
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์
อําเภอ เวียงป่าเป้า   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,490,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,146,100 บาท

งบบุคลากร รวม 7,425,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ นายกฯ/รองนายฯได้แก่
1) เงินเดือนนายก อบต.ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน
244,800 บาท
2) เงินเดือนรองนายก อบต.ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท
จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 269,280 บาท
คํานวณตั้ง จ่ายไว้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายฯ ได้แก่
1)ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.อัตรา เดือนละ 1,750 บาท
เป็นเงิน 21,000 บาท
2)ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.อัตรา เดือนละ 880 บาท
เป็นเงิน 1,760 บาท จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท
คํานวณตั้ง จ่ายไว้ 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนายกฯ/รองนายฯ ได้แก่
1)เงินประจําตําแหน่งนายก อบต.อัตราเดือนละ 1,750 บาท
เป็นเงิน 21,000 บาท
2)เงินประจําตําแหน่งรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880 บาท
เป็นเงิน 1,760บาท จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท
คํานวณตั้ง จ่ายไว้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต.
ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 1 อัตรา   
 เป็นเงิน 86,400 บาท
คํานวณตั้ง จ่ายไว้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,750,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิก อบต. ได้แก่
1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต.
อัตราเดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน  134,640 บาท
2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต.
อัตราเดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน  110,160 บาท
3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต.
อัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน  86,400 บาท
4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา อบต.
อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 28 อัตรา 
เป็นเงิน 2,419,200 บาท
คํานวณตั้งไว้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,989,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,738,460 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2561-2563)
ตําแหน่ง ปลัด ฯ รองปลัดฯ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าสํานักปลัด นักวิเคราะห์ ฯ นักทรัพยากรบุคลากร 
นักจัดการงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็น
ต้น จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนแผนอัตรากําลังสามปี  
(ปีงบประมาณ 2561-2563)
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ
ของพนักงานส่วนตําบล จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2561-2563)
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสํานักปลัด อบต. 
ตามระเบียบกฎหมายประกาศว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง 
จํานวนอัตราตามที่กฎหมายในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2561-2563)
คํานวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 898,680 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างสังกัด 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวนอัตราตามที่กฎหมายในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2561-2563)
คํานวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 5/11/2561  15:49:47 หน้า : 2/47



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,740 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างของสํานักงาน
ปลัดฯ จํานวนอัตราตามที่กฎหมายในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2561-2563)
คํานวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 2,590,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 385,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

1)เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์หรือ
2)เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.ตามกฎหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่า
ตอบแทนจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 280,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของนายก อบต. และพนักงาน
ส่วนตําบลสํานักงานปลัด
ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 420,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค
สื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้าง
เหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
อื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน ค่าจ้างเหมายามดูแลความ
ปลอดภัยในสํานักงาน ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้นเตอร์ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็น
เงิน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการหรือการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการหรือการประชุมระหว่างองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน เป็นเงิน  30,000 บาท
-รายจ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐ
พิธี ฯลฯ เป็นเงิน 3,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เป็นเงิน 2,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดู
งาน ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต
.หรือผู้มีสิทธิอื่นๆ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6
  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการ
สาธารณะตามอํานาจหน้าที่  แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 92 ข้อ 1 

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6
  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการ
สาธารณะตามอํานาจหน้าที่  แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 92 ข้อ 1 
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มุ่งเน้น เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตัวแทนกลุ่มพัฒนาสตรี และผู้นําหมู่บ้าน 
เพื่อนําพาให้ชุมชน “เข้มแข็ง อยู่เย็น เป็นสุข พึ่งพาตนเองได”้
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ ประจําปี 2561

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้น เสริม
สร้าง และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ตัวแทนกลุ่มพัฒนาสตรี และผู้นําหมู่บ้าน เพื่อนําพาให้
ชุมชน “เข้มแข็ง อยู่เย็น เป็นสุข พึ่งพาตนเองได”้ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่เจดีย์ ประจําปี 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6
  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการ
สาธารณะตามอํานาจหน้าที่  แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 93 ข้อ 4 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆในความรับผิด
ชอบของ อบต.แม่เจดีย์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทป พีวีซี
แบบใส นํ้าดื่มบริการประชาชนฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมค์ เพลา ตลับ ลูกปืน นํ้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู หม้อนํ้ารถยนต์ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหานํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆเช่น นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา ถ่าน ก๊าส แก็สหุงต้มที่ใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล นํ้ามันที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการสนับ
สนุนเครื่องจักรจากส่วนราชการอื่นฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
คอมพิวเตอร์ ตลับ ผง หมึก แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล แผนแป้น อักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรม
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต.แม่เจดีย์ ที่สาธารณะและที่
อื่นๆ ที่เป็นอํานาจหน้าที่หรือในความรับผิดชอบของ อบต.แม่เจดีย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา  ค่านํ้าบาดาล สําหรับที่ทําการ อบต.แม่เจดีย์
และที่อื่นๆที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.แม่เจดีย์ หรืออยู่ในอํานาจหน้าหรือ
ความรับผิดชอบของ อบต.แม่เจดีย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานประจําสํานักงาน ค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย ค่าบํารุงรักษาสายฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน การคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร
อื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
กับการใช้บริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 61,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้บานเลื่อน จํานวน 9,400 บาท
-เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อน จํานวน 2 ตู้ ราคา ตู้ละ 4,700 บาท
เป็นเงิน 9,400 บาท 
ขนาดความกว้าง 152.3 X40.6X87.8 ซ.ม.(กว้างxลึกxสูง)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ.08 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้า 110  ข้อ 1
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จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน  จํานวน 1 ตู้ ราคา 5,500 บาท
ขนาด 2 บาน (มอก.)
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ.08 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้า 110  ข้อ 2

