
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน

อําเภอ แมฟาหลวง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 122,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 20,595,120 บาท

งบบุคลากร รวม 13,161,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,596,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก       
เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกนายกและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  
- คาเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล 21,120 
- คาเงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล (2 คน) 11,610 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายกและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  
- คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล 1,900 
- คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(2 คน) 950
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้แกนายกและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล    
- คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล 1,900 
- คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล (2 คน) 950 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
  

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  
- คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 7,560 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 3,882,120 บาท

เพื่อจายเป็น    
- คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 11,610 
- คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 9,500 
- คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 7,560
- คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (41 คน) 7,560 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,565,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,718,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 15 อัตรา ดังนี้
1.นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.)  43,300
2.นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัด อบต.)  48,740
3.นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักปลัด)  29,680
4.นักพัฒนาชุมชน  29,110
5.นักวิเคราะหนโยบายและแผน  28,560
6.นักทรัพยากรบุคคล  24,490
7.นักจัดการงานทั่วไป 24,490
8.นิติกร  17,290
9.เจ้าพนักงานธุรการ  13,230
10.เจ้าพนักงานธุรการ  17,310
11.เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  24,825
12.นักวิชาการเกษตร  19,480
13.นักพัฒนาการทองเที่ยว  20,120
14.นักวิชาการตรวจสอบภายใน  29,610
15.นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 22,980
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได้รับของพนักงานสวนตําบล
จํานวน 3 อัตรา ดังนี้    
1.เจ้าพนักงานธุรการ 2,000 
2.เจ้าพนักงานธุรการ 2,000 
3.เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,000 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนประจําตําแหนง
ให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน 3 อัตรา ตามหลักเกณฑที่กําหนด
1.คาตอบแทนพิเศษรายเดือนนักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) 7,000
2.เงินประจําตําแหนงนักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) 7,000
3.เงินประจําตําแหนงนักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด อบต.) 3,500
4.เงินประจําตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักปลัด) 3,500
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,850,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 15 อัตรา  
และจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  10  อัตราดังนี้ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  12,680
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  12,780 
3.ผู้ชวยเจ้าพนักงานปองกันฯ  13,340
4.ผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  12,190
5.ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  21,300
6.ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน  20,890
7.ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไป  19,480
8.ผู้ชวยนักประชาสัมพันธ  19,480
9.ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร  21,600
10.ผู้ชวยนักวิชาการสาธารณสุข  15,900 
11.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 12,190
12.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 15,900
13.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  9,400
14.พนักงานขับรถยนต  12,440
15.พนักงานขับรถยนต  11,340
 พนักงานจ้างทั่วไป
1.พนักงานขับรถยนต ( 4 คนๆละ 9,000 บาท)  36,000
2.นักการภารโรง  9,000
3.คนงานทั่วไป ( 4 คน ๆละ 9,000 บาท) 36,000 
4.คนสวน  9,000
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจจํานวน 8 อัตรา 
และจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 10 อัตรา  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 2,000
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 2,000 
3.ผู้ชวยเจ้าพนักงานปองกันฯ 2,000
4.ผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2,000
5.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2,000
6.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2,000
7.พนักงานขับรถ 2,000
8.พนักงานขับรถ 2,000
พนักงานจ้างทั่วไป
1.พนักงานขับรถยนต ( 4 คนๆละ 4,000 บาท) 
2.นักการภารโรง 1,000
3.คนงานทั่วไป (4 คนๆละ 4,000 บาท)
4.คนสวน 1,000
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยกันดาร (เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ) ให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 15 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท     
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งบดําเนินงาน รวม 7,410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 620,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท. 
ตามที่ได้รับการแตงตั้ง เชน  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับแตงตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุฯ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
คณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อให้ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ของพนักงานสวนตําบล ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเรงดวน 
งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แกพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร 
พนักงานสวนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกจายเงินคาชวยเหลือ
การศึกษาบุตรจาก อปท. 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 4,260,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก
คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน 
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ 
คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ 
คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน 
คาจ้างเหมาจัดทําปายไวนิล คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามกฎหมาย ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 300,000 บาท

1. คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
โดยจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม(รายจายในการรับรองหรือ
เลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ) คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรอง ซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ฯลฯ    ตั้งไว้  100,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ เพื่อเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ 
เครื่องใช้ และคาบริการอื่น ๆ เทาที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง อปท. 
กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ   
ตั้งไว้  100,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

3.คาใช้จายในงานรัฐพิธี และวันสําคัญของทางราชการ เชน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
งานพอขุนเม็งรายมหาราช ปี 2563 ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับ
การจัดงานหรือพิธีการ ฯลฯ  ตั้งไว้ 100,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01.คาใช้จายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เลือกตั้ง
ซอมผู้บริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น เลือกตั้งซอมผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า   273  )   

02.คาใช้จายโครงการปฏิบัติงานของศูนยชวยเหลือประชาชน ตําบลแมสลองใน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปฏิบัติงานของศูนยชวยเหลือประชาชน
ตําบลแมสลองใน  และอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 236  )   

03.คาใช้จายตามโครงการออกหนวยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการออกหนวยบริการประชาชน 
(อบต.เคลื่อนที่) เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  280   )   

04.คาใช้จาย คาของขวัญ ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ที่มีความจําเป็น และเหมาะสม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความ
จําเป็นและเหมาะสม คาพวงมาลัย คาดอกไม้และพวงมาลาสําหรับพิธีการ
ตาง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่มีความจําเป็น ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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05.คาใช้จายตามโครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

06.คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อปท.

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงาน อปท. หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารวมฝึกอบรม 
และคาใช้จายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  269   )  

07.คาใช้จายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงาน 
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม 
ปายโครงการ และคาอุปกรณอื่นใดที่ใช้ในการจัดโครงการ ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  272   ) 

08.คาใช้จายตามโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคปองกันและปราบปราม
การทุจริตคอรรัปชั่น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ปายโครงการ และคาอุปกรณอื่นใดในการ
จัดโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 276  )  
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09.คาใช้จายตามโครงการเผยแพรและประชาสัมพันธการดําเนินงาน ของ อปท. จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเผยแพรและประชาสัมพันธ
การดําเนินงานของ อปท. เชน การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงานของ อปท. 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  276   )  

10.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่องคการบริหารสวนตําบล
มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานในการเดินทางไปราชการของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
และบุคคลที่องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาลงทะเบียนตาง ๆ 
เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  269   )  

11.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยว ตําบลแมสลองใน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยว 
ตําบลแมสลองใน  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 188  )  

12.โครงการประชาสัมพันธ และสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธ 
และสงเสริมการทองเที่ยว  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 189  )  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องปรับอากาศ และรถยนตสวนกลาง  ฯลฯ เป็นต้น 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
 

ค่าวัสดุ รวม 1,630,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน โตะตาง ๆ เก้าอี้ตาง ๆ 
ตู้ตาง ๆ กระดาษ แบบพิมพ สมุดประวัติข้าราชการ หมึก
สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน กรรไกร ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แผนปิดประกาศ 
ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุตาง ๆ เชน หลอดไฟ สายไฟ
ถานไฟฉาย ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด แปรง 
น้ํายาล้างจาน แก้วน้ํา ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน เครื่องมือชางตาง ๆ คีมตาง ๆ 
ไขควง ค้อน เลื่อย มีด ประแจ  ตลับเมตร สี ยางมะตอย 
ปูนซีเมนต กระเบื้อง ตะปู ทอน้ํา ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต 
ยางรถจักรยานยนต หรืออุปกรณตาง ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันหลอลื่น 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร เชน เคมีภัณฑ น้ํายาตาง ๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม เมมโมรี่การด
แถบบันทึกเสียง หรือภาพ เลนส หรืออุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
เชน เสื้อแขนสั้น-ยาว กางเกงขาสั้น-ยาว ถุงมือยาง ผ้าปิดปากจมูก 
เสื้อกั๊กสะท้อนแสง รองเท้ายาง และเสื้อกันฝน ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสกหรือ
จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
ตลับหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 900,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
และที่อยูในความดูแล  ขององคการบริหารสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
และโทรศัพทเคลื่อนที่
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร 
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ (GFMIS)
 สําหรับการดําเนินงานของ อปท. 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร 
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
 

