท
งบบุคลากร รวม 5,847,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,847,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,226,140 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบล ในสังกัดกองการ
ศึกษาฯ จํานวน 10 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 3,226,140.- บาท กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 2347 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2562 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 294,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะ พนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล  ในสังกัดกองการศึกษาฯ จํานวน 10 อัตรา คํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 294,000.- บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 2347 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2562

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,249,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง ในสังกัดกองการศึกษาฯ ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (ผู้มี
ทักษะ) จํานวน 12 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 2,249,040.- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม 2558 

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:52:35 หน้า : 83/162



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานจ้าง (ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มี
ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 6,000.- บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยกันดาร (เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ) ให้แกพนักงานครู อบต
. จํานวน  3  อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตาม
หลักเกณฑและระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ
.ศ.2549    

งบดําเนินงาน รวม 4,187,110 บาท
ค่าตอบแทน รวม 600,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
 รวม 450,000.- บาท  กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง รวม 150,000.- บาท  โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 1,859,670 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคคลภายนอก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้
แก เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง รวม 5,000.- บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน ยกเว้นคาเชาบ้าน คา
โฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาจัดหารถรับสงนักเรียน คา
ติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภาย
ใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ รวม 20,000
.- บาท กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 รวม30,000 บาท  กองการศึกษาโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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คาใช้จายในการพัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา ครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  รวม 40,000 บาท   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 114 ข้อ 2

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียน สําหรับการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนวยงาน
อื่น เพื่อการพัฒนาองคความรู้ให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวน
ตําบลแมฟาหลวง คารับรอง รวมทั้งคาบริการ และคาใช้จาย
อื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการคายวิชาการเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลแมฟาหลวง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคายวิชาการเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ตําบลแมฟาหลวง คาใช้จายในการจัดงาน เชน คา
รางวัล คาปาย คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 รวม 30,000.- บาท กองการศึกษาฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565  หน้า 117 ข้อ 12

โครงการพื้นที่สร้างสรรคสําหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลแมฟา
หลวง

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพื้นที่สร้างสรรค
สําหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลแมฟาหลวง คาใช้จายในการ
จัดงาน เชนคาวิทยากร คาปาย คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ  รวม 30,000.- บาท  กองการศึกษาฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 117 ข้อ 13
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โครงการเยาวชนใฝ่ดี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเยาวชนใฝ่ดี คาใช้
จายในการฝึกอบรม เชน คาวิทยากร คาปาย คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  รวม 20,000.- บาท  กองการ
ศึกษาฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 115 ข้อ 4

โครงการเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเยาวชนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คาใช้จายในการฝึก
อบรม  เชน คาวิทยากร คาปาย คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ  รวม 20,000.- บาท  กองการศึกษา ฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ข้อ 5

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ คาใช้จายในการจัดงาน เชน คาปาย คาอาหาร คา
อาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ คาของรางวัล ฯลฯ  รวม 10,000
.- บาท กองการศึกษาฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนัก
กีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115
 ข้อ 3
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โครงการสงเสริมรายได้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในชวงปิดภาค
เรียนฤดูร้อนและวันหยุดเพื่อลดรายจายผู้ปกครอง

จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมรายได้นัก
เรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในชวงปิดภาคเรียนและวันหยุด เพื่อลด
รายจายผู้ปกครอง เชนคาจ้าง คาตอบแทน ฯลฯ
  รวม 25,000.- บาท กองการศึกษาฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 115 ข้อ 6

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
- คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน 31,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี)  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)อัตราคน
ละ 200บาท/ปี รวม 31,800.-บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
การรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ข้อ 9

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
-คาสาธารณูปโภค

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟฟา คาบริการ
สําหรับใช้อินเตอรเน็ต ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 6 ศูนย จํานวน 100,000.-บาท กองการศึกษาฯ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ข้อ 8    
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
- คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน 68,370 บาท

- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  อัตราคน
ละ 430บาท/ปี  รวม 68,370.-บาท  กองการศึกษาฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณการรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 116 ข้อ 9

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
- คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน 47,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี)ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  อัตราคน
ละ 300 /ปี   รวม 47,700.- บาท  กองการศึกษาฯ  ฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณการรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 116 ข้อ 9 

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
- คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน 31,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ (3 - 5 ปี) อัตราคน
ละ200 บาท/ปี   รวม 31,800.-บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
การรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ข้อ 9
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
-คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

จํานวน 340,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2 - 5 ปี)ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อัตราคน
ละ 1,700บาท /ปี  รวม 340,000.-บาท กองการศึกษาฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณการรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 116 ข้อ 9

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
-คาอาหารกลางวันเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 980,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด
.)   จํานวน 245 วัน  รวม  980,000.- บาท    โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณการรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ข้อ 7

ค่าวัสดุ รวม 1,727,440 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน รวม 10,000 บาท กองการ
ศึกษา ฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,674,440 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อนส้อมแก้วน้ํา แปรงถูพื้น น้ํายาถูพื้น จานรอง ฯลฯ หรือ
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุงานบ้าน
งานครัว รวม 260,284.- บาท  กองการศึกษา ฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม)  รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น จํานวน  1,414,156.-  บาท  รายละเอียดดังนี้
1.คาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน 5
 แหง  จํานวน  1,109,480      ดังนี้ 
1.1. โรงเรียนบ้านห้วยไรสามัคคี  
    1.2. โรงเรียนอนุบาลแมฟาหลวง  
  1.3. โรงเรียนบ้านขาแหยงพัฒนา  
  1.4. โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน  
  1.5. โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ     
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณการรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565  
2. คาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก    จํานวน   304,676.- บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณการรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทคาวัสดุกอสร้าง รวม 10,000 บาท กองการ
ศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชนเครื่องวัด
อุณหภูมิ เครื่องมือวิทยาศาสตร สําลี ผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ ถุงมือ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัด
ยุง หน้ากากอนามัย ฯลฯ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทคาวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย รวม 10,000 บาท กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร สายเคเบิล แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ ฯลฯ
 หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร รวม 20,000.- บาท กองการศึกษาฯ  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

วัสดุการศึกษา จํานวน 3,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา เชน  หุน  แบบจําลอง
ภูมิประเทศ คาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่ ฯลฯ หรือ
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุการ
ศึกษา รวม 3,000 บาท กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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งบลงทุน รวม 216,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 116,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จํานวน 21,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ
อินฟราเรด รวม 21,000 บาท  กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ระบบโทรทัศนวงจรปิด CCTV จํานวน 95,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิด  พร้อมติด
ตั้ง จํานวน 1 ชุด ๆละ 95,000.-บาท รวมเป็นเงิน95,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย ความละเอียด ไมน้อย
กวา 2,073,600 pixel จํานวน 6 จุด 
2) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย แบบ 8 ชอง
3) อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ 8 ชอง
4) อุปกรณรายการอื่น ๆ 
- กลองกันน้ํากันฝุ่น
- สายสัญญาณ Lan CAT6
- อุปกรณเชื่อมตอตาง ๆ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 169 ข้อ 35  จัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 169 ข้อ 36
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภทที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง ได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นต้นหรือสิ่งกอ
สร้างที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.แมฟา
หลวง รวม 100,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,515,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,515,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ จํานวน 256,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ คาอาหารกลางวัน รวม
เป็นเงิน 256,200.- บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ก.ค
. 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณการรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 116 ลําดับที่ 10
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านขาแหยงพัฒนา จํานวน 663,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านขาแหยงพัฒนา คาอาหารกลางวัน รวมเป็น
เงิน 663,600.- บาท  กองการศึกษาฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย   ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 ก.ค.2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณการราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น   ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ลําดับที่ 10

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน จํานวน 407,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินคาอาหารกลางวัน รวมเป็น
เงิน 407,400.- บาท  กองการศึกษาฯโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 ก.ค. 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณการราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 116 ลําดับที่ 10
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไรสามัคคี จํานวน 726,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยไรสามัคคีคาอาหารกลางวัน รวมเป็น
เงิน 726,600.- บาท  กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 ก.ค.  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณการ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หน้า 116 ลําดับที่ 10

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแมฟาหลวง จํานวน 378,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลแมฟาหลวงคาอาหารกลางวัน   รวมเป็น
เงิน 378,000.- บาท  กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย    ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 ก.ค.2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณการ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หน้า 109 ลําดับที่ 9
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อุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียน ในพื้นที่ อบต.แมฟาหลวง 
(กรณีเด็กเพิ่ม)

จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.แมฟาหลวง จํานวน 5 แหง ตั้งไว้กรณี
เด็กเพิ่ม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยไรสามัคคี โรงเรียน
อนุบาลแมฟาหลวง โรงเรียนบ้านขาแหยงพัฒนา โรงเรียนบ้าน
ป่าซางนาเงิน และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนศรีสม
วงศ  รวม 84,000.- บาท  กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย    ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค.2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
การรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หน้า 115 ลําดับที่ 7 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,611,800 บาท