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens

จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 36,000
 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสังเขป
1)เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2)ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3)ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens
4)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นตํ่า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ.08 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้า 110  ข้อ 4

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 10,200 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 10,200 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ
2)ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3)ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
4)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
5)ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
6)ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ.08 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้า 110  ข้อ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนเทศบาลตําบลแม่ขะจานโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการ
บริการสถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อําเภอเวียงป่าเป้า
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อําเภอเวียงป่า
เป้า  จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ผ.02 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน ยุทธศาสตร์ ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การ
บริหาร และการบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่ แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานทั่ว
ไป หน้า 99 ข้อ 1

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
1)อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงป่าเป้า  โครงการ 110 ปี ของดี
เวียงป่าเป้า  ประจําปีงบประมาณ  2561  จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ 110 ปี ของดีเวียง
ป่าเป้า ประจําปีงบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ.02 อุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
เกษตร                      2.1 แนวทางการพัฒนา : ด้านการเพิ่มรายได้ลด
รายจ่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 95 ข้อ 1
2)อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงป่าเป้า
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ อําเภอเวียงป่าเป้า ประจําปี
งบประมาณ 2561 
จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการออกหน่วยบริการ
ประชาชนในพื้นที่อําเภอเวียงป่าเป้า  ประจําปีงบประมาณ 2561 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ผ.02 อุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.1  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
และแผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า 96 ข้อ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,494,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,928,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,928,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,331,340 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบลของกองคลัง
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการพัสดุ นักวิชากรจัดเก็บราย
ได้ พนักงานการเงินและบัญชี เป็นต้น จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
คํานวณตั้งจ่ายได้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน
ส่วนตําบล ของกองคลัง จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี      (ปีงบประมาณ 2561-2563)
คํานวณตั้งจ่ายได้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวย
การกองคลัง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี(ปีงบ
ประมาณ 2561-2563) ตามระเบียบกฎหมายประกาศว่าด้วยเงินประจํา
ตําแหน่ง
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,520 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองคลัง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ 2561-2563) 
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างกองคลัง จํานวน
อัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) 
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 511,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 201,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

1)เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์หรือ
2)เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.ตามกฎหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่า
ตอบแทนจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานส่วนตําบลของกอง
คลังซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบลของกอง
คลังซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค
สื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้าง
เหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
อื่นๆ เช่น  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม 
ค่าเช่าบริการต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นๆ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2561

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6
  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการ
สาธารณะตามอํานาจหน้าที่  แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 93 ข้อ 5 
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โครงการส่งเสริมการชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลาและบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ ประจําปีงบประมาณ 2561

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการส่งเสริมการชําระภาษีภายใน
กําหนดระยะเวลาและ                                บริการจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที่ ประจําปีงบประมาณ 2561  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6
  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการ
สาธารณะตามอํานาจหน้าที่  แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 93 ข้อ 6 

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทป พีวีซี
แบบใส  ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด  มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผู้ปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน
ส้อม แก้วนํ้า จานรอง กระจกเงา นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด โอ่ง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 25,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 25,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
คอมพิวเตอร์ ตลับ ผง หมึก แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล แผนแป้น อักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรม
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 55,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 55,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน  จํานวน 10 ตู้ ราคา 55,000 บาท
ขนาด 2 บาน (มอก.)
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ.08 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้า 110  ข้อ 3
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2561

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2561
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 03134/ว3050 ลงวันที่ 22
 กุมภาพันธ์ 2543
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6
  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการ
สาธารณะตามอํานาจหน้าที่  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
หน้า 94 ข้อ 2 

โครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2561

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องในเทศกาลปีใหม่  ประจําปีงบ
ประมาณ 2561              
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 3
 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข  แผนงานรักษาความสงบภายใน   หน้า 93 ข้อ 1 

โครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ 2561

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  ประจําปี
งบประมาณ 2561              
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 3
 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข  แผนงานรักษาความสงบภายใน   หน้า 93 ข้อ 2 

โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําปีงบประมาณ 2561

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปีงบ
ประมาณ 2561  
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 3
 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข  แผนงานรักษาความสงบภายใน   หน้า 93 ข้อ 3 
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โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2561

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตาม โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบ
ประมาณ 2561
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 3
 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข  แผนงานรักษาความสงบภายใน   หน้า 93 ข้อ 3 

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์
ฆ่าเชื้อ ทิงเจอร์ ผ้าก๊อตพันแผล ออกซิเจน นํ้ายาต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น สายยางสูบนํ้า วัสดุงาน อปพร. กรวยยาง ไฟฉาย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 3
 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข  แผนงานงบกลางและแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
หน้า 93 ข้อ 3 

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงป่าเป้าโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบ
ประมาณ 2561
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบ
ประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ  ผ.02  อุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แผนงานรักษาความสงบภายใน  
หน้า 97 ข้อ 1 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,205,216 บาท

งบบุคลากร รวม 2,367,644 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,367,644 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,009,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบลของกองการศึกษาฯ ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองการศึกษาฯ เจ้าพนักงานธุรการ  ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น จํานวนอัตราที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
คํานวณตั้งจ่ายได้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน
ส่วนตําบล ของกองการศึกษาฯ จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
คํานวณตั้งจ่ายได้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวย
การกองการศึกษาฯ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี(ปี
งบประมาณ 2561-2563) ตามระเบียบกฎหมายประกาศว่าด้วยเงิน
ประจําตําแหน่ง
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,155,444 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองการศึกษาฯ จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) 
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  108,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,047,444 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 149,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน
ส่วนตําบลของกองการศึกษาฯ จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) 
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 12,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 137,200 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 2,413,572 บาท
ค่าตอบแทน รวม 183,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