งบลงทุน รวม 23,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

01. เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเก้าอี้ สํานักงาน  จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท
เป็นการซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปี 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
 

02. ถังต้มน้ําไฟฟา จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถังต้มน้ําไฟฟา จํานวน 2 ถัง ๆ ละ 5,500 บาท
ขนาดไมน้อยกวา 8 ลิตร
เป็นการซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปี 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก
คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน 
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ 
คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ 
คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน 
คาจ้างเหมาจัดทําปายไวนิล คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามกฎหมาย ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1. คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
โดยจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม(รายจายในการรับรองหรือ
เลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ) คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรอง ซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ สําหรับ
เป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

2.คาใช้จายโครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านและตําบล
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านและตําบล
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น สําหรับเป็นคาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ 
คาจัดเตรียมสถานที่และอื่น ๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561  - 2565  หน้า 280 )

3.คาใช้จายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการทบทวน
และปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุน
กระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เชน คาปายประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอุปกรณอื่นใดในการจัดโครงการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561  - 2565  หน้า  280 )
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งานบริหารงานคลัง รวม 6,060,160 บาท
งบบุคลากร รวม 2,903,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,903,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,627,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 7 อัตรา 
1.นักบริหารงานการคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง) 32,800
2.นักวิชาการคลัง  17,880
3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  12,970
4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  19,200
5.เจ้าพนักงานธุรการ  12,470
6.เจ้าพนักงานพัสดุ  10,700
7.นักวิชาการเงินและบัญชี  29,610
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได้รับของพนักงานสวนตําบล
จํานวน 3 อัตรา 
1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2,000
2.เจ้าพนักงานธุรการ 2,000
3.เจ้าพนักงานพัสดุ  2,000 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา
1. นักบริหารงานคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง) 3,500
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 909,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  5  อัตรา 
และคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ชวยนักวิชาการคลัง  19,460
2.ผู้ชวยนักวิชาการพัสดุ  15,900
3.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  9,780
4.ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  11,880
5.ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  9,780
พนักงานจ้างทั่วไป
1.คนงานทั่วไป  9,000 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา  และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ให้แกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  2,000
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2,000
3.ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2,000
พนักงานจ้างทั่วไป
1.คนงานทั่วไป 1,000
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยกันดาร (เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ) ให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 7 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท ตามหลักเกณฑที่กําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 3,157,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,270,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,150,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท. 
ตามที่ได้รับการแตงตั้ง เชน  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับแตงตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุฯ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
คณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อให้ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ของพนักงานสวนตําบล ฯลฯ ตั้งไว้   150,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2)เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
สังกัด อบต.แมสลองใน  ตั้งไว้  1,000,000  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เชน งานเรงดวน 
งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับบุตรพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 885,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

คาเย็บเลมหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ 
คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการอื่น ๆ 
คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง อบต.

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะคาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจ้าง 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2.โครงการสํารวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ภาษีปาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นดําเนินการโครงการสํารวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ภาษีปาย ประจําปี 2563 
และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  -  2565  หน้า  277  )
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3.โครงการปายประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีประจําปี พ.ศ.2563 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการปายประชาสัมพันธการ
จัดเก็บภาษีประจําปี พ.ศ. 2563  และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  -  2565  หน้า 277   ) 

4.โครงการสนับสนุนการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (E-Lass) ให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอรของ อปท. ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เชน การเตรียม
เครื่องคอมพิวเตอร  วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561  -  2565  หน้า  271   )

5.โครงการจายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทําผิดตามกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจายเงินรางวัล
ในคดีจับกุมผู้กระทําผิดตามกฎหมายจราจรทางบก 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  - 2565  หน้า  277  )     

6.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และรับชําระภาษี
คาธรรมเนียมฯ นอกสถานที่

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้และรับชําระภาษี คาธรรมเนียมฯ นอกสถานที่ 
ประจําปี พ.ศ. 2563 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  -  2565  หน้า 277   )
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7.โครงการอบรมให้ความรู้ภาษีปาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ภาษีปาย
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําปี พ.ศ. 2563 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  -  2565  หน้า  276  )

