
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์
อําเภอ เวียงป่าเป้า   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 42,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,275,160 บาท
งบบุคลากร รวม 9,346,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ นายก/รองนายกฯ ได้แก่ 
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
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2557
คํานวณตังจ่ายไว้  12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายกฯ 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
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2557
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง นายกฯ/รองนายกฯ ได้แก่
1)เงินประจําตําแหน่งนายก อบต.อัตราเดือนละ 1,750 บาท 
เป็นเงิน 21,000 บาท
2)เงินประจําตําแหน่งรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880 บาท 
เป็นเงิน 1,760 บาท จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2557
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนเลขานุการ นายก อบต. ในอัตราเดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 86,400 บาท
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2557
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,750,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก 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
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2557
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,911,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,080,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีพนักงานส่วนตําบลของสํานักงานปลัด ตําแหน่ง ปลัดฯ รอง
ปลัดฯ นักวิชาการตรวจสอบภายใน หัวหน้าสํานักปลัด นักวิเคราะห์ฯ นัก
ทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทัวไป นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงาน
ป้องกันฯ  และเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบลของกองคลัง
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บราย
ได้ พนักงานการเงินและบัญชี เป็นต้นจํานวนอัตราตามทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)   ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการกําหนด  ดังนี
1)ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558
2)ประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 9) ลงวันที 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิน (บัญชี 5)
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 94,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล จํานวนอัตราตามทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563) ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ
กําหนด  ดังนี
1)ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558 
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง ปลัด อบต
. รองปลัด อบต. หัวหน้าสํานักปลัด อบต.  และผู้อํานวยการกองคลัง ตาม
ระเบียบกฎหมายประกาศว่าด้วยเงินเดือนประจําตําแหน่ง  จํานวนอัตรา
ตามทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการกําหนด  ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง หลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล(เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บัญชี
อัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 2 (องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลและเมืองพัทยา)
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,395,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างสังกัดสํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลและกองคลัง ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ
กําหนด  จํานวนอัตราตามทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563) ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ
กําหนด  ดังนี
1)ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 131,340 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างของสํานักงาน
ปลัด อบต.และกองคลัง  จํานวนอัตราตามทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสัง
การกําหนด  ดังนี
1)ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 2,756,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 385,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท

1)เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ หรือ
2)เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ แก่ อบต. ตามกฎหมาย เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ค่าตอบแทนจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานฯลฯ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึงมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 280,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต. จนท.ตรวจสอบภายในหัวหน้า
สํานักปลัด และพนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานักงานปลัด อบต. ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของนายก อบต.และพนักงาน
ส่วนตําบล สํานักงานปลัด อบต. ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   และทีแก้ไขเพิมเติม
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,486,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค
สือสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้าง
เหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างหนึงอย่างใดและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
อืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน ค่าจ้างเหมายามดูแลความ
ปลอดภัยในสํานักงาน ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครือง
ถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครืองปรินเตอร์ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี.ค.2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการต้องรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็น
เงิน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กับองค์การปกครองส่วนท้องถินหรือองค์การปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน เป็นเงิน  40,000 บาท
-รายจ่ายเกียวกับพิธีเปิดอาคารต่างๆค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีฯลฯ เป็นเงิน 3,000 บาท 
-ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการรับรองและพิธีการ เป็นเงิน 2,000 บาท 
ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หรือผู้มี
สิทธิอืนๆ ตามระเบียบกฎหมายกําหมด  ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป หรือเลือกตังซ่อมสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
เจดีย์ ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด  (กรณีครบวาระ  ยุบ
สภา  กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มี
การเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ ) อีกทังให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัด
สถานที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.2/ว 3675  ลงวันที  6
  กรกฎาคม  2561  เรือง  การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตังงบประมาณ
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการ
สาธารณะตามอํานาจหน้าที แผนงานบริหารทัวไป หน้า 92 ข้อ 

โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 3,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)พระราชบัญญัติ การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 
2)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.  2560 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1  ผ 02  น ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครอง การบริหาร และการบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที แผน
งานบริหารงานทัวไป หน้า 25  ข้อ 1 
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โครงการเชิดชูเกียรติเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการเพือให้
บริการประชาชนทีดี ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 3,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)พระราชบัญญัติ การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 
2)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.  2560 
    ตังจ่ายจากเงินรายได้
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1  ผ 02  ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครอง การบริหาร และการบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที แผน
งานบริหารงานทัวไป หน้า 25  ข้อ 3

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนา
ทียังยืน เพือมุ่งเน้นเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิน พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตัวแทนกลุ่มพัฒนาสตรีและผู้นํา
หมู่บ้าน เพือนําไปพัฒนาชุมชน ให้เข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข พึงตนเองได้ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 250,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าคู่มือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1  ผ 02  ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครอง การบริหาร และการบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที แผน
งานบริหารงานทัวไป หน้า 25  ข้อ 4   

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:56:01 หน้า : 8/68



โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าคู่มือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1  ผ 02  ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครอง การบริหาร และการบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที แผน
งานบริหารงานทัวไป หน้า 25  ข้อ 2 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆในความรับผิด
ชอบของ อบต.แม่เจดีย์ เพือสามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ตาม
หนังสือ มท.ที มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี.ค. 2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ กระดาษ เครืองคิดเลข
ขนาดเล็ก  หมึก เครืองเจาะขนาดเล็ก ดินสอ ปากกา ยางลบ ตรายาง กรร
ไกร คลิป เป๊ก  แฟ้ม  ธงชาติ  ไม้บรรทัด นําดืมบริการประชาชนฯลฯ
  ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที  3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดจ้างหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด  มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผู้ปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน
ส้อม แก้วนํา จานรอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด โอ่ง ฯลฯ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที  3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมค์ เพลา ตลับ ลูก
ปืน นํามันเบรก หัวเทียน นอตและสกรู หม้อนํา สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที  3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหานํามันเชือเพลงและหล่อลืนต่างๆ เช่นนํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก็สหุงต้มทีใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์และนํามันทีใช้ในกรณีทีขอ
รับสนับสนุนเครืองจักรจากส่วนราชการอืนฯลฯ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการ ดังนี
1)หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1546 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที  3) 
พ.ศ.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่า ขาตังกล้อง กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วิดีโอเทปแผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียมฯลฯตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที  3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์  กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีชิป และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการ ดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที  3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต.แม่เจดีย์ ทีสาธารณะและที
อืนๆ ทีเป็นอํานาจหน้าทีหรือในความรับผิดชอบของ อบต.แม่เจดีย์ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล สําหรับทีทําการ อบต.แม่เจดีย์และ
ทีอืนๆทีเป็นทรัพย์สินของ อบต.แม่เจดีย์หรืออยู่ในอํานาจหน้าทีหรือความ
รับผิดชอบของ อบต.เจดีย์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐานประจําสํานักงาน ค่าบริการ
โทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลข ค่าบํารุงรักษาสายฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่น
ตู้ ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที 19 ตุลาคม 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าสือสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ
เช่น ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
กับการใช้บริการ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 102,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 10,200 บาท
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 6 ตัว ตัวละ 1,700 บาท
ลักษณะพืนฐาน
-เป็นเก้าอีพนักพิงระดับไหล่ และหุ้มด้วยเบาะหนังเทียม
-มีขาเป็นแกนโลหะแกนเดียว 5 แฉก และมีล้อเลือน
-ตัวเบาะนังสามารถปรับหมุนได้รอบตัว
-ปรับระดับความสูงตําได้ด้วยระบบคันโยก
-ขนาดไม่น้อยกว่า 55X45X85 เซนติเมตร
-รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 08 หน้า 30 ข้อ 4 

จัดซือเครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท
จัดซือเครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครือง ส่งเอกสาร
ได้ครังละ 20 แผ่น
คุณลักษณะพืนฐาน 
1) หมายถึงเครือง Facsimile หรือ โทรภาพ
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
3) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขันตํา
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 08 หน้า 30 ข้อ 3 ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
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จัดซือโต๊ะประชุมรูปตัวโอ จํานวน 24,700 บาท
เพือจัดซือโต๊ะประชุมรูปตัวโอ จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
1)หน้าโต๊ะหนา 25 มิลลิเมตร  30-32 ทีนัง
2)โต๊ะเข้ามุม ขนาด กว้าง 60 X ยาว 180 X สูง 75 เซนติเมตร 4 ตัว
3) โต๊ะขนาด กว้าง 60 X ยาว 220 X สูง 75 เซนติเมตร 6 ตัว
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 08 หน้า 31 ข้อ 10

จัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
จัดซือโต๊ะหมู่ชา จํานวน 1 ตัว
    คุณลักษณะพืนฐาน
    1) ทําด้วยไม้สัก
    2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิว
    3) มีฐานรองโต๊ะหมู่
    ตังจ่ายจากเงินรายได้
    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 08 หน้า 31 ข้อ 11 ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,800 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง ราคา 25,800 บาท 
รายละเอียดดังนี
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย 
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตังมาจากโรง
งาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 08 หน้า 30 ข้อ 8 เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
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จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 15,000 บาท
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ราคาเครืองละ 2,500
 บาท จํานวน 6 เครือง เป็นเงิน 15,000 บาท
 คุณลักษณะพืนฐาน
 -มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)
 -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 1 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 08 หน้า 30 ข้อ 5 เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่โครงการเพิมประสิทธิภาพ
สถานทีกลางเพือเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเพิมประสิทธิภาพ
สถานทีกลางเพือเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1  ผ 02  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านการ
เมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการสาธารณะตามอํานาจ
หน้าที แผนงานบริหารงานทัวไป หน้า 28  ข้อ 1  
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท

1)อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงป่าเป้า โครงการ 111  ปี ของดี
เวียงป่าเป้า ประจําปีงบประมาณ 2562  จํานวน 30,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ 111 ปี ของดีเวียง
ป่าเป้า ประจําปีงบประมาณ 2562 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1  ผ 02  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการเกษตร แผนงานบริหารงานทัวไป หน้า 95  ข้อ 1 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559
 2)อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงป่าเป้า โครงการออกหน่วยบริการ
ประชาชนในพืนทีอําเภอเวียงป่าเป้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการออกหน่วยบริการ
ประชาชนในพืนทีอําเภอเวียงป่าเป้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ผ 02  อุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แผนงานบริหารงานทัวไป หน้า 95  ข้อ 1
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

งานบริหารงานคลัง รวม 810,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 771,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 201,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

1)เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์หรือ
2)เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.ตามกฎหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่า
ตอบแทนจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานฯลฯ ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือ
สังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึงมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน ของพนักงานส่วนตําบลของกอง
คลังซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบลของกอง
คลังซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   และทีแก้ไขเพิมเติม
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 140,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ(ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค
สือสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้าง
เหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างหนึงอย่างใดและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
อืนๆ เช่น  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการ
ต่างๆ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
/ว 1536 ลว. 19 มี.ค.2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หรือผู้มี
สิทธิอืนๆ ตามระเบียบกฎหมายกําหมด  ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2562
 โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าจ้างพนักงาน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน(ค่า
อาหารทําการนอกเวลา)  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 107 ลงวันที 8
 มกราคม 2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 6
  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการ
สาธารณะตามอํานาจหน้าที  แผนงานบริหารงานทัวไป หน้า 93 ข้อ 5 

โครงการส่งเสริมการชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลาและบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการส่งเสริมการชําระภาษีภายใน
กําหนดระยะเวลาและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ประจําปีงบ
ประมาณ 2562  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ป้าย
โครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 6
  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการ
สาธารณะตามอํานาจหน้าที  แผนงานบริหารงานทัวไป หน้า 93 ข้อ 6 
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ กระดาษ เครืองคิดเลข
ขนาดเล็ก  หมึก เครืองเจาะขนาดเล็ก ดินสอ ปากกา ยางลบ ตรายาง กรร
ไกร คลิป เป๊ก  แฟ้ม  ธงชาติ  ไม้บรรทัด  ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสังการดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที  3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์  กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีชิป และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการ ดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที  3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 39,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 8,500 บาท
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 5 ตัว ตัวละ 1,700 บาท จํานวน 8,500
 บาท
 ลักษณะพืนฐาน
 -เป็นเก้าอีพนักพิงระดับไหล่ และหุ้มด้วยเบาะหนังเทียม
 -มีขาเป็นแกนโลหะแกนเดียว 5 แฉก และมีล้อเลือน
 -ตัวเบาะนังสามารถปรับหมุนได้รอบตัว
 -ปรับระดับความสูงตําได้ด้วยระบบคันโยก
 -ขนาดไม่น้อยกว่า 55X45X85 เซนติเมตร
 -รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 08 หน้า 30 ข้อ 4
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,800 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง ราคา 25,800 บาท 
รายละเอียดดังนี
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย 
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตังมาจากโรง
งาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 08 หน้า 30 ข้อ 8 เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
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จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ราคาเครืองละ 2,500
 บาท จํานวน 2 เครือง
 คุณลักษณะพืนฐาน
 -มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)
 -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 08 หน้า 30 ข้อ 5 เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตังจุดบริการเพือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนเนืองในเทศกาลปีใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการตังจุดบริการเพือป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและอุบัติเหตุบนท้องถนนเนืองในเทศกาลปีใหม่ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 เพือจ่ายเป็น ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสีย
ไป  ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที3 การ
พัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 93 ข้อ 1

โครงการตังจุดบริการเพือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนเนืองในเทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ  2562

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการตังจุดบริการเพือป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนเนืองในเทศกาลสงกรานต์ประจําปีงบประมาณ 2562 เพือจ่าย
เป็น ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไป  ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
รณรงค์ลดอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที3 การ
พัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 93 ข้อ 2 
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โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่เจดีย์ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2562
 เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที3 การ
พัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 93 ข้อ 3

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าคู่มือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที3 การ
พัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 83 ข้อ 3
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกชิเจน นํายาต่างๆ ถุงมือ กระดาษรอง เคมี
ภัณฑ์ ฯลฯ  ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการ ดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้