1)เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
กองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์หรือ
2)เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.ตามกฎหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่า
ตอบแทนจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานส่วนตําบลของกอง
การศึกษาฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบลของ
กองการศึกษาฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,146,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค
สื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้าง
เหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
อื่นๆ เช่น  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเหมาดูแลเด็ก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นๆ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงาตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประจําปีงบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)     ยุทธศาสตร์ที่ 4
 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
แผนงานการศึกษา  หน้า 86 ข้อ 5

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 จํานวน 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2561 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)     ยุทธศาสตร์ที่ 4
 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
แผนงานการศึกษา  หน้า 87 ข้อ 8

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
แผนงานการศึกษา   หน้า 86 ข้อ 4

โครงการสนับสนุนการพัฒนาการด้านโภชนาการ สุขภาพ ร่างกาย ในการบ
ริโภค

จํานวน 524,300 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาการด้านโภชนาการ สุขภาพ ร่างกาย ในการบริโภค   (อาหารกลาง
วัน เด็กเล็กและเด็กอนุบาล) ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14
  มิถุนายน  2560 โดยสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่เจดีย์ ทั้ง 3 แห่ง 
แยกเป็น
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่เจดีย์
จํานวน  70 คน X 20 บาท X 245 วัน จํานวน 343,000 บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว
จํานวน  10 คน X 20 บาท X 245 วัน จํานวน 49,000   บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะกาด
จํานวน  27 คน X 20 บาท X 245 วัน จํานวน 132,300 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  4.1แผนงานการ
ศึกษา แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  หน้า 98 ข้อ 3
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 181,900 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  งบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14
  มิถุนายน  2560
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  4.1 แผนงานการ
ศึกษา  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  หน้า 98 ข้อ 2

ค่าวัสดุ รวม 1,071,372 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆของกองการศึกษาฯ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทป พีวี
ซี ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่เจดีย์ เช่นฟิวส์ เข้ฒขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ลูกถ้วย สายอากาศ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผู้ปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน
ส้อม แก้วนํ้า จานรอง กระจกเงา นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด โอ่ง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 941,372 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิด
ชอบ 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
เจดีย์ จํานวน 3 แห่ง ทั้งนี้ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14
  มิถุนายน  2560
-โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
) จํานวน 4 แห่ง ได้แก่
(1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32
(2) โรงเรียนบ้านป่าแงะ
(3) โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
(4) โรงเรียนปางมะกาดวิทยา
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ 
จํานวน 3 แห่ง ได้แก่
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่เจดีย์
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะกาด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 4.1  แผนงานการ
ศึกษา  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  หน้า 98 ข้อ 1

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
คอมพิวเตอร์ ตลับ ผง หมึก แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล แผนแป้น อักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรม
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่เจดีย์ที่เป็น
อํานาจหน้าที่หรืออยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่เจดีย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.แม่เจดีย์และที่อื่นๆที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.แม่เจดีย์ หรืออยู่ในอํานาจ
หน้าที่หรือความรับผิดชอบของ อบต.แม่เจดีย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 1,424,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 1,424,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,424,000 บาท

1)อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 โครงการอาหารกลางวัน
จํานวน 708,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก
เล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6
จํานวน 177 คน X 20 บาท X 200 วัน ทั้งนี้ตั้งงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14
  มิถุนายน  2560
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 4.1  แผนงานการ
ศึกษา   
แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  หน้า 98 ข้อ 3
2)อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแงะ  โครงการอาหารกลางวัน
จํานวน 332,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก
เล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6
จํานวน 83 คน X 20 บาท X 200 วัน ทั้งนี้ตั้งงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14
  มิถุนายน  2560
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 4.1  แผนงานการ
ศึกษา   
แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  หน้า 98 ข้อ 3
3)อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว  โครงการอาหารกลางวัน
จํานวน 112,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก
เล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6
จํานวน 28 คน X 20 บาท X 200 วัน ทั้งนี้ตั้งงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14
  มิถุนายน  2560
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 4.1  แผนงานการ
ศึกษา   
แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  หน้า 98 ข้อ 3
4)อุดหนุนโรงเรียนปางมะกาดวิทยา  โครงการอาหารกลางวัน
จํานวน 272,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก
เล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6
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จํานวน 68 คน X 20 บาท X 200 วัน ทั้งนี้ตั้งงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14
  มิถุนายน  2560
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  4.1  แผนงานการ
ศึกษา   
แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  หน้า 98 ข้อ 3

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 130,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 130,000 บาท

1)อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา32 โครงการค่ายคุณธรรมส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีของนักเรียน
จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการค่ายคุณธรรมส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น   4.1  แผนงานการศึกษา  
แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  หน้า 98 ข้อ 2
2)อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแงะ โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น   4.1  แผนงานการศึกษา   
แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา หน้า 98 ข้อ 2
3)อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว โครงการอบรมการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น   4.1  แผนงานการศึกษา   
แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  หน้า 98 ข้อ 2
4)อุดหนุนโรงเรียนปางมะกาดวิทยา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของโรงเรียนปางมะกาดวิทยา
จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนปางมะกาดวิทยา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น   4.1  แผนงานการศึกษา   