8.โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  -  2565  หน้า  281 )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ 
ได้แก รถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต  เครื่องพิมพ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร ตู้ โตะ คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 1,002,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
เชน เครื่องเขียน  แบบพิมพ สิ่งพิมพ ได้จากการซื้อ
หรือการจ้างพิมพ เป็นต้น 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด แปรง 
น้ํายาล้างจาน แก้วน้ํา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุกอสร้าง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน เครื่องมือชางตาง ๆ คีมตาง ๆ 
ไขควง ค้อน เลื่อย มีด ประแจ  ตลับเมตร สี ยางมะตอย ปูนซีเมนต 
กระเบื้อง ตะปู ทอน้ํา  เทปวัดที่ใยแก้ว ขนาดยาว 50 เมตร ฯลฯ
จัดหาตามราคาท้องตลาด
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก 
ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน หรืออุปกรณตาง ๆ ของรถยนต 
และรถจักรยานยนต เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเช้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันหลอลื่น 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสกหรือจานบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ หรือแถบพิมพ ตลับหมึก โปรแกรมและอื่น ๆ เป็นต้น
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท. 
ตามที่ได้รับการแตงตั้ง เชน  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับแตงตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุฯ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
คณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อให้ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ของพนักงานสวนตําบล ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
งานเรงดวน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แกพนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้าง 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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ค่าใช้สอย รวม 1,450,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก
คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน 
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ 
คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ 
คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน 
คาจ้างเหมาจัดทําปายไวนิล คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามกฎหมาย ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายตามโครงการลาดตระเวนไฟป่าและดับเพลิงไฟป่า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการลาดตระเวนไฟป่าและดับไฟป่า
เชนคาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
คาปายโครงการ คูมือการฝึกอบรม  ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  244 )
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01.คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เชน คาปายประกอบโครงการ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่จําเป็น ซึ่งเกี่ยวข้อง 
ตามโครงการ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 229  )     

02.คาใช้จายตามโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลตาง ๆ  เชน คาปายประกอบโครงการ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชา เต็นท อุปกรณแสงสวาง 
และอื่น ๆ ที่จําเป็น ชวงเทศกาลตาง ๆ เชน เทศกาลปีใหม 
และเทศกาลสงกรานต เป็นต้น 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  228  )      

03.คาใช้จายตามโครงการ อบต.แมสลองใน ต้านภัยหนาว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ อบต.แมสลองใน ต้านภัยหนาว
ประจําปี 2563  คาจัดซื้อเครื่องนุงหมกันหนาว ให้แกประชาชนในพื้นที่
ที่ประสบภัยหนาว คาวัสดุอุปกรณและอื่น ๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 230   )    
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04.คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมทําแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนแนวกันไฟตําบลแมสลองใน
เชน คาดําเนินการโครงการสนับสนุนแนวกันไฟ จํานวน 27 หมูบ้าน  
คาวัสดุอุปกรณ คาปายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  231  )    

05.คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชน คาอุปกรณ คาปายโครงการ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คูมือ วัสดุอุปกรณ
และอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 230  )  

06.คาใช้จายตามโครงการจัดคายบําบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟ้นฟูผู้เสพ 
และผู้ติดยาเสพติด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดคายบําบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ฟ้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ คูมือการฝึกอบรม 
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  241  )   
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07.คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพผู้ได้รับการบําบัด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ
ผู้ได้รับการบําบัดปรับเปลี่ยน พฤติกรรม เชน คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปายโครงการ 
คูมือการฝึกอบรม ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  244  )     

08.คาใช้จายตามโครงการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําเพื่อปองกันอุทกภัย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําเพื่อปองกันอุทกภัย 
เชน คาจ้างเหมาจัดหาเครื่องจักรกล คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาแรงงาน ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  230   )    

09.คาใช้จายตามโครงการรณรงคปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เนื่องในวันตอต้านยาเสพติด

จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการรณรงคปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เนื่องในวันตอต้านยาเสพติด เชน คาปายประกอบโครงการ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่จําเป็น 
 คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 241 )    
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10.คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.
เชน คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
คาปายโครงการ คูมือการฝึกอบรม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  231   )

11.โครงการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกตใช้แนวพระราช
ดําริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและลําเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกตใช้แนวพระราชดําริในพื้นที่
ที่มีปัญหาการค้าและลําเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ
และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 245  ) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ 
ครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ และรถยนตสวนกลาง  ฯลฯ 
เป็นต้น 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน เครื่องมือชางตาง ๆ คีมตาง ๆ 
ไขควง ค้อน เลื่อย มีด ประแจ ตลับเมตร สี ยางมะตอย 
ปูนซีเมนต กระเบื้อง ตะปู ทอน้ํา แทนตัดไฟเบอร  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน กระจกโค้งมนสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันหลอลื่น 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อสะท้อนแสง 
ชุดดับเพลิงหมวก หน้ากาก รองเท้าบูท ชุดปองกันสัตวมีพิษ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน สายดับเพลิง หัวกะโหลก 
หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนอําเภอแมฟาหลวง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการปองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  245  )

2.อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมฟาหลวง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัย
และการชวยเหลือประชาชน  ตามหนังสืออําเภอแมฟาหลวง 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  261  )
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,805,880 บาท

งบบุคลากร รวม 1,595,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,595,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 745,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3 อัตรา 
1.นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษาฯ) 32,800 
2.นักวิชาการศึกษา  17,290
3.เจ้าพนักงานธุรการ  12,000
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได้รับของพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา 
1.เจ้าพนักงานธุรการ 2,000
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและ
คาตอบแทนประจําตําแหนงแกพนักงานสวนตําบล
ตามหลักเกณฑที่กําหนด จํานวน 1 อัตรา 
1.นักบริหารงานการศึกษา (ผู้อํานวยการกองการศึกษา) 3,500
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 652,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา  และจายเป็นคาตอบแทนพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา 15,900
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ 11,500
พนักงานจ้างทั่วไป
1.แมบ้าน  9,000
2.คนงานทั่วไป ( 2 คนๆละ 9,000 บาท)
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ 2,000
พนักงานจ้างทั่วไป
1.แมบ้าน  1,000
2.คนงานทั่วไป ( 2 คนๆละ 2,000 บาท)
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยกันดาร (เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 3 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 2,210,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 400,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท. 
ตามที่ได้รับการแตงตั้ง เชน  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับแตงตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุฯ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
คณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อให้ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ของพนักงานสวนตําบล ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับบุตรพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 1,400,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาเย็บเลมหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ 
คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ 
คาจ้างเหมาทําความสะอาด ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
โดยจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม (รายจายในการรับรอง
หรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ) 
คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่อง ในการเลี้ยงรับรอง 
ซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     
ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง      
ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นต้น 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป     
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และ
บุคคลที่องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลที่องคการบริหารสวนตําบล
มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก 
ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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2.คาใช้จายในการจัดซื้อพวงมาลา ชอดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อพวงมาลา ชอดอกไม้ 
และกระเช้าดอกไม้ สําหรับเข้ารวมจัดกิจกรรมในงานรัฐพิธีตาง ๆ 
หรืองานอื่น ๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

3.คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและรวมกิจกรรมมหกรรมการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและรวมกิจกรรมมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น สําหรับบุคลากรทางการศึกษา เชน 
คาสมนาคุณวิทยากร คาลงทะเบียน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   หน้า 272  )       

4.จายใช้จายในโครงการสงเสริมการจ้างนักเรียน และนักศึกษาปฏิบัติงานในชวง
ปิดภาคเรียน และวันหยุดราชการ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมการจ้างนักเรียน และนักศึกษา
ปฏิบัติงานในชวงปิดภาคเรียน และวันหยุดราชการ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  214   )     

5.คาใช้จายตามโครงการสนับสนุนและสงเสริมด้านวิชาการจัดนิทรรศการสื่อการ
สอนและผลงานตางๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนและสงเสริมด้านวิชาการ
จัดนิทรรศการสื่อการสอน และผลงานเด็กตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ
คาจัดเตรียมถสานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  254  )
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7.คาใช้จายตามโครงการสนับสนุนและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กให้มีรถรับสงนักเรียน