 

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงป่าเป้าโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ประจําปีงบ
ประมาณ 2562
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ.02อุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กร
ประชาชน ยุทธศาสตร์ที3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเพือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า97 ข้อ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,940,802 บาท
งบบุคลากร รวม 2,353,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,353,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,063,440 บาท
-เพือจ่ายเป็นเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานส่วนตําบลของกองการศึกษาฯ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ เจ้าพนักงานธุรการ ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น จํานวนอัตราทีปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการกําหนด  ดังนี
1)ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558
2)ประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 9) ลงวันที 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิน (บัญชี 5)
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆของพนักงาน
ส่วนตําบลของกองการศึกษาฯ จํานวนอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี(ปีงบประมาณ 2561-2563) ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสัง
การกําหนด  ดังนี
1)ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558 
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวย
การกองการศึกษาฯ ตามระเบียบกฎหมายประกาศว่าด้วยเงินเดือนประจํา
ตําแหน่ง  จํานวนอัตราตามทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563) ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ
กําหนด  ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง หลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล(เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บัญชี
อัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 2 (องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลและเมืองพัทยา)
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,195,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองการศึกษาฯ  จํานวนอัตราตามที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการกําหนด  ดังนี
1)ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 108,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 1,087,800 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆของพนักงาน
ส่วนตําบลของกองการศึกษาฯ จํานวนอัตราตามทีปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ตามระเบียบ  กฎหมาย และ
หนังสือสังการกําหนด  ดังนี
1)ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

งบดําเนินงาน รวม 2,248,562 บาท
ค่าตอบแทน รวม 183,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท

1)เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ หรือ
2)เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ แก่ อบต. ตามกฎหมาย เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ค่าตอบแทนจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานฯลฯ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึงมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้
อํานวยการกองศึกษาฯและพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสัง
การดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบลกองการ
ศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ ตามระเบียบ  กฎหมาย และ
หนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   และทีแก้ไขเพิมเติม
พ.ศ. 2549  
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,104,260 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 142,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ(ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค
สือสารและคมนาคม) ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิง
ก่อสร้างอย่างหนึงอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจน
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง
เหมาดูแลเด็ก ฯลฯตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี.ค.2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้
 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอืนๆ ตามระเบียบกฎหมาย
กําหมด  ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  ตามระเบียบดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินตามโครงการพัฒนาบุคคลทางการศึกษาและค่าใช้
จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร    ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถินแผนการ
ศึกษา หน้า 86 ข้อ 4

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในท้องถินให้ได้รับการเตรียม
ความพร้อมด้านการศึกษาและการรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง 
ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 108,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กตําบลแม่เจดีย์ พร้อมคนขับและนํามัน ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1  ผ 01  ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน แผนงานการศึกษา
หน้า 23  ข้อ 2  
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาการด้านโภชนาการ สุขภาพ ร่างกาย ในการบ
ริโภค

จํานวน 460,600 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดหาอาหารกลางวันตามโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาการด้านโภชนาการด้านโภชนาการ  สุขภาพ  ร่าง
กายในการบริโภค (อาหารกลางวันเด็กเล็กและเด็กอนุบาล) ตังงบ
ประมาณตาม ระเบียบ กฎหมาย คําสัง หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
โดยสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
เจดีย์ ทัง 3 แห่ง แยกเป็น
(1)ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.แม่เจดีย์ จํานวน64คนx20บาทx245
 วัน จํานวน 313,600 บาท
(2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว จํานวน10คนx20 บาทx245
วัน จํานวน 49,000 บาท
(3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะกาด จํานวน20 คนx20บาทx245
วัน จํานวน 98,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองท้องถิน ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจองค์กรประชาชน  ยุทธศาสตร์ที4 การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน แผนงานการศึกษา  (ผ 02
) หน้า 98 ข้อ 3
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 223,660 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว)จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) ได้แก่
1)ค่าจัดการเรียนการสอน อันตราคนละ 1,700 บาท/ปี
 - จํานวน 94x1,700x12 เป็นเงิน 159,800 บาท
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) ได้แก่
1)ค่าหนังสือเรียน
 -อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 62 คน เป็นเงิน 12,400 บาท
2)ค่าอุปกรณ์การเรียน
 -อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 62 คน เป็นเงิน 12,400 บาท
3)ค่าเครืองแบบนักเรียน
 -อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 62 คน เป็นเงิน 12,400 บาท
4)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 -อัตราคนละ 430 บาท/ปี จํานวน 62 คน เป็นเงิน 26,660 บาท
รวมเป็นเงิน 63,860  บาท
ตังงบประมาณตาม ระเบียบ กฎหมาย คําสัง หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)อุดหนุนองค์กร
ปกครองท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์ท4ี การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน  แผนงานการศึกษา   หน้า 98
 ข้อ 2
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โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์เพิมพูนปัญญาเด็กและ
เยาวชนตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 70,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  จ้างเหมาเครืองเสียงพร้อมเครืองขยายเสียง
พร้อมผู้ควบคุม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1  ผ 01  ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน แผนงานการศึกษา
หน้า 23  ข้อ 1  

ค่าวัสดุ รวม 946,302 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ กระดาษ เครืองคิดเลข
ขนาดเล็ก  หมึก เครืองเจาะขนาดเล็ก ดินสอ ปากกา ยางลบ ตรายาง กรร
ไกร คลิป เป๊ก  แฟ้ม  ธงชาติ  ไม้บรรทัดฯลฯ  ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสังการดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที  3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-เพือใจเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพือใช้ในกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.แม่เจดีย์ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงวงจร ฯลฯ
 ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที  3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดจ้างหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด  มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผู้ปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน
ส้อม แก้วนํา จานรอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด โอ่ง ฯลฯ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 816,302 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพืนทีรับผิด
ชอบ 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
เจดีย์ จํานวน 3 แห่ง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.  เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1-ป.6 ตังงบประมาณรองรับในอัตราคนละ 7.37 บาท       ตังงบ
ประมาณตาม ระเบียบ กฎหมาย คําสัง  หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ
)จํานวน 4 แห่ง ได้แก่   
(1)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32       
(2)โรงเรียนบ้านป่าแงะ      
(3)โรงเรียนบ้านทุ่งยาว        
(4)โรงเรียนปางมะกาดวิทยา
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์จํานวน3แห่ง
ได้แก่       
 (1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่เจดีย์               
 (2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว             
 (3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะกาด        
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป                   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)อุดหนุนองค์กร
ปกครองท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้อง
ถิน แผนงานการศึกษา  หน้า 98 ข้อ 1
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์  กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีชิป และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการ ดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่เจดีย์ ทีเป็น
อํานาจหน้าทีหรืออยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่เจดีย์ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที 19 ตุลาคม 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้
  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต
.แม่เจดีย์และทีอืนๆทีเป็นทรัพย์สินของ อบต.แม่เจดีย์หรือทีอยู่ในอํานาจ
หน้าทีหรือความรับผิดชอบของ  อบต.แม่เจดีย์ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที 19
 ตุลาคม 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
 1)มีมือจับชนิดบิด
 2)มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
 3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 08 หน้า 30 ข้อ 1 ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,328,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,328,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,328,000 บาท
เพืออุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันสําหรับเด็ก อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6
 ในอัตรามือละ 20 บาทต่อคน 
จํานวน 200 วัน มีดังนี
(1)อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา32 
(2)อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแงะ 
(3)อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
(4) อุดหนุนโรงเรียนปางมะกาดวิทยา 
ตังงบประมาณตาม ระเบียบ กฎหมาย คําสัง  หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป                   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)อุดหนุนองค์กร
ปกครองท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้อง
ถิน แผนงานการศึกษา  หน้า 98 ข้อ 3