วันที่พิมพ์ : 5/11/2561  15:49:47 หน้า : 21/47



แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา หน้า 98 ข้อ 2

5)อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลแม่
เจดีย์ โครงการขอสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานกิจกรรมอบรมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการขอสนับสนุนงบ
ประมาณดําเนินงานกิจกรรมอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น   4.1  แผนงานการศึกษา   
แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา หน้า 98 ข้อ 2
6)อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่ขะจานเจดีย์ใหม่โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ จํานวน 20,000 บาท
 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการปลอดขยะ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชนยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 4.1 แผนงานการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา หน้า 98 ข้อ 2
7) อุดหนุนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม โครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพ
ติดโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จํานวนเงิน 20,000 บาท 
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมป้องกันปัญหายา
เสพติดโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนยุทธศาสตร์ที่ 4การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 4.1 แผน
งานการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  หน้า 98 ข้อ 2

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 255,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปีงบ
ประมาณ 2561

จํานวน 50,000 บาท

-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าประจําปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นค่าวัคซีน ยาคุม
กําเนิด เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 3
   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข  3.2  แผนงานสาธารณสุข  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค และการสาธารณสุขหน้า 82 ข้อ 1
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประจําปีงบประมาณ 
2561

จํานวน 100,000 บาท

-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ประจําปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นค่าทรายอะเบท
 นํ้ามันดีเซลหรือเบนซิล ก๊าซโซลีน ป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการดําเนินงานตามโครงการฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 3
   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข  3.2  แผนงานสาธารณสุข  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค และการสาธารณสุขหน้า 82 ข้อ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 105,000 บาท

อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 105,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนางานสาธารณ
สุขมูลฐานในตําบลแม่เจดีย์ สําหรับสนับสนุนให้หมู่บ้าน 7,000
 บาท จํานวน 15 หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้
1)บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 1 จํานวน 7,000 บาท
2)บ้านขันหอม    หมู่ที่ 2 จํานวน 7,000 บาท
3)บ้านสา           หมู่ที่ 3 จํานวน 7,000 บาท
4)บ้านสันกู่        หมู่ที่ 4 จํานวน  7,000 บาท
5)บ้านป่าแงะ      หมู่ที่ 5 จํานวน 7,000 บาท
6)บ้านสันมะนะ   หมู่ที่ 6 จํานวน  7,000 บาท
7)บ้านทุ่งยาว      หมู่ที่ 7 จํานวน  7,000 บาท
8)บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8 จํานวน  7,000 บาท
9)บ้านห้วยทราย  หมู่ที่ 9 จํานวน  7,000 บาท
10)บ้านสันป่าก่อ  หมู่ที่ 10 จํานวน  7,000 บาท
11)บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่12 จํานวน 7,000 บาท
12)บ้านห้วยนํ้ากืน หมู่ที่ 13 จํานวน 7,000 บาท
13)บ้านกู่ทอง หมู่ที่ 14 จํานวน   7,000 บาท
14)บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ที่ 15 จํานวน 7,000 บาท
15)บ้านสาเจริญ    หมู่ที่ 16 จํานวน 7,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.2  แผนงานสาธารณสุข  แนวทางการ
พัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการสาธารณสุข
( ผ 02) หน้า 97 ข้อ 6
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและบริหารงานหน่วยบริการสาธารณสุขนอกสถานที่ 
ประจําปีงบประมาณ 2561

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและ
บริหารงานหน่วยบริการสาธารณสุขนอกสถานที่ประจําปีงบ
ประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 3
   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข  3.2  แผนงานสาธารณสุข  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค และการสาธารณสุขหน้า 82 ข้อ 4

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอเวียงป่าเป้า โครงการส่งเสริมกิจการกิ่งกาชาด
อําเภอเวียงป่าเป้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิจการกิ่ง
กาชาดอําเภอเวียงป่าเป้า
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ แนวทาง
การพัฒนาด้านการพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม 
( ผ 02) หน้า 96 ข้อ 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,676,540 บาท

งบบุคลากร รวม 1,113,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,113,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 591,840 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบลของกองช่าง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง นายช่างโยธา เป็นต้น จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) 
คํานวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวย
การกองช่าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563)  ตามระเบียบกฎหมายประกาศว่าด้วยเงินประจํา
ตําแหน่ง
คํานวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองช่าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี(ปีงบประมาณ 2561-2563) 
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างของกอง
ช่าง  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561
-2563) 
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 533,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 113,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

1)เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์หรือ
2)เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.ตามกฎหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่า
ตอบแทนจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานส่วนตําบลของกอง
ช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบลของกอง
ช่าง  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค
สื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้าง
เหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
อื่นๆ เช่น  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าบริการต่างๆ ค่าทดสอบปริมาณ
นํ้าประปาและคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าประปา ค่ารังวัดสอบเขตทางสาธารณ
ประโยชน์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นๆ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่นโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทป พีวีซี
แบบใส ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต.แม่
เจดีย์ เช่นฟิวส์ เข้ฒขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุลูกถ้วย สายอากาศ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้างต่างๆ เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ก่อ
สร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูน
ขาว    ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม      
วัสดุก่อสร้างทุกชนิดฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
คอมพิวเตอร์ ตลับ ผง หมึก แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล แผนแป้น อักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรม
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 4,829,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,829,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01.โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete บ้านแม่ขะจาน(สันลมจอย) หมู่ที่ 1

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาด
ยาง Asphaltic Concrete บ้านแม่ขะจาน (สันลมจอย) หมู่ที่ 1  
ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 190.00
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 760.00 ตาราง
เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ
ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 67 หมู่ที่ 1  ข้อ 1 

02.โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete บ้านขันหอม หมู่ที่ 2

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาด
ยาง Asphaltic Concrete บ้านขันหอม หมู่ที่ 2  
ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 190.00
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 760.00 ตาราง
เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ
ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 68 หมู่ที่ 2  ข้อ 1

03.โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดทางเข้าบ้าน
ราษฎร (ซอย 3 ฝั่งตะวันตก) บ้านสา หมู่ที่ 3