งบบุคลากร รวม 483,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 483,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 297,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวน
ตําบล ในสังกัดสํานักงานปลัด ในตําแหนง เจ้าพนักงานสาธารณ
สุข  คํานวณตั้งไว้ 12 เดือน รวม 297,900.- บาท สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก. อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจ้าพนักงานสาธารณสุข คํานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน รวม 24,000.- บาท   สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน กพ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงาน
จ้าง สํานักงานปลัด ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณ
สุข คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน รวม 138,000.- บาท สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างในสํานัก
งานปลัด  ตําแหนง พนักงานขับรถยนต,  คนงานทั่วไป คํานวณตั้ง
จายไว้ 12 เดือน รวม รวม 24,000.- บาท สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.     ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 1,728,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คาตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ รวม 160,000
.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบลแม
ฟาหลวง รวม 2,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559
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ค่าใช้สอย รวม 1,405,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ จํานวน 1,160,400 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาจ้าง
เหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คาจ้างเหมาอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแมฟาหลวง และงานกู้
ชีพกู้ภัย ขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง รวมเป็น
เงิน 1,160,400.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ
. 2562 

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯ รวมเป็นเงิน 20,000.-บาท สํานักงานปลัด ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
 รวม 10,000.-บาท  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียน สําหรับการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนวยงาน
อื่น  เพื่อการพัฒนาองคความรู้ให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวน
ตําบลแมฟาหลวง คารับรอง รวมทั้งคาบริการ และคาใช้จาย
อื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุมไข้
เลือดออก  เชน คาปายประชาสัมพันธ คาน้ํามันดีเซล คาน้ํามัน
เบนซิน คาสารเคมีกําจัดยุง คาทรายเคลือบสาร Temethos 1% 
ถุงมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ รวม 40,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565  หน้า 122 ลําดับที่ 2 ,พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562,พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
.2562,พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558

โครงการปองกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรค
มือเท้าปาก เชน คาเจลล้างมือเชื้อโรค  คาถุงมือ เอกสารประชา
สัมพันธ ฯลฯ  รวม 20,000 .- บาท สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 123 ลําดับที่ 4,พระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562,พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562,พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ
.2558 
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โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการชวยชีวิตขั้นพื้น
ฐาน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน เชน คาอาหารสําหรับผู้เข้า
รวมประชุม คาอาหารวาง ปายโครงการ และอุปกรณเกี่ยวกับ
การอบรม ฯลฯ  รวม 20,000.- บาท   สํานักงานปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 14
 ,ประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการ
สนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุก
เฉินท้องถิ่น พ.ศ.2553 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553
 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5
/ว3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0819.2/  ว2103 ลงวันที่ 8
 เมษายน 2563

โครงการสงเสริมมาตรฐานตลาดสดชุมชนแมฟาหลวง จํานวน 25,000 บาท

  -เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมมาตรฐาน
ตลาดชุมชนตําบลแมฟาหลวง เชน คาจ้างเหมาล้างตลาด ทําความ
สะอาดบอดักไขมัน  คาปายรณรงคประชาสัมพันธ ฯลฯ
 รวม 25,000.-บาท  สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 123 ลําดับที่ 7 ,พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2560 , พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562,พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนถิ่น พ.ศ. 2552
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โครงการสัตวปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย (พิษสุนัขบ้า) จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดพิษ ชีวิต
ปลอดภัย(พิษสุนัขบ้า)  เชน สํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ปายโครงการ วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม
อุปกรณ  แอลกอฮอล  ถุงมือหมอ สําลี ฯลฯ
 รวม 50,000.-บาท    สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวัน
ที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 124 ข้อ 12 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 ,หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท0810.5/ว4052 ลงวัน
ที่ 14 ธันวาคม 2561 , หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว4524 ลงวัน
ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 19            ลงวัน
ที่ 3 มกราคม 2563, พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
.2562,พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนถิ่น พ.ศ. 2552
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสิน
ตาง ๆ ในความรับผิดชอบของ อบต. แมฟาหลวงเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องพนหมอกควัน รถยนต เครื่อง
พิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน รถจักรยานยนต เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้และวัสดุตาง ๆ ฯลฯ เป็น
เงิน 50,000.- บาท สํานักงานปลัด

ค่าวัสดุ รวม 161,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุสํานัก
งาน รวม 20,000.-บาท   สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้าง
โดยสภาพเข้าลักษณะประวัสดุกอกอสร้าง เชน สีสเปรย สี แปรง
ทาสี เสาปูน ฯลฯ รวม 5,000.-บาท   สํานักงานปลัด  ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน สัญญาไฟกระพริบ สัญญาไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
 รวม 30,000.- บาท สํานักงานปลัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภท วัสดุเชื่อเพลิงและหลอ
ลื่น รวม 40,000.- บาท  สํานักงานปลัด ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยสําหรับบริการใน
หนวยเคลื่อนที่ฉุกเฉิน เชน เปลสนาม เคมี
ภัณฑ เวชภัณฑ ออกซิเจน ถังพร้อมสายออกซิเจน สําลี ผ้าพัน
แผล ผ้าปิดจมูก ถุงมือ และอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ
 รวม 30,000.-บาท สํานักงานปลัด  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุโฆษณาและเผย
แพร รวม 3,000 บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอเครื่องแตงกาย  ชุดฝึก
โขน ละคร ฯลฯ รวม 20,000.-บาท สํานักงานปลัด  ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  รวม 3,000
.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะ ประเภทวัสดุอื่น เชน มิตเตอรน้ํา-ไฟฟา สมอเรือ ตระแก
รงกันสวะ หัวเชื่อม แก๊ส หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส อุปกรณสําหรับ
งานสาธารณสุข ของงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น รวม 10,000.- บาท สํานักงานปลัด  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 146,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 146,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน  2  ตัว ๆ
 ละ 5,000.- บาท รวมเป็นเงิน 10,000.- บาท  สํานักงาน
ปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (โดยเป็น
ราคาที่ได้มาจากท้องตลาดเนื่องจากไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ)

ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครุภัณฑสํานักงาน ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก
สูง (4ฟุต) จํานวน 1 ใบ ๆละ10,000.- บาท รวมเป็นเงิน 10,000
.- บาท  สํานักงาปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
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ตู้ล็อกเกอร 4 ประตู จํานวน 14,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครุภัณฑสํานักงาน ขนาดชองกว้าง 90 ซม. X 
ความหนา 45 ซม. X ความสูง 183 ซ.ม.ตู้ล็อก
เกอร 4 ประตู จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 7,000.- บาท สํานักงาน
ปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (โดยเป็น
ราคาที่ได้มาจากท้องตลาดเนื่องจากไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ)

โต๊ะคอมพิวเตอรเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอรเหล็ก จํานวน  2  ตัว ๆ
 ละ 5,000.- บาท  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (โดยเป็นราคาที่ได้มาจากท้อง
ตลาดเนื่องจากไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

โต้ะทํางานเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน  1  ตัว ๆ ละ 10,000.- บาท  สํานัก
งานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (โดย
เป็นราคาที่ได้มาจากท้องตลาดเนื่องจากไมปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ)

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องดูดเสมหะ จํานวน 14,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเครื่องดูดเสมหะ จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 14,000.- บาท สํานักงานปลัด ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
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เครื่องฟอกอากาศ จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดานหรือแบบ
ติดผนังหรือแบบเคลื่อนย้าย (ราคาไมรวมคาติดตั้ง) ขนาดความ
เร็วของแรงลมระดับสูงไมต่ํากวา 1,000 ซีเอ
ฟเอ็ม  จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 55,000.- บาท สํานักงาน
ปลัด ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 จัดซื้อ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

เครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 5,000.- บาท สํานักงานปลัด ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  โดยเป็นราคาที่ได้มาจากท้องตลาดเนื่อง
จากไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น จํานวน 8,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิ
กฟุต จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 8,500.- บาท สํานักงานปลัด ปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครุภัณฑสํานักงาน เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000.- บาท รวมเป็น
เงิน 10,000.- บาท สํานักงาปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับพฤษภาคม 2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 253,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 253,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนปศุสัตวจังหวัดเชียงราย จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเงินอุดหนุนปศุสัตวจังหวัดเชียงราย ในการดําเนิน
โครงการผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว
พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไมมีเจ้าของในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย จํานวนเงิน 3,000.- บาท  สํานักงานปลัด  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 190,000 บาท

-เพื่อจายเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 19หมูบ้าน รวมเป็น
เงิน 190,000 บาท สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 126 ลําดับที่ 17

อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเงินอุดหนุน ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช
.) จํานวน 19 หมูบ้าน รวมเป็นเงิน 60,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 124 ลําดับ 11

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 598,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 573,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 573,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาพาหนะรับ-สงนักเรียน จํานวน 450,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาจ้างเหมา
พาหนะรับ-สงนักเรียน ฯลฯ เป็นเงิน 450,000 บาท  กองการ
ศึกษาฯ เป็นไปตามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 41
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้แกผู้พิการและทุกคนใน
สังคมเข้าถึง
และใช้ประโยชนได้

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้แกผู้พิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้
ประโยชนได้ เพื่อให้มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชนจาก
สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความชวย
เหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรง
งาน การให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจัดทําสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะและความชวยเหลือที่เหมาะสม และเพื่อ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร
สําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 สิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้น
ฐานสําหรับคนพิการ 5 ประเภท ได้แก ทางลาด ห้องน้ํา ที่จอด
รถ ปายสัญลักษณ และบริการข้อมูลขาวสารที่มีความจําเป็น
สําหรับคนพิการ คาดําเนินการโครงการ ได้แก คาจัดทําทาง
ลาด ห้องน้ํา ที่จอดรถ ปายสัญลักษณ และเอกสารข้อมูลขาวสาร
ที่มีความจําเป็นสําหรับคนพิการ คาปายโครงการ ฯลฯ
 รวม 30,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 342 ลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 825 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
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โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ในการให้ความ
ชวยเหลือด้านคุณภาพชีวิต แกประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อย
โอกาส เด็กยากไร้ และผู้ถูกทอดทิ้ง เชน คาวัสดุ พันธุพืช ปุยยา
รักษาโรค ผ้าหม วัสดุอุปโภคบริโภค คาครุภัณฑ เงิน สิ่งของ ฯลฯ
 รวม 30,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808/ว 1234 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

โครงการซอมแซมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซอมแซมบ้านผู้สูง
อายุและผู้พิการ เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 รวม 30,000.-บาท  สํานักงานปลัด

โครงการธนาคารกายอุปกรณเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการธนาคารกาย
อุปกรณเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ เชน คาจัดซื้อกายอุปกรณสําหรับ
ผู้พิการ คาปายโครงการ คาบํารุงรักษาอุปกรณ ฯลฯ
 รวม 20,000.-บาท  สํานักงานปลัด

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง เชน คาปายโครงการ ฯลฯ
 รวม 10,000.-บาท  สํานักงานปลัด

โครงการศูนยบริการคนพิการทั่วไป จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการศูนยบริการคนพิการทั่ว
ไป เชน คาปายโครงการ คาวัสดุ ฯลฯ รวม 3,000.-บาท  สํานัก
งานปลัด
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมฟาหลวง จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยและ
การชวยเหลือประชาชน รวมเป็นเงิน 25,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.0/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ
.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคแมฟาหลวง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการติดตั้ง ย้าย ระบบไฟฟา ติดตั้ง
มิเตอร ซอมแซมระบบไฟฟาภายในพื้นที่ตําบลแมฟาหลวง ฯลฯ
 รวมเป็นเงิน 30,000.-บาท  กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 ลําดับที่ 44

งานสวนสาธารณะ รวม 143,640 บาท
งบบุคลากร รวม 143,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 143,640 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 119,640 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงาน
จ้าง ในสังกัดสํานักงานปลัด ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานสวน
สาธารณะ รวม 119,640.-บาท โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 , หนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ในสังกัด
สํานักงานปลัด ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานสวน
สาธารณะ รวม 24,000.-บาท โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 , หนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,363,560 บาท
งบบุคลากร รวม 635,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 635,160 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 479,160 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงาน
จ้าง สํานักงานปลัด ตําแหนง พนักงานขับรถยนต ,คนงานทั่ว
ไป คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน รวม 479,160.- บาท สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามที่กฎหมาย
กําหนด ของพนักงานจ้างในสํานักงานปลัด  ตําแหนง พนักงานขับ
รถขยะ,  คนงานประจํารถขยะ คํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน รวม 156,000.- บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 728,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คาตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ รวม 60,000
.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบลแม
ฟาหลวง รวม 15,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559

ค่าใช้สอย รวม 380,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ จํานวน 230,400 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาจ้าง
เหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานด้านสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมฟาหลวง รวมเป็นเงิน 230,400.-บาท สํานัก
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว4044 ลง วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน ยกเว้นคาเชาบ้าน คา
โฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จาย
ตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพท
พวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ รวม 50,000 บาท สํานักงานปลัด 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตําบลสะอาดลดขยะตกค้าง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตําบลสะอาดลดขยะ
ตกค้าง เชน จายเป็นคาใช้ในการรณรงคประชาสัมพันธให้ความ
รู้  คาจัดทําแผนพับ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ /เงินรางวัลกิจกรรม
ประกวดหมูบ้านปลอดขยะ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน  ตั้งไว้ 30,000.- บาท   สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2989    ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตามนโยบายของ
รัฐบาล คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ขยะมูลฝอย เชน คาอาหารผู้
เข้ารวมโครงการ คาอาหารวางผู้เข้ารวมโครงการ คาวิทยากร คา
ปายโครงการ   คาวัสดุ ฯลฯรวม 20,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ
ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช
.) และ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และ
ทรัพยสินตางๆในความรับผิดชอบของ อบต.แมฟาหลวง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตรถบรรทุก เครื่อง
พิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร
เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน รถจักรยานยนต เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เตาเผาขยะ      และวัสดุตางๆ ฯลฯ
 รวม 50,000.-บาท สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ค่าวัสดุ รวม 273,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน รวมเป็น
เงิน 5,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว 1248ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุงานบ้านงาน
ครัว รวม 5,000.- บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ
.2561-2565  ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน สีสเปรย สี แปรสี เสา
ปูน ลวด หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภท
วัสดุกอสร้าง รวม 10,000 บาท  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขน
สง รวม 40,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเชื่อเพลิงและหลอ
ลื่น รวม 180,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร รวมเป็น
เงิน 3,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย รวม 5,000
.-บาท สํานักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2565 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร รวมเป็นเงิน 10,000
.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  

วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ได้แก มิเตอรน้ํา – ไฟฟา สมอเรือ ตระแก
รงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส ถังขยะ ฯลฯ
 รวม 15,000.-บาท สํานักงานปลัด ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2565  ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 975,540 บาท

งบบุคลากร รวม 413,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 413,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 226,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวน
ตําบล ในสังกัดสํานักงานปลัด ในตําแหนงนักพัฒนา
ชุมชน คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 226,080
.-บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 175,560 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงาน
จ้าง สํานักงานปลัด ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ คํานวณตั้ง
จายไว้ 12 เดือน รวม 175,560.-บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างในสํานัก
งานปลัด  ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   คํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน รวม 12,000.-บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คาตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
 รวม 32,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบล รวม 1,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการแรงงาน จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห และสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน ในพื้นที่ตําบลแมฟาหลวง  คํานวณ
ไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 240,000.-บาท สํานักงานปลัด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 รวม 10,000 บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียน สําหรับการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนวยงาน
อื่น  เพื่อการพัฒนาองคความรู้ให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวน
ตําบลแมฟาหลวง คารับรอง รวมทั้งคาบริการ และคาใช้จาย
อื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาฝีมือและการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาฝีมือและการ
สงเสริมการรวมกลุมอาชีพสําหรับกลุมสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ประชาชนทั่วไป เชน คาปายโครงการ คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง คาวิทยากร ฯลฯ รวม 20,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด

โครงการศูนยชุมชนคุ้มครองเด็กตําบลแมฟาหลวง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศูนยชุมชนคุ้มครอง
เด็กตําบลแมฟาหลวง  เชน คาปายโครงการ คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาวิทยากร ฯลฯ รวม 5,000.-บาท  สํานักงานปลัด

โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลแมฟาหลวง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลแมฟาหลวง เชน คาปาย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร ฯลฯ
 รวม 5,000.-บาท สํานักงานปลัด
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรม
วันสตรีสากล เชน คาปายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาจัด
สถานที่ คาจัดทําเกียรติบัตร ฯลฯ รวม 5,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด

โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้
สูงอายุ กิจกรรมผู้สูงวัยหางไกลโรค กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เชน คาปายโครงการ คา
อาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร ฯลฯ รวม 10,000.-บาท  สํานัก
งานปลัด

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันพอแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรม
วันพอแหงชาติ กิจกรรมคัดเลือกพอตัวอยางแหงชาติ เชน คาปาย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาจัดสถานที่ คาจัดทําใบ
ประกาศ ฯลฯ รวม 5,000.-บาท  สํานักงานปลัด