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 160,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 160,000 บาท

(1)อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา32  โครงการค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรมต้านยาเสพติดของนักเรียนจํานวน 20,000 บาท  
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเดินงานตามโครงการค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรมต้านยาเสพติดของนักเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหาร
ว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์ประจําฐานเรียนรู้ และค่าอืนๆทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป        
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)   อุดหนุนองค์กร
ปกครองท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน 
แผนงานการศึกษา   หน้า 98 ข้อ 2 
(2)อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแงะ โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            จํานวน  20,000 บาท        
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีค่าใช้จ่ายดังนีค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอุปกรณ์และค่าอืนๆทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ตาม
ระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป        
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน 
แผนงานการศึกษา   หน้า 98 ข้อ 2 
(3)อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ประจําปี 2562 จํานวน  20,000 บาท 
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ประจําปี 2562โดยมีค่าใช้จ่ายดังนีค่า
ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหาร
ว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์และค่าอืนๆทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป        
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน 
แผนงานการศึกษา   หน้า 98 ข้อ 2 
(4)อุดหนุนโรงเรียนปางมะกาดวิทยา โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนปางมะกาดวิทยา  จํานวน 20,000 บาท 
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนปา
งมะกาดวิทยาโดยมีค่าใช้จ่ายดังนีค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์และค่า
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อืนๆทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป        
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน 
แผนงานการศึกษา   หน้า 98 ข้อ 2 
(5)อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลแม่
เจดีย์   โครงการขอสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานกิจกรรมอบรมเกษตร
ทฤษฏีใหม่ จํานวน 10,000 บาท  
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงามตามโครงการขอสนับสนุนงบ
ประมาณดําเนินงานกิจกรรมอบรมเกษตรทฤษฏีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายดัง
นี ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหาร
ว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์ประจําฐานเรียนรู้ และค่าอืนๆทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป        
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน 
แผนงานการศึกษา   หน้า 98 ข้อ 2 
(6)อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ   จํานวน  20,000  บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเดินงานตามโครงการ โรงเรียนปลอด
ขยะ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าป้ายโครงการ    ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์ประจํา
ฐานเรียนรู้ และค่าอืนๆทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป        
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน 
แผนงานการศึกษา   หน้า 98 ข้อ 2  
(7)อุดหนุนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  จํานวน  50,000
  บาท         
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม โดยมีค่าใช้จ่ายดังนีค่า
ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหาร
ว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์และค่าอืนๆทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป        
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน 
แผนงานการศึกษา   หน้า 98 ข้อ 2 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมและบริหารงานหน่วยบริการสาธารณสุขนอกสถานที 
ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าคู่มือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข   แผนงานสาธารณสุข  หน้า 82 ข้อ 4

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

จํานวน 50,000 บาท

- สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าประจําปีงบประมาณ 2562 เพือเป็นค่าวัคซีน ยาคุมกําเนิด
เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที 3
การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข  แผนงานสาธารณสุข หน้า 82 ข้อ 1 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจําปีงบประมาณ 
2562

จํานวน 100,000 บาท

 - สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ประจําปีงบประมาณ 2561 เพือเป็นค่าทรายอะเบท
นํามันดีเซลหรือเบนซิล ก๊าซโซลีน ป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น
ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข แผนงานสาธารณสุข หน้า 82 ข้อ 2

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:56:01 หน้า : 36/68



งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 300,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข  ประกอบด้วย 3 โครงการดังนี
1.โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรฯ
3.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ
เทพฯ
หมู่บ้านละ 20,000 บาท จํานวน 15  หมู่บ้าน 
รายละเอียดดังนี
1.บ้านแม่ขะจาน(สันลมจอย) หมู่ที 1 จํานวน 20,000 บาท
2.บ้านขันหอม หมู่ที 2 จํานวน 20,000 บาท
3.บ้านสา หมู่ที 3 จํานวน 20,000 บาท
4.บ้านสันกู่ หมู่ที 4 จํานวน 20,000 บาท
5.บ้านป่าแงะ หมู่ที 5 จํานวน 20,000 บาท
6.บ้านสันมะนะ หมู่ที 6 จํานวน 20,000 บาท
7.บ้านทุ่งยาว หมู่ที 7 จํานวน 20,000 บาท
8.บ้านปางมะกาด หมู่ที 8 จํานวน 20,000 บาท
9.บ้านห้วยทราย หมู่ที 9 จํานวน 20,000 บาท
10.บ้านหนองบัว (สันป่าก่อ) หมู่ที 10 จํานวน 20,000 บาท
11.บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที 12 จํานวน 20,000 บาท
12.บ้านห้วยนํากืน หมู่ที 13 จํานวน 20,000 บาท
13.บ้านกู่ทอง หมู่ที 14 จํานวน 20,000 บาท
14.บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ที 15 จํานวน 20,000 บาท
15.บ้านสาเจริญ หมู่ที 16 จํานวน 20,000 บาท
ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการดังนี
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลง
วันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที 1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐ
วิสาหกิจ องค์กร ประชาชนยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แผนงานสาธารณ
สุข ( ผ 02)หน้า 27 ข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
-อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอเวียงป่าเป้า โครงการส่งเสริมกิจการกิงกาชาด
อําเภอเวียงป่าเป้า ประจําปีงบประมาณ 2562 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิจการกิงกาชาดอําเภอเวียงป่าเป้า ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ ( ผ 02) หน้า 96 ข้อ 3
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,535,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,151,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,151,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 629,880 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบลของกองช่าง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง นายช่างโยธา เป็นต้น จํานวนอัตราตามทีปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)   ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือ
สังการกําหนด  ดังนี
1)ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558
2)ประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 9) ลงวันที 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิน (บัญชี 5)
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวย
การกองช่าง จํานวนอัตราตามทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563) ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ
กําหนด  ดังนี
1)ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558 
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างกองช่าง จํานวนอัตราตามที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการกําหนด  ดังนี
1)ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างของกองช่างจํานวน
อัตราตามทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563
) ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการกําหนด  ดังนี
1)ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 673,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 163,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