จํานวน 161,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดทางเข้า
บ้านราษฎร บ้านสา หมู่ที่ 3 
 (ซอย 3 ฝั่งตะวันตก)
ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 109.00 เมตร ลึก 0.50
 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด               ร่องระบาย
นํ้า ยาว 109.00 เมตร หรือ จํานวนฝาปิด 218 ฝา 
ก่อสร้างตามแบบแปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการ
ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 68 หมู่ที่ 3  ข้อ 1
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04.โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู (ซอย 3 และถนนสาย
หลัก) บ้านสา หมู่ที่ 3

จํานวน 88,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาปิดร่องระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู บ้านสา หมู่ที่ 3
 (ซอย 3 และถนนสายหลัก)
ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.40-0.43 เมตร ยาว 0.50
 เมตร หนา 0.11-0.13 เมตร  จํานวน 400 ฝา 
ก่อสร้างตามแบบแปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 68 หมู่ที่ 3  ข้อ 2

05.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นสุสาน  บ้านสันกู่ หมู่ที่ 
4

จํานวน 307,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกู่ หมู่ที่ 4 (ทาง
ขึ้นสุสาน)
ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00
  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 640.00
 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบแปลนของกอง
ช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1
 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต
. กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 69 หมู่ที่ 4  ข้อ 1

06.โครงการก่อสร้างเมรุมาตรฐาน  บ้านป่าแงะ  หมู่ที่ 5 จํานวน 828,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุมาตรฐาน บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 5
ปริมาณงานขนาดความ กว้าง 3.50  เมตร  ยาว 9.50  เมตร สูง 14.00
 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้าย
โครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อ
สร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 70 หมู่ที่ 5  ข้อ 1
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07.โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดทางเข้าบ้าน
ราษฎร (ถนนสายหลักจุดที่ 1) บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6

จํานวน 19,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดทางเข้า
บ้านราษฎร บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 (ถนนสายหลักจุดที่1 ) 
ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลึก 0.50
 เมตร หนา 0.10 เมตร  พร้อมฝาปิด 1 จุด จํานวน 15 ฝา ก่อสร้างตาม
แบบแปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 70 หมู่ที่ 6  ข้อ 1

08.โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดทางเข้าบ้าน
ราษฎร (ถนนสายหลักจุดที่ 2) บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6

จํานวน 235,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดทางเข้า
บ้านราษฎร บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 (ถนนสายหลักจุดที่2 ) 
ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร ลึก 0.50
 เมตร หนา 0.10 เมตร  พร้อมฝาปิด 9 จุด จํานวน 131 ฝา ก่อสร้างตาม
แบบแปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนิน
การก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตาม
แบบที่ อบต. กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 70 หมู่ที่ 6  ข้อ 1

09.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยไปโป่งป่าไร่ต่อจากเดิม) 
บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7ซอย
ไปโป่งป่าไร่ (ต่อจากเดิม)
ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 165.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 495.00
 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบแปลน ของกอง
ช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1
 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต
. กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 71 หมู่ที่ 7  ข้อ 1
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10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยก๊อปางแม่เจดีย์ต่อ
เนื่องจากโครงการเดิม) บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8

จํานวน 133,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8
 (สายห้วยก๊อต่อเนื่องจากโครงการเดิม)
ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 80.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240.00
 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบแปลน ของกอง
ช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1
 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต
. กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 71 หมู่ที่ 8  ข้อ 1

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยเลาลี) บ้านปางมะ
กาด หมู่ที่ 8

จํานวน 116,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8
 (สายห้วยเลาลี)  
ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 70.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 210.00
 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบแปลน ของกอง
ช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1
 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต
. กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 71 หมู่ที่ 8  ข้อ 2

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกทรัพย์ไพบูลย์-หน้า
บ้านผู้ใหญ่บ้านต่อจากเดิม) บ้านห้วยนํ้ากืน  หมู่ที่ 13

จํานวน 251,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยนํ้ากืน หมู่ที่ 13
 (ต่อเนื่องจากโครงการเดิมสามแยกทรัพย์ไพบูลย์-หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน)
ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 115.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 460.00
 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบแปลน ของกอง
ช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1
 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต
. กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 72 หมู่ที่ 13  ข้อ 1
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13.โครงการก่อสร้างฝาปิดคลองส่งนํ้า คสล.รูปตัวยู (ถนนสายหลัก ซอย 2) 
บ้านกู่ทอง  หมู่ที่ 14

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาปิดคลองส่งนํ้า คสล. รูปตัวยู บ้านกู่ทอง หมู่
ที่ 14 (ถนนสายหลัก ซอย 2)
ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.90 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร ความยาวรวม 221.00 เมตร จํานวน    442 ฝา ก่อสร้างตามแบบ
แปลน ของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย  ตามแบบ
ที่ อบต. กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 73 
หมู่ที่ 14  ข้อ 1

14.โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดทางเข้าบ้าน
ราษฎร (จากสามแยกสถานีวิทยุ หมู่ที่ 16 ถึง บ้านสา หมู่ที่ 3) บ้านสาเจริญ  
หมู่ที่ 16

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดทางเข้า
บ้านราษฎร บ้านสาเจริญ หมู่ที่ 16             (จากสามแยกสถานีวิทยุ หมู่
ที่ 16-บ้านสา หมู่ที่ 3 )  
ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร ลึก 0.50
 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาปิดทางเข้าบ้านราษฎรจํานวน 11 จุด หรือฝา
ปิดจํานวน 114 ฝา ก่อสร้างตามแบบแปลน ของกองช่าง อบต.แม่
เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวร
หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 74 หมู่ที่ 16  ข้อ 1