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันแมแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรม
วันแมแหงชาติ กิจกรรมคัดเลือกแมดีเดน เชน คาปาย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาจัดสถานที่ คาจัดทําใบ
ประกาศ ฯลฯ รวม 5,000.-บาท  สํานักงานปลัด

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรม
วันสตรีสากล เชน คาปายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาจัด
สถานที่ คาจัดทําเกียรติบัตร ฯลฯ รวม 5,000.-บาท  สํานักงาน
ปลัด

โครงการเสริมสร้างความรักและความอบอุนในครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความ
อบอุนในครอบครัว กิจกรรมสํารวจข้อมูลครอบครัวรมเย็น ข้อมูล
พอแมวัยใส ข้อมูลพอแมเลี้ยงเดี่ยว ข้อมูลครอบครัวที่มีความ
เสี่ยง เชน คาปายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คา
วิทยากร ฯลฯ รวม 10,000.-บาท  สํานักงานปลัด
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โครงการองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง หวงใย ใสใจ ผู้สูง
อายุ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการองคการบริหารสวน
ตําบลแมฟาหลวง หวงใย ใสใจ ผู้สูงอายุ เป็นคาใช้จายในการจัด
งาน เชน คาพิธีทางศาสนา คาอาหาร คาจัดนิทรรศการ คาจัด
เตรียมสถานที่ฯลฯ รวม 20,000.- บาท สํานักงานปลัด ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 47,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน งานพัฒนา
ชุมชน รวม 10,000.- บาท  สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร รวม
เป็นเงิน 5,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร รวม 30,000 บาท สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ได้แก มิเตอรน้ํา – ไฟฟา สมอเรือ ตระแก
รงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส ถังขยะ ฯลฯ
 รวม 2,000.-บาท  สํานักงานปลัด ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2565  ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 131,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 131,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 5,000 บาท  สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตู้นิรภัย จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้นิรภัย จํานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 25,000
 บาท สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ระบบล็อคกุญแจ
- บานพับซอนด้านใน ปองกันการตัดหูประตู
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ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 3 ชั้น จํานวน 1 ตู้ ๆ
 ละ 6,000.- บาท สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
คุณลักษณะพื้นฐาน
1 ขนาดกว้างไมน้อยกวา 40 ซม. ยาวไมน้อยกวา 120 ซม. สูงไม
น้อยกวา 85 ซม.
2. โครงตู้ทําจากเหล็กแผนหนา
3. มือจับเป็นพลาสติก มีความคงทนแข็งแรง
4. ชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผนหนา
5. บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ

โต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร รายละเอียดดังนี้ โต๊ะ
คอมพิวเตอร ขนาด 80 x 60 x 75 cm จํานวน 3 ตัว ๆ
 ละ 3,000 บาท รวม 9,000.- บาท สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นราคาที่ได้มาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฎตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

โต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 5,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานสํานักงาน ขนาด 4 ฟุต ไมน้อย
กวา 120 ซม. x 67ซม. x 74 ซม.  ก x ล x ส จํานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 5,900 บาท สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

พัดลมตั้งพื้นขนาด 18 นิ้ว จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมตั้ง
พื้น ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท สํานัก
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง ๆ
 ละ 700 บาท รวม 1,400.- บาท สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คุณลักษณะพื้นฐาน
-สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
-สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

รถเข็นชนิดนั่ง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารถเข็นชนิดนั่ง เพื่อใช้บริการประชาชนภายใน
สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท รวม 15,000
 บาท สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
คุณลักษณะพื้นฐาน (สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
-เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
-โครงตัวรถทําด้วยโลหะไมเป็นสนิม ขนาดไมน้อยกวา 7/8 นิ้ว
-พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทําด้วยแผนโลหะหนาไมเป็นสนิม
-ที่นั่งขนาดไมน้อยกวา 18 x 18 นิ้ว
-มีที่วางเท้าทําด้วยอะลูมิเนียม
-มีที่วางแผน 2 ข้าง ทําด้วยแผนโลหะไมเป็นสนิม
-มีล้อยางตัน 4 ล้อ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บาท รวม 34,000
.- บาท สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อย
กวา 4 GHz
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED 
สี จํานวน 1 เครื่อง รวม 15,000 บาท สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
-มีความสามารถในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท รวม 5,000.- บาท สํานักปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คุณลักษณะพื้นฐาน
-กําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480Watts)
-สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 7,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ
 ละ 3,800 บาท รวม 7,600 บาท สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 16,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 16,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
 รวม 15,000.- บาท  กองการศึกษาฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบลแม
ฟาหลวง รวม 1,000.- บาท   กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลแมฟาหลวง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน เชน   คาจัดเตรียมสถานที่ คาเชา
สนาม คาของรางวัล คากรรมการตัดสิน คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
 รวม 10,000.- บาท  กองการศึกษาฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หน้า 121 ลําดับที่ 5

โครงการจัดกิจกรรมแมฟาหลวงเกมส จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมแมฟา
หลวงเกมส  เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาเชาสนาม คาของ
รางวัล คากรรมการตัดสิน คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ  รวม 50,000
.- บาท กองการศึกษา ฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
นักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 120
 ลําดับที่ 1

โครงการจัดกิจกรรมแมฟาหลวงสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาเชา
สนาม คาของรางวัล คากรรมการตัดสิน คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
 รวม 10,000.- บาท กองการศึกษาฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หน้า 120 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:52:36 หน้า : 133/162



โครงการสงเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาเชา
สนาม คาของรางวัล คากรรมการตัดสิน คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
 รวม 10,000.- บาท กองการศึกษาฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 39  ลําดับ
ที่ 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 301,640 บาท
งบบุคลากร รวม 143,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 143,640 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 119,640 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงาน
จ้าง ในสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา   คํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน รวม 119,640.- บาท กองการศึกษาฯ  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ในสังกัด
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 1 อัตรา คํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน รวม 24,000.-บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชาติและการจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธีการตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญตางๆ ของชาติและการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีการ
ตางๆ เชน คาพิธีทางศาสนา คาอาหาร คาจัดนิทรรศการ คาจัด
เตรียมสถานที่ฯลฯ  รวม 30,000.- บาท กองการศึกษาฯ  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน กองการศึกษาฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 119  ลําดับที่ 4

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันท้องถิ่น
ไทย เป็นคาใช้จายในการจัดงาน เชน คาพิธีทางศาสนา คา
อาหาร คาจัดนิทรรศการ คาจัดเตรียมสถานที่ฯลฯ
 รวม 20,000.- บาท กองการศึกษา ฯ   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118 ลําดับที่ 2

โครงการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผา เป็นคาใช้จายในการจัดงาน เชน คา
พิธีทางศาสนา คาอาหาร คาจัดนิทรรศการ คาจัดเตรียมสถาน
ที่ ฯลฯ รวม 100,000.- บาท กองการศึกษาฯ   เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  119 ลําดับที่ 6 
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งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นอุดหนุน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  ตาม
โครงการสงเสริมประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิ.ย.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 รวม 8,000.- บาท    กองการศึกษา ฯ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 119 ข้อ 8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,574,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,652,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,652,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,062,240 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานสวน
ท้องถิ่นภายในสังกัดกองชาง ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง นาย
ชางโยธาชํานาญงาน นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน และ
เจ้าพนักงานธุรการ คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน รวม 1,062,240
.-บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
รายละเอียด
- ผู้อํานวยการกองชาง    จํานวน 468,960 บาท
- นายชางโยธาชํานาญงาน  จํานวน 264,480 บาท
- นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  จํานวน 158,760 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  181,680 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานสวนท้องถิ่น ใน
สังกัดกองชาง ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงาน
ธุรการ คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 48,000
.-บาท    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตําแหนง นายชางโยธาปฏิบัติงาน  จํานวน 24,000 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ      จํานวน  24,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ประเภท อํานวยการระดับท้อง
ถิ่น ระดับต้น (ผู้อํานวยการกองชาง) กองชาง คํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 42,000.-บาท ได้โดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 
- ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 457,920 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงาน
จ้าง  ในสังกัดกองชาง ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา 2
 คน ตําแหนงผู้ชวยนายชางเครื่องกล จํานวน 1 คน คํานวณตั้ง
จายไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 457,920.-บาท โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- ผู้ชวยนายชางโยธา    จํานวน 174,720 บาท
- ผู้ชวยนายชางโยธา    จํานวน 145,200 บาท
- ผู้ชวยนายชางเครื่องกล   จํานวน 138,000 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างในสังกัด
กองชาง - ผู้ชวยนายชางโยธา  จํานวน 1,500x12=18,000 บาท
- ผู้ชวยนายชางเครื่องกล จํานวน 2,000x12=24,000 บาท
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 24,000.-บาท  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 898,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 178,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คาตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ รวม 150,000
 บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบลแม
ฟาหลวง รวม 8,000 บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง  รวมเป็น
เงิน 20,000.-บาท กองชาง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการแรงงาน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการแรงงาน ปฏิบัติงานกอง
ชาง คํานวณไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 120,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ
การดําเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาออกแบบ คาควบคุมงาน จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง รวมเป็นเงิน 200,000 บาท กองชาง 
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาถาย
เอกสาร คาจ้างเหมาแรงงาน คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง บรรทุก คาเชาทรัพยสินยก
เว้นคาเชาบ้าน          คาโฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกันคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ เชน คาติดตั้งไฟฟา, คาติดตั้ง
ประปา, การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพทคาใช้จายตาง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ
 รวม 40,000.-บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ รวมเป็น
เงิน 15,000.-บาท กองชาง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม   ถึงปัจจุบัน    