1)เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ หรือ
2)เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ แก่ อบต. ตามกฎหมาย เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ค่าตอบแทนจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานฯลฯ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึงมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้
อํานวยการกองช่าง และพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองช่าง อบต.แม่
เจดีย์ ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตําบล กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) 
พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค
สือสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการาบุคคลภายนอก ค่าจ้าง
เหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างหนึงอย่างใดและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
อืน ๆ เช่นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการต่าง ๆ ค่าทดสอบปริมาณ
นําประปาและคุณภาพนําดิบและนําประปา ค่ารังวัดสอบเขตทางสาธารณ
ประโยชน์ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี.ค.2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอืนๆ ตามระเบียบกฎหมาย
กําหมด  ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  ตามระเบียบดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆในความรับผิด
ชอบของ อบต.แม่เจดีย์ เพือสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการ ดังนี
1)หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1546 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานทัง วัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หนังสือ กระดาษ เครืองคิดเลขขนาด
เล็ก  หมึก เครืองเจาะขนาดเล็ก ดินสอ ปากกา ยางลบ ตรายาง กรร
ไกร คลิป เป๊ก  แฟ้ม  ธงชาติ  ไม้บรรทัด  ฯลฯ  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง    (ฉบับที  3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
-เพือใจเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทัง วัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงวงจร ฯลฯ
 ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที  3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ทัง วัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่เช่น ไม้ต่าง ๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม สิง ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ ท่อนําบาดาล  ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที  3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ทัง วัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป
 และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สังการ ดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 510,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
 1)มีมือจับชนิดบิด
 2)มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
 3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 08 หน้า 30 ข้อ 2 ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือเครืองตบดิน จํานวน 21,000 บาท
จัดซือเครืองตบดินจํานวน 1 เครือง ราคา 21,000 บาท
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
 1)ใช้เครืองยนต์เบนซิน
 2)นําหนักของเครืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
 3)แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
 4)ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครังต่อนาที
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 08 หน้า 30 ข้อ 7 ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,800 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง ราคา 25,800 บาท 
รายละเอียดดังนี
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย 
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ และเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตังมาจากโรง
งาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 08 หน้า 31 ข้อ 9 เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
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จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ราคาเครืองละ 2,500
 บาท จํานวน 1 เครือง
 คุณลักษณะพืนฐาน
 -มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)
 -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 08 หน้า 30 ข้อ 6 เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 450,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 350,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินประเภททีดินและสิงก่อ
สร้าง ได้แก่ ถนนหรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต
.แม่เจดีย์ 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 6) พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ทรัพยากรนําและการจราจร แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 67 ข้อ 1 - 4

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท
- เพือปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามประมาณการกอง
ช่าง อบต.แม่เจดีย์  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 6) พ.ศ.2552  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที 4
 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน  แผน
งานการศึกษา หน้า 85 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท
- เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอเวียงป่าเป้า ในการขยายเขต
ไฟฟ้าเพือความสว่างในเขตตําบลแม่เจดีย์ อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ทรัพยากรนําและการจราจร แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 75 ข้อ 2 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิงขยะ การคัด
แยกขยะและการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าคู่มือ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  กฎหมายและหนังสือสังการ  ดัง
นี
1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม  พ.ศ. 2535
2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2530
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2538
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
5) ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6
 พ.ศ.2552) และระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้อง
        ตังจ่ายจากเงินรายได้
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 5การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ สิงแวดล้อมและการท่องเทียว   แผนงานเคหะและ
ชุมชน หน้า 24 ข้อ 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 275,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อบต.สัญจร ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ อบต
.สัญจร ประจําปีงบประมาณ 2562 เพือให้บริการประชาชนนอกสถาน
ที โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ    ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการ
สาธารณะตามอํานาจหน้าที  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 92 ข้อ 3
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โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านระดับตําบล ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านระดับตําบล ประจําปีงบประมาณ 2562 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือ    ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการ
สาธารณะตามอํานาจหน้าที   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 92 ข้อ 2 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ    ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 81 ข้อ 5

โครงการสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าของดีตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนส่ง
เสริม ผลิตภัณฑ์สินค้าของดีตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2562
 เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ตกแต่งขบวน
รถ    ค่าวัสดุ และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์    ค่าป้ายโครงการ  จ้างเหมาเครืองเสียงพร้อมเครืองขยายเสียง
พร้อมผู้ควบคุม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 79 ข้อ 2
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โครงการอบรมเยาวชนเพือส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมเยาวชนเพือ
ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ประจําปีงบประมาณ 2562 โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ    ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   หน้า 81 ข้อ 4 

งบเงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงป่าเป้า (ศป.ปส.อ.เวียงป่า
เป้า) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐ
วิสาหกิจ องค์กร ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข   แผนงานสังคม
สงเคราะห์ (ผ 02) หน้า 96 ข้อ 4 

เงินอุดหนุนเอกชน
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 165,000 บาท
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 3 หมู่บ้าน 
เป็นเงิน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพ
ติด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  หมู่บ้านละ 10,000 บาท จํานวน 3 หมู่
บ้าน 
รายละเอียดดังนี
1) บ้านป่าแงะ                         หมู่ที 5         จํานวน   10,000  บาท  
2) บ้านห้วยนํากืน                    หมู่ที 13       จํานวน   10,000  บาท
3) บ้านป่าซางพัฒนา                หมู่ที 15       จํานวน   10,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐ
วิสาหกิจ องค์กร ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3การพัฒนาด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (ผ 02) หน้า 96 ข้อ 4
 2) อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 1 – 16 (ยกเว้นหมู่ที 11
) จํานวน 105,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนา
สตรีตําบลแม่เจดีย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หมู่บ้านละ 7,000
 บาท จํานวน 15 หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี
1) บ้านแม่ขะจาน (สันลมจอย)    หมู่ที 1       จํานวน   7,000  บาท
2) บ้านขันหอม                         หมู่ที 2       จํานวน   7,000  บาท
3) บ้านสา                                หมู่ที 3       จํานวน   7,000  บาท
4) บ้านสันกู่                             หมู่ที 4       จํานวน   7,000  บาท
5) บ้านป่าแงะ                          หมู่ที 5       จํานวน   7,000  บาท
6) บ้านสันมะนะ                       หมู่ที 6       จํานวน   7,000  บาท
7) บ้านทุ่งยาว                          หมู่ที 7       จํานวน   7,000  บาท 
8) บ้านปางมะกาด                    หมู่ที 8      จํานวน    7,000  บาท
9) บ้านห้วยทราย                      หมู่ที 9      จํานวน   7,000  บาท
10) บ้านสันป่าก่อ                     หมู่ที 10     จํานวน   7,000  บาท
11) บ้านใหม่พัฒนา                  หมู่ที 12     จํานวน   7,000  บาท
12) บ้านห้วยนํากืน                   หมู่ที 13     จํานวน   7,000  บาท
13) บ้านกู่ทอง                          หมู่ที 14      จํานวน   7,000  บาท
14) บ้านป่าซางพัฒนา                หมู่ที 15      จํานวน   7,000  บาท
15) บ้านสาเจริญ                       หมู่ที 16       จํานวน  7,000  บาท
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ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐ
วิสาหกิจ องค์กร ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (ผ 02) หน้า 96 ข้อ 2
3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านป่าแงะ โครงการฝึกอบรม
จัดทําผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้ไผ่ ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านป่า
แงะ  หมู่ที 5 ตําบลแม่เจดีย์ อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมจัดทํา
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้ไผ่ ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านป่าแงะ  หมู่
ที 5 ตําบลแม่เจดีย์ อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3การพัฒนาด้าน
สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ผ 02) หน้า 26 ข้อ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.แม่เจดีย์เกมส์ ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดการแข่ง
ขัน กีฬา อบต.แม่เจดีย์เกมส์  ประจําปีงบประมาณ 2562 เกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานทีในการจัดงาน  ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่ง
ขันกีฬา  เงินรางวัลในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ค่าจัดซือถ้วยรางวัล
มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพือเป็นการประกาศเกียรติคุณ   ค่าจ้างเหมาจัด
เตรียมสนามแข่งขันก่อนการแข่งขันและดูแลสนามกีฬาระหว่างการแข่ง
ขัน รวมถึงการทําความสะอาดสถานทีทังก่อน และหลังการแข่งขัน การ
เดินสายไฟฟ้าเพืออํานวยความสะดวกแก่ผู้หมู่ทีร่วมงาน  ฯลฯ  ค่าจัดซือ
อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดซือชุดกีฬาสําหรับนักกีฬา ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ ค่าป้าย
โครงการ  ค่าเช่าเครืองเสียงเพือประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา ประเภท
ต่าง ๆ และใช้ในพิธีเปิด/ปิด  การแข่งขันกีฬา รวมค่าติดตังและค่ารือ
ถอน  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทําโครงการ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชน อยู่เย็น
เป็นสุข  แผนงานการศาสนา (ผ 01) หน้า 84 ข้อ 1
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โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรกครองส่วนท้องถิน
สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดส่งนักกีฬาร่วม
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถินสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
ประจําปีงบประมาณ 2562 เกียวกับการใช้จ่าย ค่าจัดซือซือชุดกีฬาสําหรับ
นักกีฬา  ค่าใช้จ่ายเบียเลียงสําหรับนักกีฬา ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในจัดส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชน อยู่เย็นเป็นสุข  แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ผ 01) หน้า 22 ข้อ 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและร่วมสืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมือง ประจําปี
งบประมาณ 2562