15.โครงการก่อสร้างรั้วรอบสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ จํานวน 265,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วรอบสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
เจดีย์
ปริมาณงานขนาดความยาว 145.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบแปลน ของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนิน
การก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตาม
แบบที่ อบต. กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 67 ข้อ 4
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16.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ในงานกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์

จํานวน 725,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ในงานกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์
ปริมาณงานขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.90
 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของกองช่าง     อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้าย
โครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อ
สร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 67 ข้อ 4

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง ได้แก่ ถนนหรือสิ่งก่อสร้างฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต
.แม่เจดีย์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 67 ข้อ 1-4

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามประมาณการกองช่าง อบ
ต.แม่เจดีย์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 4
  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้อง
ถิ่น  แผนงานการศึกษา  หน้า 85 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอเวียงป่าเป้า  ในการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อความสว่างในเขตตําบลแม่เจดีย์ อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรนํ้าและการจราจร  แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า 75 ข้อ 2
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งการคัดแยก
ขยะและการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจําปีงบประมาณ  2561

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งการคัดแยกขยะและการกําจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี ประจําปีงบประมาณ  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์  5
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  5.3
   แผนงานเคหะและชุมชน  แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระบบบําบัด
และกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  หน้า 90 ข้อ 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.สัญจร  ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบต
.สัญจร ประจําปีงบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์  6
  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง          การบริหาร และการบริการ
สาธารณะตามอํานาจหน้าที่  6.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน   แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงาน
ทั่วไปหน้า 92 ข้อ 3

โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเยาวชน
ตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์  3
  การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข  3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนา
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม หน้า  81 ข้อ 4

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านระดับตําบล  ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่
บ้านระดับตําบล  ประจําปีงบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์  6
  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง   การบริหาร และการบริการ
สาธารณะตามอํานาจหน้าที่  6.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน   แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงาน
ทั่วไปหน้า 92 ข้อ 2
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โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่น
ดินทอง  ประจําปีงบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์  3
  การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข  3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนา
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม หน้า  81 ข้อ 4

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกิจการของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ (ศพส.อบต.แม่เจดีย์) ประจําปีงบ
ประมาณ 2561

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กิจการของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่เจดีย์ (ศพส.อบต.แม่เจดีย์) ประจําปีงบประมาณ 2561 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์  3
  การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข  3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนา
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม หน้า  81 ข้อ 5

โครงการสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าของดีตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบ
ประมาณ 2561

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์สินค้าของดีตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์  2
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  2.1  แผนงาน สร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน   แนวทางการพัฒนาด้านการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ  หน้า  79  ข้อ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 390,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 390,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท

1)อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงป่าเป้า (ศป.ปส.อ.เวียงป่า
เป้า) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559   จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2561  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ แนวทาง
การพัฒนาด้านการพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม
(ผ 02) หน้า 96 ข้อ 4
2)อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงราย (ศป.ปส.จ.เชียงราย) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ประจําปีงบประมาณ 2561  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2561  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข   3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ แนวทาง
การพัฒนาด้านการพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม
( ผ 02) หน้า 96ข้อ 4
3)อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรแม่เจดีย์ โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ตํารวจบ้านและอาสาสมัครชุมชนเพื่อป้องกันยาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559     จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมทบทวนอาสา
สมัครตํารวจบ้านและอาสาสมัครชุมชนเพื่อป้องกันยาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ แนวทาง
การพัฒนาด้านการพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม 
(ผ 02) หน้า 97 ข้อ 5