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียน สําหรับการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนวยงาน
อื่น  เพื่อการพัฒนาองคความรู้ให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวน
ตําบลแมฟาหลวง คารับรอง รวมทั้งคาบริการ และคาใช้จาย
อื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงการคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) เชน คา
วัสดุ คาแรง คาขนสง รวมเป็นเงิน 20,000.-บาท  กองชาง เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96 ลําดับที่ 217

โครงการจัดทําปายรหัสทางหลวงท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําปายรหัสทาง
หลวงท้องถิ่น เชน คาจ้างทําปาย รวมเป็นเงิน 20,000.- บาท กอง
ชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 97 ลําดับที่ 221

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน
ตาง ๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.แมฟาหลวง เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต รถบรรทุก เครื่องพิมพดีด เครื่อง
อัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องขยาย
เสียง ไมโครโฟน รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้
และวัสดุตางๆ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000.-บาท กองชาง

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุสํานักงาน รวมเป็น
เงิน 40,000.-บาท    กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุหรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ รวมเป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ กองชาง โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:52:36 หน้า : 141/162



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว รวมเป็น
เงิน 1,500.-บาท กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุกอสร้าง รวมเป็นเงิน 80,000.-บาท กอง
ชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง รวม
เป็นเงิน 20,000.-บาท  กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รวม
เป็นเงิน 100,000.-บาท กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร รวมเป็น
เงิน 1,500.-บาท กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุคอมพิวเตอร รวมเป็น
เงิน 10,000.-บาท กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํารวจโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทวัสดุสํารวจ รวมเป็น
เงิน 5,000.-บาท  กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุอื่นคอมพิวเตอร รวมเป็น
เงิน 2,000.-บาท   กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564

งบลงทุน รวม 24,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม จํานวน 24,500 บาท

- เพื่อใช้ในการสํารวจพื้นที่เพื่อประกอบการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานก่อสร้าง รวม 2,832,800 บาท
งบลงทุน รวม 2,832,800 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,832,800 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าซางนาเงิน  หมูที่ 
12 ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย

จํานวน 495,100 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านป่าซางนาเงิน  หมูที่ 12 ปริมาณงาน ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พื้นที่ไมน้อยกวา 600.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.แมฟา
หลวงกําหนด รวมเป็นเงิน 495,100.-บาท กองชาง ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลําดับที่ 111

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลิเช หมูที่ 9 ตําบลแม
ฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย

จํานวน 499,100 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ลิเช หมูที่ 9 ปริมาณงาน ถนน คสล. ขนาด
กว้าง - เมตร ยาว - เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมน้อย
กวา 596.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน อบต.แมฟาหลวง
กําหนด รวมเป็นเงิน 499,100.-บาท กองชาง ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 11 ลําดับที่ 8 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร บ้าน
จะลอ หมูที่ 10 ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัด
เชียงราย

จํานวน 497,100 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้า
พื้นที่การเกษตร บ้านจะลอ หมูที่ 10 ปริมาณ
งาน  กว้าง 1.50 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ไมน้อยกวา 870.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต
.แมฟาหลวงกําหนด รวมเป็นเงิน 497,100.-บาท กองชาง ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4/2563 หน้า 13 ลําดับที่ 18

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:52:36 หน้า : 144/162



คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 700,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงและปรับปรุงซอมแซมทรัพยสิน ประเภท
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง ได้แก ถนนหรือสิ่งกอสร้างที่อยูในความรับ
ผิดชอบของ อบต.แมฟาหลวง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รวมเป็นเงิน 700,000 บาท  กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 97 ลําดับที่ 219

โครงการเปลี่ยนหลังคายุ้งฉางข้าวและอาคารประกอบ บ้านลาหูป่า
กล้วย หมูที่ 6 ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 381,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามเปลี่ยนหลังคายุ้งฉางข้าวและอาคาร
ประกอบ บ้านลาหูป่ากล้วย หมูที่ 6 ปริมาณงาน  เปลี่ยนหลังคา
ยุ้งฉางและอาคาร
ประกอบ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ไมน้อยกวา 27.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.แม
ฟาหลวงกําหนด รวมเป็นเงิน  381,300.-บาท    กองชาง ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 59 ลําดับที่ 33

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามัคคีใหม หมู
ที่ 13 ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 260,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสามัคคีใหม  หมูที่ 13 ปริมาณงาน ถังเก็บ
น้ํา คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ไมน้อยกวา 18.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.แม
ฟาหลวงกําหนด รวมเป็นเงิน 260,200.-บาท กองชาง ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4/2563 หน้า 24 ลําดับที่ 14
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 921,980 บาท

งบบุคลากร รวม 203,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 203,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 203,280 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวน
ท้องถิ่น ในสังกัดสํานักงานปลัด ในตําแหนง นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหนง คํานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน รวม203,280.-บาท สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559 , หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 664,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คาตอบแทน อป
พร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญ
ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ รวม 32,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบลแม
ฟาหลวง รวม 2,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง รวม 10,000.-บาท สํานัก
งานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 565,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการแรงงาน จํานวน 375,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการแรงงาน รายละเอียดดังนี้
1. จ้างเหมาบริการแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานดูแลแปลงพืชเศรษฐกิจ
2. จ้างเหมาบริการแรงงาน  เพื่อปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
3. จ้างเหมาบริการแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานศูนยเรียนรู้
การ       ทําเกษตรตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 375,200.-บาท  สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ,พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , กฎกระทรวง กําหนด วง
เงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไมทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างใน
การแตงตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน ยกเว้นคาเชาบ้าน คา
โฆษณาเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน คาใช้จายการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จาย
ตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพท
พวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ รวม 10,000 บาท สํานักงานปลัด  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว
 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ,พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , กฎกระทรวง กําหนด วง
เงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไมทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างใน
การแตงตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่  107  ลําดับที่ 3 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ฯลฯ
 รวม 5,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียน สําหรับการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนวยงาน
อื่น  เพื่อการพัฒนาองคความรู้ให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวน
ตําบลแมฟาหลวง คารับรอง รวมทั้งคาบริการ และคาใช้จาย
อื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการถายทอดศูนยเรียนรู้การเกษตรสูสถานศึกษา เพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวพระราชดําริฯ

จํานวน 30,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการถายทอดศูนย
เรียนรู้การเกษตรสูสถานศึกษาเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระ
ราชดําริ เชน คาปาย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 รวม 30,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที๖่) พ.ศ. 2552 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ ว 1060 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หน้า 47 ลําดับที่ 2 

โครงการสงเสริมการทําปุยพืชสด จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทําปุย
พืชสด รวม 30,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๖) พ.ศ. 2552 , หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ ว 1060 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
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โครงการสงเสริมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
อาชีพ เชน คาปาย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 รวม 20,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , พระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที๖่) พ.ศ. 2552 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ ว 1060 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม หน้าที่  48  ลําดับที่ 4

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนยการเรียนรู้การทําเกษตรตามทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ

จํานวน 20,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ศูนยการเรียนรู้การทําเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ เชน คาพันธุผัก คาอาหารสุกร ไก ฯลฯ
 รวม 20,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , พระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที๖่) พ.ศ. 2552 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ ว 1060 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หน้า 48 ลําดับที่ 7
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โครงการสํารวจและการบันทึกข้อมูลเกษตรกร จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสํารวจและการ
บันทึกข้อมูลเกษตรกร เชน คาปาย คาจ้างเหมาสํารวจและบันทึก
ข้อมูลเกษตรกร ฯลฯ รวม 5,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 , พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที๖่) พ.ศ
. 2552 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0801.2/ ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 49 ลําดับที่ 8