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุน และพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กให้มีรถรับสงนักเรียน เชน คาจ้างเหมารถรับสง
นักเรียน และคาใช้จายอื่น ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  203  )     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารักษาและซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน คาน้ําดื่ม 
กระดาษ แบบพิมพ ตู้ตาง ๆ โตะตาง ๆ
เก้าอี้ ฟิวเจอรบอรด กาว เทป คลิป ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว
เชน ไม้กวาดแปรงถูพื้น น้ํายาล้างจาน น้ํายาถูพื้น ผ้าถูพื้น 
เตาแก็ส ถังแก็ส หม้อหุงข้าว ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันหลอลื่น 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสกหรือจานบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับหมึก เป็นต้น 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 37,742,380 บาท
งบบุคลากร รวม 14,050,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 14,050,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,732,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 21 อัตรา 
1.ครู (คศ.2)  (3 คน คนละ 25,610)  
2.ครู (คศ.1)  (4 คน คนละ 25,830)   
3.ครู (คศ.1)  (1 คน คนละ 24,370)  
4.ครู (คศ.1)  (3 คน คนละ 22,470)  
5.ครู (คศ.1)  (7 คน คนละ 22,120)  
6.ครู (คศ.1)  (1 คน คนละ 20,820)   
7.ครูผู้ดูแลเด็ก (2 คน คนละ 15,050)
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยะฐานะ จํานวน 6 อัตรา
คาวิทยฐานะ ครู คศ.2 จํานวน 3 คน คนละ 3,500 บาท
คาวิทยฐานะ ครู คศ.3 จํานวน 3 คน คนละ 3,500บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,841,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีลักษณะ
เป็นการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานของพนักงานด้านการศึกษา 
และงานอื่น ๆ จํานวน 44  อัตรา ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ (งบกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น)
1. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (6  คน คนละ 13,850)
2. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (6 คน คนละ 13,340)
3. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (7 คน คนละ 13,030)
4. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (3 คน คนละ 12,430)
5.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ( 6 คน คนละ 11,950)
6.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (5 คน คนละ 9,400)

พนักงานจ้างตามภารกิจ  (งบ อบต.)
1.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (4 คน คนละ 10,370)  
2.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (5 คน คนละ 15,900)  
3.ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (2 คน คนละ 15,000)  
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีลักษณะ
เป็นการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานของพนักงานด้านการศึกษา 
และงานอื่น ๆ จํานวน 37 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 2 คน ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ (งบกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น)
1.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (11 คน คนละ 2,000)
2.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (10 คน คนละ 1,500)
3.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (12 คน คนละ 1,000)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (งบ อบต.)
1.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (4 คน คนละ2,000)
พนักงานจ้างทั่วไป
 1.ผู้ดูแลเด็ก (2 คน คนละ 1,000บาท)
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 504,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยกันดาร (เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ให้แกพนักงานครู อบต. 
จํานวน 21 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท  ตามหลักเกณฑที่กําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 12,782,180 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,252,780 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
และบุคคลที่องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาลงทะเบียนตาง ๆ 
เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนรู้สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 294,980 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  212    ) 

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคาเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 205,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน 686*300บาท/คน  
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  212    ) 
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- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคาวัสดุรายหัว 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 1,166,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
คาวัสดุรายหัวสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 686 * 1,700 บาท/คน  
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 213  )

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคาหนังสือเรียน 
สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 137,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 686*200บาท/คน 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  212 )     

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคาอุปกรณการเรียน
สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็๋ก

จํานวน 137,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
คาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 686*200บาท/คน
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  212   )    

- โครงการสนามเด็กเลนสร้างปัญญาตามรอยพอ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการสนามเด็กเลนสร้างปัญญาตามรอยพอ
และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า  254   )
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1.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 200,000 บาท

จายเป็นคาใช้จายโครงการการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
ประจําปี 2563 คาของรางวัลการแสดงของเด็ก
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 253     )