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 350,000 บาท
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1)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 บ้านสันมะนะ โครงการเสริม
สร้างประสิทธิภาพผู้สูงอายุตําบลแม่เจดีย์ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้สูงอายุ
ตําบลแม่เจดีย์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ แนวทาง
การพัฒนาด้านการพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม
 (ผ 02) หน้า 96 ข้อ 1
2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1-16 (ยกเว้นหมู่ที่ 11
)   จํานวน  150,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  หมู่บ้านละ 10,000 บาท จํานวน 15 หมู่บ้าน
รายละเอียดดังนี้
1.บ้านแม่ขะจาน(สันลมจอย) หมู่ที่ 1 จํานวน 10,000 บาท
2.บ้านขันหอม     หมู่ที่ 2 จํานวน 10,000 บาท
3.บ้านสา            หมู่ที่ 3 จํานวน 10,000 บาท
4.บ้านสันกู่         หมู่ที่ 4 จํานวน 10,000 บาท
5.บ้านป่าแงะ      หมู่ที่ 5 จํานวน 10,000 บาท
6.บ้านสันมะนะ    หมู่ที่ 6 จํานวน 10,000 บาท
7.บ้านทุ่งยาว      หมู่ที่ 7 จํานวน 10,000 บาท
8.บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8 จํานวน 10,000 บาท
9.บ้านห้วยทราย   หมู่ที่ 9 จํานวน 10,000 บาท
10.บ้านหนองบัว(สันป่าก่อ) หมู่ที่ 10 จํานวน 10,000 บาท
11.บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 12  จํานวน 10,000 บาท
12.บ้านห้วยนํ้ากืน  หมู่ที่ 13  จํานวน 10,000 บาท
13.บ้านกู่ทอง        หมู่ที่ 14  จํานวน 10,000 บาท
14.บ้านป่าซางพัฒนา  หมู่ที่ 15 จํานวน 10,000 บาท
15.บ้านสาเจริญ     หมู่ที่ 16  จํานวน 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข       3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ แนว
ทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม 
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(ผ 02) หน้า 96 ข้อ 4
3) อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี  หมู่ที่ 1-16 (ยกเว้นหมู่ที่ 11
)   จํานวน  150,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนา
สตรีตําบลแม่เจดีย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
หมู่บ้านละ 10,000 บาท   จํานวน 15 หมู่บ้าน
รายละเอียดดังนี้
1.บ้านแม่ขะจาน(สันลมจอย) หมู่ที่ 1 จํานวน 10,000 บาท
2.บ้านขันหอม     หมู่ที่ 2 จํานวน 10,000 บาท
3.บ้านสา           หมู่ที่ 3 จํานวน 10,000 บาท
4.บ้านสันกู่         หมู่ที่ 4 จํานวน 10,000 บาท
5.บ้านป่าแงะ      หมู่ที่ 5 จํานวน 10,000 บาท
6.บ้านสันมะนะ    หมู่ที่ 6 จํานวน 10,000 บาท
7.บ้านทุ่งยาว      หมู่ที่ 7 จํานวน 10,000 บาท
8.บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8 จํานวน 10,000 บาท
9.บ้านห้วยทราย   หมู่ที่ 9 จํานวน 10,000 บาท
10.บ้านหนองบัว(สันป่าก่อ) หมู่ที่ 10 จํานวน 10,000 บาท
11.บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 12  จํานวน 10,000 บาท
12.บ้านห้วยนํ้ากืน  หมู่ที่ 13 จํานวน 10,000 บาท
13.บ้านกู่ทอง        หมู่ที่ 14  จํานวน 10,000 บาท
14.บ้านป่าซางพัฒนา  หมู่ที่ 15จํานวน 10,000 บาท
15.บ้านสาเจริญ     หมู่ที่ 16  จํานวน 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข       3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ แนว
ทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม 
(ผ 02) หน้า 96 ข้อ 2 
4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสา โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน         ในตําบลแม่เจดีย์ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน      
 ในตําบลแม่เจดีย์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ แนวทาง
การพัฒนาด้านการพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม
 (ผ 02) หน้า 96 ข้อ 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.แม่เจดีย์เกมส์ ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบ
ต.แม่เจดีย์เกมส์ ประจําปีงบประมาณ 2561 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 3   3
. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
( ผ 01) หน้า 84 ข้อ 1

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.แม่เจดีย์คัพ ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบ
ต.แม่เจดีย์คัพ ประจําปีงบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 3   3
. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
( ผ 01) หน้า 84 ข้อ 1

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรกครองส่วนท้องถิ่น
สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด     ประจําปีงบประมาณ 2561

จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาองค์กรกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติด ประจําปีงบประมาณ 2561 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 3   3
. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
( ผ 01) หน้า 84 ข้อ 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง  ประจําปีงบประมาณ 2561 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 4
   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้อง
ถิ่น  4.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ( ผ 01
) หน้า 88 ข้อ 1
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โครงการจัดงานสงกรานต์สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจําปีงบประมาณ 
2561

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานสงกรานต์สืบ
สานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  ประจําปีงบประมาณ 2561 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 4
   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้อง
ถิ่น   4.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ( ผ 01
) หน้า 88 ข้อ 2

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้า
พรรษา ประจําปีงบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 4
   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้อง
ถิ่น          4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  แนวทาง
การพัฒนา ด้านศาสนา  (ผ 01) หน้า 87 ข้อ 2

โครงการสรงนํ้าพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสรงนํ้าพระธาตุม่อน
พระเจ้าหลาย ประจําปีงบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 4
   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้อง
ถิ่น   4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  แนวทางการ
พัฒนา ด้านศาสนา  (ผ 01) หน้า 87 ข้อ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท

1)อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงป่าเป้า โครงการงานรัฐพิธีงานส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นงานกิจกรรมอันเป็นสาธารณ
กุศล ประจําปีงบประมาณ 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามเป้า โครงการงานรัฐพิธีงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นงานกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล ประจําปี
งบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ( ผ 02) หน้า 96 ข้อ 1
2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงป่าเป้า โครงการงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช ประจําปีงบประมาณ 2561  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559  จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามเป้า โครงการงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช ประจําปีงบประมาณ 2561  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  4.2  แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ผ 02) หน้า 99 ข้อ 2

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลแม่เจดีย์ โครงการส่งเสริมงานวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2561 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
พ.ศ.2559  จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมงานวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2561 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  4.2  แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(ผ 02) หน้า 99 ข้อ 1
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดิม 
(Home Stay) ประจําปีงบประมาณ 2561

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดิม (Home Stay) ประจําปีงบ
ประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 5.4
  แผนงานการศาสนาวัฒนาและนันทนาการ  แนวทางการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว  ( ผ 01) หน้า 91 ข้อ 3

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัดพระเจ้าหลวงม่อนพระเจ้าหลาย ประจําปีงบ
ประมาณ 2561

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัด
พระเจ้าหลวงม่อนพระเจ้าหลาย ประจําปีงบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 5.4
  แผนงานการศาสนาวัฒนาและนันทนาการ  แนวทางการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว  ( ผ 01) หน้า 91 ข้อ 2

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริฯ ประจําปีงบประมาณ 2561

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ ประจําปีงบ
ประมาณ 2561          
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 2
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
2.1 แผนงานการเกษตร แนวทางการพัฒนาด้านการเพิ่มรายได้ลดราย
จ่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ 
(ผ 01) หน้า 80 ข้อ 1
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลแม่เจดีย์ 
    ประจําปีงบประมาณ 2561