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี รวม 15,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , พระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๖) พ.ศ. 2552 , หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ ว 1060 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเกษตร จํานวน 40,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษา
ดูงานอาชีพเกษตร เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาพาหนะ ฯลฯ
 รวม 40,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , พระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที๖่) พ.ศ. 2552 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ ว 1060 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หน้า 48 ลําดับที่ 5
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และ
ทรัพยสินตาง ๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.แมฟาหลวง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต รถบรรทุก เครื่อง
พิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน รถจักรยานยนต เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้และวัสดุตาง ๆ ฯลฯ เป็น
เงิน 10,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพเข้าลักษณะประเภทงานบ้านงาน
ครัว เชน ถ้วย ชาม จาน ช้อน หม้อ มีดทําครัว เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปิงขนมปัง ถังแชน้ําแข็ง      ถัง
แก็ส เตาไฟฟา หม้อหุงข้าว และกระติกน้ําร้อน ฯลฯ
 รวม 10,000.-บาท สํานักปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุกอสร้าง รวม 10,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:52:36 หน้า : 156/162



วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตร หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุเกษตร รวม 25,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

.เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น หรือสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุอื่นคอมพิวเตอร รวมเป็น
เงิน 2,000.-บาท   กองชาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564
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งบลงทุน รวม 54,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,500 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องยอยกิ่งไม้ จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครุภัณฑเครื่องยอยกิ่ง
ไม้ จํานวน 1 เครื่อง      โดยเป็นราคาที่ได้มาจากท้อง
ตลาด รวม 35,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 (โดย
เป็นราคาที่ได้มาจากท้องตลาดเนื่องจากไมปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ) 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ  17,000 บาท รวมเป็นเงิน 17,000 บาท  โดยมี
คุณลักษณะ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา   จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
 หนวย   สํานักงานปลัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 1เครื่อง ๆ ละ 2,500.-บาท รวม 2,500.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบํารุงรักษาอางเก็บน้ําห้วยแมไร หมูที่ 18 ตําบลแมฟาหลวง จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบํารุงรักษาอางเก็บ
น้ําห้วยแมไรหมูที่ 18 ตําบลแมฟาหลวง เชน  คากําจัดวัชพืช  คา
จ้างเหมาแผ้วถางหญ้ารอบอางเก็บน้ํา ฯลฯ
 รวม 20,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหงชาติ พ.ศ
. 2535 , พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที๖่) พ.ศ
. 2552 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0801.2/ ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 138 ลําดับที่ 10
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่ตําบลแมฟาหลวงและแหลงทองเที่ยว จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
พื้นที่ตําบลแมฟาหลวง (แหลงทองเที่ยว)  เชน  คากล้าพันธุไม้
ดอกไม้ประดับ ปุย แกลบดํา วัสดุอื่นๆ ฯลฯ
 รวม 100,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4206 ลงวัน
ที่ 25 ธันวาคม 2561 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2054 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 860 ลงวัน
ที่ 16 มีนาคม 2563 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 129 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 136 ลําดับที่ 2

โครงการปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักษดอยตุง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้ รวมใจ
ภักดิ์ รักษดอยตุง  เชน  คากล้าพันธุไม้  คาปาย  คาจัดเตรียม
สถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ  รวม  20,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแหงชาติ พ.ศ. 2535 , พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที๖่) 
พ.ศ. 2552 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0801.2/ ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 137 ลําดับที่ 4
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โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรักน้ํา รักป่า รักษา
แผนดิน  เชน  คาปาย  คาจัดเตรียมสถานที่  คาวัสดุ
อุปกรณ  ฯลฯ   
 รวม  20,000.-บาท สํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหงชาติ พ.ศ. 2535
 , พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที๖่) พ.ศ. 2552 , หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ ว 1060 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

โครงการสร้างจิตสํานึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างจิตสํานึกรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชน คาปาย    คาจัดเตรียม
สถานที่ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ รวม 20,000.-บาท สํานักงาน
ปลัด โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแหงชาติ พ.ศ. 2535 , พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที๖่) 
พ.ศ. 2552 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0801.2/ ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 139 ลําดับ
ที่ 1

โครงการสร้างฝายอาสาประชารัฐ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างฝาย
อาสาประชารัฐ เชน คาวัสดุอุปกรณในการสร้างฝาย  คาจ้าง
เหมาสร้างฝาย  ฯลฯ  รวม  20,000.-บาท  สํานักงานปลัด โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 137 ลําดับที่ 6
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000

เงินสํารองจาย 805,680

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

649,800

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตําบล
แมฟ้าหลวง

290,500

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000

เงินสํารองจาย 805,680

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

649,800

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตําบล
แมฟ้าหลวง

290,500

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,702,760

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,924,950 1,311,300 4,088,100 297,900 226,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

48,000 24,000

เงินประจําตําแหนง 228,000 18,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,793,880 268,440 2,387,040 138,000 598,800 175,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

193,200 38,400 30,000 24,000 180,000 12,000

เงินอื่น ๆ 84,000

เงินวิทยฐานะ 294,000

เงินเบี้ยกันดาร 72,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

920,000 127,120 588,000 160,000 60,000 32,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 5,000 3,000 2,000 15,000 1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,702,760

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,062,240 203,280 12,113,850

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

48,000 120,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 330,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 119,640 457,920 5,939,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 42,000 543,600

เงินอื่น ๆ 84,000

เงินวิทยฐานะ 294,000

เงินเบี้ยกันดาร 72,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

15,000 150,000 32,000 2,084,120

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,000 8,000 2,000 52,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 12,000 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

85,000 10,000 180,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000 100,000 60,000 20,000 50,000

คาจ้างเหมาบริการชวย
ปฏิบัติงาน

250,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

200,000

คาจ้างเหมาบริการแรงง
งาน

120,000

คาจ้างเหมาบริการแรง
งาน

322,800 1,200,000 280,000 240,000

รายจายให้ได้มาซึ่ง
บริการ

25,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 17,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 10,000 305,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 40,000 10,000 580,000

คาจ้างเหมาบริการชวย
ปฏิบัติงาน

250,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

200,000

คาจ้างเหมาบริการแรงง
งาน

120,000

คาจ้างเหมาบริการแรง
งาน

120,000 375,200 2,538,000

รายจายให้ได้มาซึ่ง
บริการ

25,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000 45,000 10,000 10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

5,000

คาใช้จายรับเสด็จ 300,000

คาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้ง

400,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

65,000 10,000 30,000 10,000 10,000

โครงการ อบต.แมฟ้า
หลวงเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชน

30,000

โครงการคารับวารสาร 10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000 5,000 155,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

5,000

คาใช้จายรับเสด็จ 300,000

คาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้ง

400,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

15,000 5,000 145,000

โครงการ อบต.แมฟ้า
หลวงเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชน

30,000

โครงการคารับวารสาร 10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพรสรุปผลงาน 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ วารสาร
สิ่งพิมพ์

10,000

โครงการประชุม
ประชาคมการบูรณาการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นและประชุม
ประชาคมท้องถิ่น

10,000

โครงการปรับปรุงและ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

80,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้นํา
ชุมชน ข้าราชการ และ
พนักงานจ้างฯ

100,000

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพรสรุปผลงาน 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ วารสาร
สิ่งพิมพ์

10,000

โครงการประชุม
ประชาคมการบูรณาการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นและประชุม
ประชาคมท้องถิ่น

10,000

โครงการปรับปรุงและ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

80,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้นํา
ชุมชน ข้าราชการ และ
พนักงานจ้างฯ

100,000

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อรวมพัฒนา
ตําบลแมฟ้าหลวง

10,000

โครงการสงเสริมและจัด
ให้มีกลไกดําเนินการ
เกี่ยวกับการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

1,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการทองเที่ยว
ตําบลแมฟ้าหลวง

10,000

โครงการสร้างจิตสํานึกผู้
มีหน้าที่เสียภาษีและ
สร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนรวมมือเสีย
ภาษีเพิ่มขึ้น

30,000

โครงการสํารวจรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562

150,000

โครงการให้ความรู้
ประกันสังคม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อรวมพัฒนา
ตําบลแมฟ้าหลวง

10,000

โครงการสงเสริมและจัด
ให้มีกลไกดําเนินการ
เกี่ยวกับการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

1,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการทองเที่ยว
ตําบลแมฟ้าหลวง

10,000

โครงการสร้างจิตสํานึกผู้
มีหน้าที่เสียภาษีและ
สร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนรวมมือเสีย
ภาษีเพิ่มขึ้น

30,000

โครงการสํารวจรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562

150,000

โครงการให้ความรู้
ประกันสังคม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและสร้าง
ความสามัคคีแกคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้างฯ องค์การ
บริหารสวนตําบลแมฟ้า
หลวง

100,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง 
และคณะกรรมการ 
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 107,000 150,000 20,000 50,000 50,000

โครงการคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ

10,000

โครงการจัดทําซักซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อบต.

32,000

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและสร้าง
ความสามัคคีแกคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้างฯ องค์การ
บริหารสวนตําบลแมฟ้า
หลวง

100,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง 
และคณะกรรมการ 
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 10,000 407,000

โครงการคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ

10,000

โครงการจัดทําซักซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อบต.