2.คาใช้จายโครงการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 3,361,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการบริหารสถานศึกษาสนับสนุน
คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  21  แหง  
จํานวนเด็ก  686 คน จํานวน 245 วัน จํานวนตอหัว 20 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า   203   )    

3.คาใช้จายโครงการสนับสนุนบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการ
จัดกิจกรรมมอนเทสซอรี่ (Montessori)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการคาใช้จายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการจัดกิจกรรมมอนเทสซอรี่ (Montessori) 
เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่น ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  205  )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ
เชน คาปรับปรุงและซอมแซมศูนย ซอมแซมไฟฟา คาปรับปรุง 
และซอมแซมระบบประปา เป็นต้น 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าวัสดุ รวม 6,329,400 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 143,200 บาท

เพื่อจายเป็นคา
1) จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
เชน ไม้กวาด แปรง น้ํายาล้างจาน แก้วน้ํา ฯลฯ
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 100,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
2) เก้าอี้พลาสติก ขนาด 50*51*81 cm
จํานวน 240 ตัวๆละ 180 บาท
ตั้งไว้ 43,200 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 6,136,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
 1) จายเป็นโครงการคาใช้จายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน 9 แหง จํานวน 2,332 คน 
จํานวน 260 วัน จํานวนตอหนวย 7.82 บาท  
ตั้งไว้ 4,741,422.24 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 202  )

2) จายเป็นโครงการคาใช้จายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร-
สวนตําบลแมสลองใน จํานวน 21 แหง จํานวน 686 คน 
จํานวน 260 วัน จํานวนตอหนวย 7.82 บาท 
ตั้งไว้  1,394,775.20 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 203 )
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสีฟิลม เมมโมรี่การด 
ฟิลมไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า       )

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟา คาธรรมเนียมการโอนเงิน 
สําหรับการดําเนินงาน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมสลองใน 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน รวม 47,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,000 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

- ตู้เย็น จํานวน 47,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 
จํานวน 5 เครื่องๆละ 9,400 บาท
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ตู้เย็น
คุณลักษณะ
1.ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2.ขนาดความจุไมน้อยกวา7 คิวบิกฟุต เป็นรุนที่ได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร 7 ของการไฟฟาฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
3.การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟาด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,863,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,863,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

01.อุดหนุนโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)

จํานวน 9,328,000 บาท

เพื่อจายเป็นใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
อาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนประถมศึกษา จํานวน 9 แหง 
จํานวน 2,332 คน จํานวน 200 วัน จํานวนตอหนวย 20 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 203  )       

02.อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง
ประจําปี 2563
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 197 ) 

03.อุดหนุนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.)

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุมเยาวพัฒน กศน. ตําบลแมสลองใน
ตามหนังสือศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่ ศธ 0210.2811/522  ลงวันที่ 7 มิถุนายน  2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 210 )    
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04.อุดหนุนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาตําบลแมสลองใน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
โครงการกีฬากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน  
ตามหนังสือกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน  
ที่ ศธ 04045.199/014  ลงวันที่  24 พฤษภาคม  2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  2561 – 2565  หน้า 218 )

05.อุดหนุนสมาคมกลุมดอกบัวตอง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
โครงการแขงขันกีฬาสายสัมพันธกลุมดอกบัวตองบาน  
“บัวตองเกมส”  ประจําปีการศึกษา 2563 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า  239  ) 

06.อุดหนุนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเจ้าพอหลวงอุปถัมภ 3 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการสงเสริมอาชีพในโรงเรียน  ตามหนังสือ
โรงเรียน ตชด.เจ้าพอหลววงอุปถมภ 3 
ที่ ศธ 04045.205/93  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 178  )

วันที่พิมพ : 2/10/2562  11:10:00 หน้า : 49/82



07.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ตามหนังสือ
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ที่ ศธ 04045.127/134
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม  2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  215 ) 

08.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(เลี้ยงสัตวผสมผสาน)  ตามหนังสือโรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ
ที่ ศธ 04045.181/255  ลงวันที่  24  พฤษภาคม   2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  177 )