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลแม่เจดีย์  ประจําปีงบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 2
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 2.2  แผนงานการเกษตร แนว
ทางการพัฒนาด้านการเกษตร  ( ผ 01) หน้า 80 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-สําหรับเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย เคมีป้องกันโรค สารชีวภัณฑ์ อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช วัสดุเพาะชํา เครื่องกะเทาะเมล็ด
พืช เช่น ชา กาแฟ ข้าว ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจําปีงบประมาณ 
2561

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจําปีงบประมาณ 2561   เช่น กิจกรรมปลูก
ป่า และอนุรักษ์ป่า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 5.2
   แผนงานการเกษตร  แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม( ผ 01) หน้า 90 ข้อ 3

โครงการฝึกอบรมการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ 
2561

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 5.1
 แผนงานการเกษตร แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและควบคุมไฟ
ป่า(ผ01) หน้า 89 ข้อ 2
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โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้
เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ประจําปีงบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 5.2
   แผนงานการเกษตร  แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม( ผ 01) หน้า 90 ข้อ 4

โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นการจัดซื้อพันธุ์ปลา
เพื่อปล่อยสู่แม่นํ้าธรรมชาติและการดูแลรักษาแหล่งนํ้า ประจําปีงบประมาณ 
2561

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นการจัดซื้อพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยสู่แม่นํ้า
ธรรมชาติและการดูแลรักษาแหล่งนํ้า ประจําปีงบประมาณ 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  5.2
   แผนงานการเกษตร  แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ผ 01) หน้า 89 ข้อ 2

โครงการสร้างฝายชะลอนํ้าหรือฝายกั้นนํ้า (ฝายแม้ว) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
นํ้าและป่าไม้สิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 15  บ้านป่าซางพัฒนา

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสร้างฝายชะลอนํ้า
หรือฝายกั้นนํ้า (ฝายแม้ว) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าและป่าไม้สิ่งแวด
ล้อม หมู่ที่ 15  บ้านป่าซางพัฒนา 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 5.2
   แผนงานการเกษตร  แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม( ผ 01) หน้า 89 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 80,000 บาท

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันกู่ หมู่ที่ 4  
โครงการส่งเสริมการการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าและการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  จํานวน 10,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.1 แผนงานการเกษตร 
( ผ 02) หน้า 96 ข้อ 1
2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 5 
โครงการส่งเสริมการการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าและการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  จํานวน 10,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.1 แผนงานการเกษตร 
( ผ 02) หน้า 96 ข้อ 1
3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 
โครงการส่งเสริมการการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าและการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  จํานวน 10,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.1 แผนงานการเกษตร 
( ผ 02) หน้า 96 ข้อ 1
4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7  
โครงการส่งเสริมการการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าและการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  จํานวน 10,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.1 แผนงานการเกษตร 
( ผ 02) หน้า 96 ข้อ 1
5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8  
โครงการส่งเสริมการการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าและการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  จํานวน 10,000 บ
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าท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.1 แผนงานการเกษตร 
( ผ 02) หน้า 96 ข้อ 1
6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 9  
โครงการส่งเสริมการการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าและการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  จํานวน 10,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.1 แผนงานการเกษตร 
( ผ 02) หน้า 96 ข้อ 1
7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยนํ้ากืน หมู่ที่ 13  
โครงการส่งเสริมการการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าและการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  จํานวน 10,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.1 แผนงานการเกษตร 
( ผ 02) หน้า 96 ข้อ 1
8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าซางพัฒนา  หมู่ที่ 15  โครงการ
ส่งเสริมการการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าและการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  จํานวน 10,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.1 แผนงานการเกษตร 
( ผ 02) หน้า 96 ข้อ 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,187,984 บาท

งบกลาง รวม 14,187,984 บาท
งบกลาง รวม 14,187,984 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างสังกัด 
อบต.แม่เจดีย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,550,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตําบลแม่เจดีย์โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ
จํานวนเงิน  9,559,800 บาท มีรายละเอียดดังนี้
อายุ 60-69 ปี  จํานวน 729 คน จะได้รับคนละ  600  บาท
อายุ 70-79 ปี  จํานวน 300 คน จะได้รับคนละ  700  บาท
อายุ 80-89 ปี  จํานวน 162 คน จะได้รับคนละ  800  บาท
อายุ 90  ปีขึ้นไป จํานวน   21 คน จะได้รับคนละ1,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  3.1  แผนงานงบกลาง แนวทางการ
พัฒนาด้านการพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม( ผ 02) หน้า 81
 ข้อ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,360,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการตําบลแม่เจดีย์
จํานวนเงิน  3,360,000  บาท 
มีรายละเอียดดังนี้
ผู้พิการจํานวน 350 คนๆ 800 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
3.1  แผนงานงบกลาง แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการส่งเสริม
สวัสดิการทางสังคม( ผ 02) หน้า 81 ข้อ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 480,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ
ทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้   จํานวน 80 คนๆ 
ละ 500 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
3.1  แผนงานงบกลาง แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการส่งเสริม
สวัสดิการทางสังคม( ผ 02) หน้า 81 ข้อ 3
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สํารองจ่าย จํานวน 342,184 บาท
-เพื่อใช้จ่ายในกรณีจําเป็น ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์สาธารณภัยหรือการใช้
จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่หรือการจ่ายงบ
ประมาณที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณในหมวดอื่นไว้ตามระเบียบกฎหมาย
ประกาศหลักเกณฑ์หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 149,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 193,184 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 135,000 บาท
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริการ
ส่วนตําบลแม่เจดีย์ (สปสช.) จํานวน 135,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่ อบต.แม่
เจดีย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 170,000 บาท
-เพื่อส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) ในอัตรา
ร้อยละ 1 ของรายได้ประจําปีตามความในพระราชบัญญัติ
บําเหน็จ บํานาญข้าราชการท้องถิ่นและระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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