จํานวน 100,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
และร่วมสืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมือง ประจําปีงบประมาณ 2562 เกียวกับ
การใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาทําอาหาร รับรอง ผู้ทีได้รับเชิญร่วมงานและผู้ร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าเช่าเต็นท์ เวที รวมค่าติดตังและค่ารือถอน ภายในงาน ค่า
จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าถ้วยรางวัล และสาย
สะพาย  เงินรางวัลการประกวดต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่า
ตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที 1  ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน   แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (ผ 01) หน้า 23 ข้อ 2
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โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้า
พรรษา ประจําปีงบประมาณ 2562 เกียวกับการใช้จ่าย ค่าอาหารสําหรับผู้
ร่วมงาน ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์สําหรับผู้ร่วม
งาน ค่าป้ายไวนิล  จ้างเหมาจัดสถาน ค่าจ้างเหมาเครืองเสียงเพือประชา
สัมพันธ์ในงานและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที 4
 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน  แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ผ 01) หน้า 87 ข้อ 2

โครงการสรงนําพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้า
พรรษา ประจําปีงบประมาณ 2562 เกียวกับการใช้จ่าย ค่าอาหารสําหรับผู้
ร่วมงาน ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์สําหรับผู้ร่วม
งาน ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดัง
นี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที 4
 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ผ 01) หน้า 87 ข้อ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท

1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงป่าเป้า โครงการงานรัฐพิธีงานส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถินงานกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล
ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามเป้าโครงการงานรัฐพิธีงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถินงานกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลประจําปี
งบประมาณ 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐ
วิสาหกิจ องค์กร ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ผ 02) หน้า 96 ข้อ 1
2) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงป่าเป้า โครงการงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราชประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามเป้าโครงการงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราชประจําปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐ
วิสาหกิจ องค์กร ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน   แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ผ 02) หน้า 99 ข้อ 2

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิตดังเดิม 
(Home Stay) ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 20,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเทียว
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิตดังเดิม (Home Stay) ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 เกียวกับการใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์สําหรับผู้ร่วมงาน ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดซือของสมนาคุณโอมสเตย์ตัวอย่าง
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5
 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมและการท่อง
เทียว  แผนงานการศาสนาวัฒนาและนันทนาการ  ( ผ 01 ) หน้า 91
 ข้อ 3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,637,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,637,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,637,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
01.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์

จํานวน 775,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กทีทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ เทลานจอดรถพืนทีก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กทังหมดไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างตามแบบแปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิมเติม
ถึง(ฉบับที 6) พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนํา
และการจราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 3  ข้อ 1.2

02.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฝายพ่อขุน บ้านขันหอม 
หมู่ที 2

จํานวน 290,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฝายพ่อขุน บ้านขัน
หอม  หมู่ที 2 ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 123.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 494.00
 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของกอง
ช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1
 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที อบต
. กําหนด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 6) พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนํา
และการจราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 4 หมู่ที 2 ข้อ 2
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03.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนทางไป อบต.แม่เจดีย์ ต่อจากจุดเดิม 
บ้านสา หมู่ที 3

จํานวน 250,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนทางไป อบต.แม่เจดีย์ ต่อจาก
จุดเดิม   บ้านสา หมู่ที 3 ปริมาณงานขนาดความกว้าง 1.50
 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง2.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของกอง
ช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1
 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที อบต
. กําหนด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 6) พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนําและการ
จราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 6 หมู่ที 3 ข้อ 1

04. โครงการก่อสร้างร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด 
ซอย 3 บ้านสันกู่ หมู่ที 4

จํานวน 250,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อม
เทคอนกรีตฝาปิด ซอย 3 บ้านสันกู่ หมู่ที 4 ปริมาณงานขนาดความ
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 1.50  เมตร หนา 0.15 เมตร ทางเข้า
บ้านราษฎร จํานวน 2 จุด ก่อสร้างตามแบบแปลนกองช่าง พร้อมป้าย
โครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อ
สร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที อบต.กําหนดตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 6) พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนําและการ
จราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 7 หมู่ที 4 ข้อ 2

05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 บ้านป่าแงะ หมู่ที 5 จํานวน 258,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 บ้านป่า
แงะ หมู่ที 5  ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 450.00
 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของกอง
ช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนิน
การก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตาม
แบบที อบต.กําหนด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 6) พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนําและการ
จราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 8 หมู่ที 5 ข้อ 2
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06. โครงการก่อสร้างร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด
ทางเข้าบ้านราษฎร ข้างถนนสายหลักต่อจากเดิม บ้านสันมะนะ หมู่ที 6

จํานวน 56,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนสาย
หลักต่อจากเดิม บ้านสันมะนะ หมู่ที 6 ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.50
 เมตร ยาว18.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด
ยาว 8.00 เมตร จํานวน16 ฝา ก่อสร้างตามแบบแปลนของกองช่าง อบต
.แม่เจดีย์ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนํา
และการจราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 10 หมู่ที 6 ข้อ 1