32,000

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟ

30,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:53:09 หน้า : 14/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต์

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลสง
ท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม

10,000

โครงการฝึกอบรม การ
ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) มิสเตอร์
เตือนภัยและทีมผู้ชวย
เหลือผู้ประสบภัย 
(OTOS)

80,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000

โครงการร้อยใจรักษ์ 50,000

โครงการสงเสริม สนับ
สนุนวินัยจราจรและ
ถนนสีขาว

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต์

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลสง
ท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม

10,000

โครงการฝึกอบรม การ
ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) มิสเตอร์
เตือนภัยและทีมผู้ชวย
เหลือผู้ประสบภัย 
(OTOS)

80,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000

โครงการร้อยใจรักษ์ 50,000

โครงการสงเสริม สนับ
สนุนวินัยจราจรและ
ถนนสีขาว

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมด้าน
สาธารณภัย

40,000

คาจ้างเหมาบริการบุ
คคคลภายนอก

5,000

คาใช้จายในการพัฒนา
ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

40,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

15,000

โครงการคายวิชาการ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตําบลแมฟ้าหลวง

30,000

โครงการพื้นที่สร้าง
สรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ตําบล
แมฟ้าหลวง

30,000

โครงการเยาวชนใฝ่ดี 20,000

โครงการเยาวชน
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

20,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมด้าน
สาธารณภัย

40,000

คาจ้างเหมาบริการบุ
คคคลภายนอก

5,000

คาใช้จายในการพัฒนา
ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

40,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

15,000

โครงการคายวิชาการ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตําบลแมฟ้าหลวง

30,000

โครงการพื้นที่สร้าง
สรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ตําบล
แมฟ้าหลวง

30,000

โครงการเยาวชนใฝ่ดี 20,000

โครงการเยาวชน
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

20,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมรายได้
นักเรียน นักศึกษา 
ปฏิบัติงานในชวงปิด
ภาคเรียนฤดูร้อนและวัน
หยุดเพื่อลดรายจายผู้
ปกครอง

25,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา 
- คาหนังสือเรียน 
สําหรับเด็กปฐมวัย

31,800

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา 
-คาสาธารณูปโภค

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา
- คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน  สําหรับเด็ก
ปฐมวัย

68,370

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา
- คาเครื่องแบบนักเรียน 
สําหรับเด็กปฐมวัย

47,700

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:53:09 หน้า : 19/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมรายได้
นักเรียน นักศึกษา 
ปฏิบัติงานในชวงปิด
ภาคเรียนฤดูร้อนและวัน
หยุดเพื่อลดรายจายผู้
ปกครอง

25,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา 
- คาหนังสือเรียน 
สําหรับเด็กปฐมวัย

31,800

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา 
-คาสาธารณูปโภค

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา
- คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน  สําหรับเด็ก
ปฐมวัย

68,370

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา
- คาเครื่องแบบนักเรียน 
สําหรับเด็กปฐมวัย

47,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา
- คาอุปกรณ์การเรียน 
สําหรับเด็กปฐมวัย

31,800

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา
-คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

340,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา
-คาอาหารกลางวันเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

980,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่

1,160,400 230,400

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

40,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคมือเท้าปาก

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการชวยชีวิตขั้นพื้น
ฐาน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา
- คาอุปกรณ์การเรียน 
สําหรับเด็กปฐมวัย

31,800

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา
-คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

340,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา
-คาอาหารกลางวันเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

980,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่

1,390,800

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

40,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคมือเท้าปาก

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการชวยชีวิตขั้นพื้น
ฐาน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
มาตรฐานตลาดสด
ชุมชนแมฟ้าหลวง

25,000

โครงการสัตว์ปลอดพิษ 
ชีวิตปลอดภัย (พิษสุนัข
บ้า)

50,000

คาจ้างเหมาพาหนะ
รับ-สงนักเรียน

450,000

โครงการจัดทําสิ่ง
อํานวยความสะดวกให้
แกผู้พิการและทุกคนใน
สังคมเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้

30,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

30,000

โครงการซอมแซมบ้านผู้
สูงอายุและผู้พิการ

30,000

โครงการธนาคารกาย
อุปกรณ์เพื่อผู้สูงอายุ
และผู้พิการ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
มาตรฐานตลาดสด
ชุมชนแมฟ้าหลวง

25,000

โครงการสัตว์ปลอดพิษ 
ชีวิตปลอดภัย (พิษสุนัข
บ้า)

50,000

คาจ้างเหมาพาหนะ
รับ-สงนักเรียน

450,000

โครงการจัดทําสิ่ง
อํานวยความสะดวกให้
แกผู้พิการและทุกคนใน
สังคมเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้

30,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

30,000

โครงการซอมแซมบ้านผู้
สูงอายุและผู้พิการ

30,000

โครงการธนาคารกาย
อุปกรณ์เพื่อผู้สูงอายุ
และผู้พิการ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการและผู้ป่วย
ติดเตียง

10,000

โครงการศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป

3,000

โครงการตําบลสะอาด
ลดขยะตกค้าง

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย

20,000

โครงการพัฒนาฝีมือ
และการสงเสริมการรวม
กลุมอาชีพ

20,000

โครงการศูนย์ชุมชนคุ้ม
ครองเด็กตําบลแมฟ้า
หลวง

5,000

โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ตําบลแมฟ้าหลวง

5,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตําบล

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการและผู้ป่วย
ติดเตียง

10,000

โครงการศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป

3,000

โครงการตําบลสะอาด
ลดขยะตกค้าง

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย

20,000

โครงการพัฒนาฝีมือ
และการสงเสริมการรวม
กลุมอาชีพ

20,000

โครงการศูนย์ชุมชนคุ้ม
ครองเด็กตําบลแมฟ้า
หลวง

5,000

โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ตําบลแมฟ้าหลวง

5,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตําบล

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุ

10,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันพอแหงชาติ

5,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันแมแหงชาติ

5,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันสตรีสากล

5,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรักและความ
อบอุนในครอบครัว

10,000

โครงการองค์การบริหาร
สวนตําบลแมฟ้าหลวง 
หวงใย ใสใจ ผู้สูงอายุ

20,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลแมฟ้าหลวง

โครงการจัดกิจกรรมแม
ฟ้าหลวงเกมส์

โครงการจัดกิจกรรมแม
ฟ้าหลวงสัมพันธ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุ

10,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันพอแหงชาติ

5,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันแมแหงชาติ

5,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันสตรีสากล

5,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรักและความ
อบอุนในครอบครัว

10,000

โครงการองค์การบริหาร
สวนตําบลแมฟ้าหลวง 
หวงใย ใสใจ ผู้สูงอายุ

20,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลแมฟ้าหลวง

10,000 10,000

โครงการจัดกิจกรรมแม
ฟ้าหลวงเกมส์

50,000 50,000

โครงการจัดกิจกรรมแม
ฟ้าหลวงสัมพันธ์

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญตางๆ ของชาติ
และการจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธีการตางๆ

โครงการวันท้องถิ่นไทย

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขัน

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นของชนเผา

คาออกแบบ คาควบคุม
งาน

โครงการคาชดเชย
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(คาK)

โครงการจัดทําป้ายรหัส
ทางหลวงท้องถิ่น

โครงการถายทอดศูนย์
เรียนรู้การเกษตรสู
สถานศึกษา เพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวพระ
ราชดําริฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญตางๆ ของชาติ
และการจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธีการตางๆ

30,000 30,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 20,000 20,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขัน

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นของชนเผา

100,000 100,000

คาออกแบบ คาควบคุม
งาน

200,000 200,000

โครงการคาชดเชย
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(คาK)

20,000 20,000

โครงการจัดทําป้ายรหัส
ทางหลวงท้องถิ่น

20,000 20,000

โครงการถายทอดศูนย์
เรียนรู้การเกษตรสู
สถานศึกษา เพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวพระ
ราชดําริฯ

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบํารุงรักษาอาง
เก็บน้ําห้วยแมไร หมูที่ 
18 ตําบลแมฟ้าหลวง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พื้นที่ตําบลแมฟ้า
หลวงและแหลงทอง
เที่ยว

โครงการปลูกต้นไม้ รวม
ใจภักดิ์ รักษ์ดอยตุง

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

โครงการสงเสริมการทํา
ปุ๋ยพืชสด

โครงการสงเสริมอาชีพ

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
การทําเกษตรตาม
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดําริ

โครงการสร้างจิตสํานึก
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบํารุงรักษาอาง
เก็บน้ําห้วยแมไร หมูที่ 
18 ตําบลแมฟ้าหลวง

20,000 20,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พื้นที่ตําบลแมฟ้า
หลวงและแหลงทอง
เที่ยว

100,000 100,000

โครงการปลูกต้นไม้ รวม
ใจภักดิ์ รักษ์ดอยตุง

20,000 20,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

20,000 20,000

โครงการสงเสริมการทํา
ปุ๋ยพืชสด

30,000 30,000

โครงการสงเสริมอาชีพ 20,000 20,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
การทําเกษตรตาม
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดําริ

20,000 20,000

โครงการสร้างจิตสํานึก
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสร้างฝาย
อาสาประชารัฐ

โครงการสํารวจและการ
บันทึกข้อมูลเกษตรกร

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาก
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานอาชีพเกษตร

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 140,000 3,000 50,000 20,000 5,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 20,000 1,674,440 5,000

วัสดุกอสร้าง 10,000 20,000 10,000 5,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 180,000 100,000 10,000 30,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 430,000 120,000 40,000 40,000 180,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 32,000 2,000 3,000 3,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 53,000 12,000 40,000 3,000 10,000 30,000

วัสดุอื่น 11,000 30,000 10,000 15,000 2,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000 20,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสร้างฝาย
อาสาประชารัฐ

20,000 20,000

โครงการสํารวจและการ
บันทึกข้อมูลเกษตรกร

5,000 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาก
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

15,000 15,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานอาชีพเกษตร

40,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,000 268,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,500 10,000 1,750,940

วัสดุกอสร้าง 80,000 10,000 145,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 380,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 910,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,500 46,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 158,000

วัสดุอื่น 2,000 10,000 80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 40,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:53:09 หน้า : 34/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 30,000

วัสดุการศึกษา 3,000

วัสดุสํารวจ

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000 1,500

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,000 18,400

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นั่งประชุม 160,000

เก้าอี้บริการ
ประชาชน(แบบแถว)

28,000

เก้าอี้ประธานห้อง
ประชุม

10,000

เก้าอี้สํานักงาน 184,000

เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน 9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุการศึกษา 3,000

วัสดุสํารวจ 5,000 5,000

วัสดุการเกษตร 25,000 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 240,000

คาบริการโทรศัพท์ 31,500

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

138,400

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นั่งประชุม 160,000

เก้าอี้บริการ
ประชาชน(แบบแถว)

28,000

เก้าอี้ประธานห้อง
ประชุม

10,000

เก้าอี้สํานักงาน 184,000

เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน 9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ 367,200

ชุดโซฟารับแขก 50,000

ตู้เอกสารบานกระจก 20,000

ตู้เอกสารบานทึบ 63,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 9,000 9,000

โต๊ะทํางาน 200,000

โต๊ะทํางานสํานักงาน 44,000 20,000 5,900

โต๊ะประชุม 200,000

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 81,000

พัดลมติดผนัง 32,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปัมน้ํา 10,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงพร้อม
ไมค์ประชุม

100,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น น้ําร้อน 20,000

ตู้เย็น 6,400 8,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 66,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ 367,200

ชุดโซฟารับแขก 50,000

ตู้เอกสารบานกระจก 20,000

ตู้เอกสารบานทึบ 63,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 18,000

โต๊ะทํางาน 200,000

โต๊ะทํางานสํานักงาน 69,900

โต๊ะประชุม 200,000

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 81,000

พัดลมติดผนัง 32,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปัมน้ํา 10,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงพร้อม
ไมค์ประชุม

100,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น น้ําร้อน 20,000

ตู้เย็น 14,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 66,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:53:09 หน้า : 38/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน

34,000

เครื่องสํารองไฟ 7,500

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

2,500

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

5,000

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV

95,000 95,000

เก้าอี้ 12,000 10,000 5,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
in one สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

34,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน

34,000

เครื่องสํารองไฟ 7,500

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

2,500

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

5,000

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV

190,000

เก้าอี้ 27,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
in one สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

34,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500 12,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิ
อินฟราเรด

21,000

ตู้บานเลื่อนกระจก 10,000 6,000

ตู้ล็อกเกอร์ 4 ประตู 14,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก 10,000

โต้ะทํางานเหล็ก 10,000

เครื่องดูดเสมหะ 14,000

เครื่องฟอกอากาศ 55,000

เครื่องวัดความดันโลหิต 5,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network

10,000

ตู้นิรภัย 25,000

พัดลมตั้งพื้นขนาด 18 
นิ้ว

3,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400

รถเข็นชนิดนั่ง 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิ
อินฟราเรด

21,000

ตู้บานเลื่อนกระจก 16,000

ตู้ล็อกเกอร์ 4 ประตู 14,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก 10,000

โต้ะทํางานเหล็ก 10,000

เครื่องดูดเสมหะ 14,000

เครื่องฟอกอากาศ 55,000

เครื่องวัดความดันโลหิต 5,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network

10,000

ตู้นิรภัย 25,000

พัดลมตั้งพื้นขนาด 18 
นิ้ว

3,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400

รถเข็นชนิดนั่ง 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

34,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

7,600

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม

เครื่องยอยกิ่งไม้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาตอเติม หรือดัดแปลง
อาคารหรื่อสิ่งปลูกสร้าง
ตางๆ

1,000,000

คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซม ศูนย์ อปพร.อบต
.แมฟ้าหลวง

50,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

100,000

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

17,000 51,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

7,600

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม

24,500 24,500

เครื่องยอยกิ่งไม้ 35,000 35,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาตอเติม หรือดัดแปลง
อาคารหรื่อสิ่งปลูกสร้าง
ตางๆ

1,000,000

คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซม ศูนย์ อปพร.อบต
.แมฟ้าหลวง

50,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

100,000

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  10:53:09 หน้า : 44/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าซางนาเงิน  หมูที่ 
12 ตําบลแมฟ้าหลวง 
อําเภอแมฟ้าหลวง  
จังหวัดเชียงราย

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านลิเช หมูที่ 9 ตําบล
แมฟ้าหลวง อําเภอแม
ฟ้าหลวง  จังหวัด
เชียงราย

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้า
พื้นที่การเกษตร บ้านจะ
ลอ หมูที่ 10 ตําบลแม
ฟ้าหลวง อําเภอแมฟ้า
หลวง  จังหวัดเชียงราย

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาบํารุงและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าซางนาเงิน  หมูที่ 
12 ตําบลแมฟ้าหลวง 
อําเภอแมฟ้าหลวง  
จังหวัดเชียงราย

495,100 495,100

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านลิเช หมูที่ 9 ตําบล
แมฟ้าหลวง อําเภอแม
ฟ้าหลวง  จังหวัด
เชียงราย

499,100 499,100

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้า
พื้นที่การเกษตร บ้านจะ
ลอ หมูที่ 10 ตําบลแม
ฟ้าหลวง อําเภอแมฟ้า
หลวง  จังหวัดเชียงราย

497,100 497,100

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาบํารุงและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

700,000 700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเปลี่ยนหลังคา
ยุ้งฉางข้าวและอาคาร
ประกอบ บ้านลาหูป่า
กล้วย หมูที่ 6 ตําบลแม
ฟ้าหลวง อําเภอแมฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถังเก็บ
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสามัคคีใหม หมูที่ 
13 ตําบลแมฟ้าหลวง 
อําเภอแมฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอแมฟ้า
หลวง (ศป.ปส.อ.แมฟ้า
หลวง) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอําเภอแมฟ้าหลวง

65,000

อุดหนุนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนศรีสม
วงศ์

256,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเปลี่ยนหลังคา
ยุ้งฉางข้าวและอาคาร
ประกอบ บ้านลาหูป่า
กล้วย หมูที่ 6 ตําบลแม
ฟ้าหลวง อําเภอแมฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย

381,300 381,300

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถังเก็บ
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสามัคคีใหม หมูที่ 
13 ตําบลแมฟ้าหลวง 
อําเภอแมฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย

260,200 260,200

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอแมฟ้า
หลวง (ศป.ปส.อ.แมฟ้า
หลวง) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอําเภอแมฟ้าหลวง

65,000

อุดหนุนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนศรีสม
วงศ์

256,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านขา
แหยงพัฒนา

663,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ป่าซางนาเงิน

407,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ห้วยไรสามัคคี

726,600

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
แมฟ้าหลวง

378,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 
สําหรับโรงเรียน ใน
พื้นที่ อบต.แมฟ้าหลวง 
(กรณีเด็กเพิ่ม)

84,000

อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย

3,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน

190,000

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.)

60,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
แมฟ้าหลวง

25,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านขา
แหยงพัฒนา

663,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ป่าซางนาเงิน

407,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ห้วยไรสามัคคี

726,600

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
แมฟ้าหลวง

378,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 
สําหรับโรงเรียน ใน
พื้นที่ อบต.แมฟ้าหลวง 
(กรณีเด็กเพิ่ม)

84,000

อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย

3,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน

190,000

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.)

60,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
แมฟ้าหลวง

25,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคแมฟ้าหลวง

30,000

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

รวม 11,700,980 18,785,190 4,379,160 14,485,050 2,611,800 598,000 1,537,200 975,540
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคแมฟ้าหลวง

30,000

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

8,000 8,000

รวม 397,640 5,407,460 1,121,980 62,000,000
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