07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชุมชนอาข่า) บ้านสันมะนะ 
หมู่ที 6

จํานวน 168,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชุมชนอาข่า )บ้านสัน
มะนะ  หมู่ที 6 ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 288.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของกองช่าง อบ
ต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และ
ป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที อบต
.กําหนด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 6) พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนําและการ
จราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 10 หมู่ที 6 ข้อ 2

08. โครงการขยายระบบประปาภูเขา บ้านทุ่งยาว หมู่ที 7 จํานวน 260,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าขยายระบบประปาภูเขา บ้านทุ่งยาว หมู่ที 7 ก่อสร้างตาม
แบบแปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนิน
การก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตาม
แบบที 
อบต. กําหนด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 6) พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนําและการ
จราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 11 หมู่ที 7 ข้อ 1
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09. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านปางมะกาด หมู่ที 8 จํานวน 285,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านปางมะกาด หมู่ที 8
  ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16  เมตร สูง 3 เมตรตามแบบแปลน
กองช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการ ก่อสร้าง 1
 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที อบต
.กําหนด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 6) พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนําและการ
จราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 12  หมู่ที 8 ข้อ 2

10. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยทราย หมู่ที 9 จํานวน 285,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยทราย หมู่ที 9
  ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16  เมตร สูง 3 เมตรตามแบบแปลน
กองช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการ ก่อสร้าง 1
 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที อบต
.กําหนด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 6) พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนําและการจราจร แผนงานเคหะ
และชุมชน หน้า 71 หมู่ที 9 ข้อ 1

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 ข้างบ้าน นายคํา มณี
วรรณ บ้านห้วยทราย หมู่ที 9

จํานวน 79,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 ข้างบ้าน นาย
คํา มณีวรรณ บ้านห้วยทราย หมู่ที 9 ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00
 เมตร ระยะทางยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 123.00 ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
แปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ กําหนด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 6) พ
.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนําและการ
จราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 13  หมู่ที 9 ข้อ 1
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12. โครงการก่อสร้างร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอย 4 
บ้านหนองบัว (สันป่าก่อ) หมู่ที 10

จํานวน 284,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ซอย 4 บ้านหนองบัว (สันป่าก่อ) หมู่ที 10 ปริมาณงานขนาดความ
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 106.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10
 เมตร พร้อมฝาปิดยาว 50.00 เมตร จํานวน 50 ฝา ก่อสร้างตามแบบ
แปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบ
ที อบต. กําหนด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 6) พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนําและการ
จราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 14  หมู่ที 10 ข้อ 3

13. โครงการเสริมผิวทางถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ต่อจากเดิม 
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที 12

จํานวน 250,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางถนนลาดยาง Asphaltic Concrete   ต่อ
จากเดิม บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที 12 ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00
 เมตร ระยะทางยาว 205.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 
820.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนกรมทางหลวงชนบท พร้อม
ป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อ
สร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที อบต. กําหนด ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 6)             พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนําและการ
จราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 15  หมู่ที 12 ข้อ 2

14.โครงการจัดทําป้ายชือหมู่บ้านในเขตพืนทีตําบลแม่เจดีย์ จํานวน 295,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายชือหมู่บ้านในเขตพืนทีตําบลแม่เจดีย์ ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ กําหนด ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิมเติม
ถึง(ฉบับที 6) พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนําและการจราจร แผนงานเคหะ
และชุมชน หน้า 78                  หมู่ที 1 - 16 ข้อ 2 
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15. โครงการก่อสร้างราวกันคันคลอง บ้านกู่ทอง หมู่ที 14 จํานวน 110,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันคันคลอง บ้านกู่ทอง หมู่ที 14 รวมพืนทีก่อ
สร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็กทังหมดไม่น้อยกว่า 380 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้าย
โครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อ
สร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที อบต.กําหนด ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 6) พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนําและการ
จราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 16  หมู่ที 14 ข้อ 1

16. โครงการก่อสร้างราวกันกันอุบัติเหตุทางโค้งถนนสายหลัก บ้านกู่ทอง 
หมู่ที 14

จํานวน 143,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันกันอุบัติเหตุทางโค้งถนนสายหลัก   บ้านกู่
ทอง หมู่ที 14 ปริมาณงานขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 111.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของกองช่าง อบต.แม่
เจดีย์ พร้อมป้าย
โครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อ
สร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที อบต. กําหนด ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 6) พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนําและการ
จราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 16  หมู่ที 14 ข้อ 2

17. โครงการก่อสร้างร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 พร้อมฝาปิด 
ทางเข้าบ้านราษฏร บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ที 15

จํานวน 380,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 พร้อม
ฝาปิดทางเข้าบ้านราษฎร บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ที 15 ปริมาณงานขนาด
ความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 139.00 เมตร ลึก 0.50 – 0.70
 เมตร  หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดยาว 14.00 เมตร จํานวน 28 ฝา ก่อ
สร้างตามแบบแปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์พร้อมป้ายโครงการ
ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที อบต. กําหนด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 6) พ.ศ
.2552 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนําและการ
จราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 17  หมู่ที 15 ข้อ 1
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18. โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ภาย
ในหมู่บ้าน จุดที 1 บ้านสาเจริญ หมู่ที 16

จํานวน 115,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาปิดร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู
ภายในหมู่บ้าน จุดที 1 บ้านสาเจริญ หมู่ที 16 ปริมาณงานขนาดความ
กว้างเฉลีย 0.50 – 0.50.5 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนาเฉลีย 0.12 – 0.13
 เมตร จํานวน 188 ฝา ก่อสร้างตามแบบแปลนของกองช่าง อบต.แม่
เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวร
หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที อบต. กําหนด ตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิม
เติมถึง(ฉบับที 6) พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนําและการ
จราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 19  หมู่ที 16 ข้อ 2

19. โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ภาย
ในหมู่บ้าน จุดที 2 บ้านสาเจริญ หมู่ที 16

จํานวน 104,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาปิดร่องระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู
ภายในหมู่บ้าน จุดที 2 บ้านสาเจริญ หมู่ที 16 ปริมาณงานขนาดความ
กว้างเฉลีย 0.40 – 0.41.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนาเฉลีย 0.11 –
 0.13 เมตร จํานวน 286 ฝา ก่อสร้างตามแบบแปลนของกองช่าง อบต
.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้าย
ถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามแบบที อบต. กําหนด ตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที 6) พ.ศ.2552 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรนําและการ
จราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 19  หมู่ที 16 ข้อ 2
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริฯ ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 20,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียว
กับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ ประจําปีงบประมาณ 2562
 เกียวกับรายจ่ายค่าตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าคู่มือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564 ) ยุทธศาสตร์ที 2
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
แผนงานการเกษตร ( ผ 01 ) หน้า 80 ข้อ 1

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลแม่เจดีย์ 
ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 20,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลแม่เจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2562
 เกียวกับรายจ่ายค่าตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าคู่มือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564 ) ยุทธศาสตร์ที 2
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร แผนงานการเกษตร ( ผ 01
 ) หน้า 80 ข้อ 1
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร ทังวัสดุคงทนและวัสดุสิน
เปลือง เคียว ปุ๋ย สปริงเกลอร์ ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบ
หมุน อาหารสัตว์ ผานไถกระทะ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสัง
การ ดังนี
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง    (ฉบับที  3) พ.ศ
.2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว ประจําปีงบประมาณ   
2562

จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการท้องถินไทย รวมใจ
ภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว ประจําปีงบประมาณ 2562 เกียวกับรายจ่ายค่า
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร    ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึก
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564 ) ยุทธศาสตร์ที 5
 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อมและการท่องเทียว แผน
งานการเกษตร ( ผ 01 ) หน้า 90 ข้อ 3

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:56:02 หน้า : 62/68



โครงการฝึกอบรมการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ 
2562

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ 2562 เกียวกับรายจ่าย
ค่าตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าคู่มือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564 ) ยุทธศาสตร์ที 5
 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อมและการท่องเทียว แผน
งานการเกษตร ( ผ01 ) หน้า 89 ข้อ 2

โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้เพือฟืนฟูสภาพป่า ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้
เพือฟืนฟูสภาพป่า ประจําปีงบประมาณ 2562 เกียวกับค่าใช้จ่ายดังนีเกียว
กับรายจ่ายค่าตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม   และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ กล้าพันธุ์ไม้ และอืนๆทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564 ) ยุทธศาสตร์ที 5
 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อมและการท่องเทียว  แผน
งานการเกษตร ( ผ 01 ) หน้า 90 ข้อ 4
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โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นการจัดซือพันธุ์ปลา
เพือปล่อยสู่แม่นําธรรมชาติและการดูแลรักษาแหล่งนํา ประจําปีงบประมาณ 
2562

จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นการจัดซือพันธุ์ปลาเพือปล่อยสู่แม่นํา
ธรรมชาติและการดูแลรักษาแหล่งนํา ประจําปีงบประมาณ  2562 เกียว
กับค่าใช้จ่ายดังนีเกียวกับรายจ่ายค่าตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซือพันธุ์ปลา ค่าป้าย
โครงการ ค่าขนส่งพันธุ์ปลา และค่าอืนๆทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564 ) ยุทธศาสตร์ที 5
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อมและการท่องเทียว  แผน
งานการเกษตร ( ผ 01 ) หน้า 89 ข้อ 2

โครงการสร้างฝายชะลอนําหรือฝายกันนํา (ฝายแม้ว) เพืออนุรักษ์ทรัพยากร
นํา ป่าไม้และสิงแวดล้อม

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสร้างฝายชะลอนํา
หรือฝายกันนํา (ฝายแม้ว) เพืออนุรักษ์ทรัพยากรนําและป่าไม้สิงแวด
ล้อม เกียวกับค่าใช้จ่ายดังนีเกียวกับรายจ่ายค่าตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าป้าย    ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูนซีเมนต์ ค่ากระสอบ ค่าเหล็กเส้น และ
อืนๆทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือ
สังการ 
ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564 ) ยุทธศาสตร์ที 5
 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อมและการท่องเทียว  แผน
งานการเกษตร  ( ผ 01 ) หน้า 89 ข้อ 1

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

1)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันกู่ หมู่ที 4
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นนําและการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  แผนงานการเกษตร ( ผ 02 ) หน้า 96
 ข้อ 1
2)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าแงะ หมู่ที 5
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นนําและการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  แผนงานการเกษตร( ผ 02 ) หน้า 96
 ข้อ 1
3)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันมะนะ หมู่ที 6
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นนําและการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  แผนงานการเกษตร( ผ 02 ) หน้า 96
 ข้อ 1
4)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งยาว หมู่ที 7
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นนําและการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  แผนงานการเกษตร( ผ 02 ) หน้า 96
 ข้อ 1
5)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปางมะกาด หมู่ที 8
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นนําและการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  แผนงานการเกษตร( ผ 02 ) หน้า 96
 ข้อ 1
6)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที 9
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นนําและการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  แผนงานการเกษตร( ผ 02 ) หน้า 96
 ข้อ 1
7)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยนํากลืน หมู่ที 13
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นนําและการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แผนงานการเกษตร( ผ 02 ) หน้า 96
 ข้อ 1
8)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ที 15
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นนําและการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  แผนงานการเกษตร( ผ 02 ) หน้า 96
 ข้อ 1
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,651,558 บาท
งบกลาง รวม 14,651,558 บาท
งบกลาง รวม 14,651,558 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 180,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของ อบต.แม่เจดีย์ตาม พระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10
 กรกฎาคม 2557 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,104,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุตําบลแม่เจดีย์โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพราย
เดือนแบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ 
จํานวนเงิน  10,104,000  บาท มีรายละเอียดดังนี
อายุ 60-69 ปี จํานวน 771 คน จะได้รับคนละ 600 บาท
อายุ 70-79 ปี จํานวน 316 คน จะได้รับคนละ 700 บาท
อายุ 80-89 ปี จํานวน 149 คน จะได้รับคนละ 800 บาท
อายุ 90 ปี จํานวน 39 คน จะได้รับคนล่ะ 1,000 บาท
ตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2561
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมปรากฏและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แผนงานงบกลาง ( ผ 02
 ) หน้า 81 ข้อ 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,283,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการตําบลแม่เจดีย์      
จํานวนเงิน  3,283,200 บาท มีรายละเอียดดังนี
ผู้พิการจํานวน 342 คนๆ 800 บาท
ตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2 ) พ.ศ
. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมปรากฏและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  แผนงานงบกลาง ( ผ 02
 ) หน้า 81 ข้อ 2

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:56:02 หน้า : 67/68



เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 480,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและ
ทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ จํานวน 80 คนๆ
ละ 500 บาท
ตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1)  กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 1468 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมปรากฏและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แผนงานงบกลาง ( ผ 02 ) หน้า 81 ข้อ 

สํารองจ่าย จํานวน 274,358 บาท
-เพือใช้จ่ายในกรณีจําเป็น ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์สาธารณภัยหรือการใช้
จ่ายงบประมาณเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีหรือจ่ายงบ
ประมาณทีไม่ได้ตังงบประมาณในหมวดอืนไว้ตามระเบียบ
กฎหมาย ประกาศหลักเกณฑ์หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี 
1)แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยของ อปท. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการช่วยเหลือ
ประชาชนฯ 2560  ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667  ลว. 12 มี.ค. 2545
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 43,720 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 230,638 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีองค์การบริการ
ส่วนตําบลแม่เจดีย์ ( สปสช. )

จํานวน 135,000 บาท

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีองค์การบริการ
ส่วนตําบลแม่เจดีย์ ( สปสช. ) จํานวน 135,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
สมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินในพืนที อบต.แม่เจดีย์ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการ ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ พ.ศ.2557
2)พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 195,000 บาท
-เพือส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (ก
ทบ.) ในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจําปีงบประมาณ 2560 ทีผ่าน
มา ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จ บํานาญข้าราชการท้องถินและ
ระเบียบกฎหมายหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว
 2305 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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