09.อุดหนุนโรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแมสะแลป) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการภาษาจีนเพื่อน้อง 
ตามหนังสือ ร.ร.ชุมชนศึกษา (บ้านแมสะแลป) 
ที่ ศธ. 04045.027/102  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 218 )    
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10.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง    
ตามหนังสือ ร.ร.บ้านห้วยหก ที่ ศธ 04045.180/061   
ลงวันที่   24  พฤษภาคม    2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 25654 หน้า 177  )

11.อุดหนุนโรงเรียนตํารวจตระแวนชายแดนบํารุงที่ 112 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการปลูกพืชผักและเลี้ยงไกพื้นเมืองเพื่อเกษตร
และอาหารกลางวันโรงเรียน ตามหนังสือ ร.ร.ตชด.บํารุงที่ 112 
ที่ ตช 0030.42(327.ร.ร.)/68 ลงวันที่  24  พฤษภาคม   2562    
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  176 )

12.อุดหนุนโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ     
ตามหนังสือ ร.ร.ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) 
ที่ ศธ 04045.007/073 ลงวันที่  24  พฤษภาคม   2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 204 )

13.อุดหนุนโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ (บ้านนาโต) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการแหลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า  178 )
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14.อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาเดื่อ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน   
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า  209  )

15.อุดหนุนโรงเรียน ตชด.บ้านนาโต (วปรอ.344อุปถัมภ) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการเรียนสุขใจกับเตาเผาขยะชีวมวลแบบไร้ควัน
ตามหนังสือ ร.ร.ตชด.บ้านนาโต (วปรอ.344อุปถัมภ) 
ที่ ศธ 04045.204/093 ลงวันที่  10 พฤษภาคม   2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า   213   )     

16.อุดหนุนโรงเรียนตํารวจตระแวนแดนเจ้าพอหลวงอุปถัมภ 4 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน
โรงเรียน ตชด.พอ.4    
ตามหนังสือ  ร.ร.ตชด.พอ.4 ที่ 0030.42(327.ร.ร.)/27  
ลงวันที่  24  พฤษภาคม   2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า  177  )

17.อุดหนุนโรงเรียนมนตรีวิทยา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อคาเป็นคาใช้จายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการสอนภาษาจีน  ตามหนังสือโรงเรียน
บ้านมนตรีวิทยา ที่ ศธ 04045.062/118  
ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  218 ) 
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18.อุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เป็นคาใช้จายโครงการบริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการบริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2563 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  254   ) 

19.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 27 หมูบ้าน จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 27 หมูบ้าน 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  261   ) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,565,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,070,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาใช้จายโครงการปฏิบัติการด้านการแพทยฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย 24 ชั่วโมง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปฏิบัติการด้านการแพทยฉุกเฉิน 
กู้ชีพกู้ภัย 24 ชั่วโมง เชน คาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉิน (FR)  คาถังออกซินเจน เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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- โครงการปฏิบัติการด้านการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปฏิบัติการด้านการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการดําเนินการปองกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อยางเข้มแข็งและยั่งยืน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการดําเนินการปองกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีนอยางเข้มแข็งและยั่งยืน และคาใช้จายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า  223    )

- โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า  220    )
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1.คาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี เชน คาปายประกอบโครงการ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่มและอื่น ๆ ที่จําเป็นตามโครงการนี้ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 224  ) 

2.คาใช้จายตามโครงการปองกันและกําจัดโรคระบาด และโรคติดตอตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายคาใช้จายตามโครงการปองกันและกําจัดโรคระบาด 
และโรคติดตอตาง ๆ  เชน โรคปากเท้าเป่อยในสัตว โรคไข้หวัด
สายพันธุใหม คาปายโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่จําเป็นตามโครงการ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  222  ) 

3.คาใช้จายตามโครงการปองกันและกําจัดโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปองกันและกําจัดโรคไข้เลือดออก
เชน คาปาย  คาใช้จายโครงการ คาเอกสาร สิ่งพิมพตาง ๆ ในการ
ประชาสัมพันธ รวมไปถึงเกี่ยวกับการรณรงคปองกันและกําจัด
ไข้เลือดออก  เชน คาวิทยากร คาจ้างเหมาบริการ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง     
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  222  )     
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4.คาใช้จายในการประชาสัมพันธและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลแมสลองใน  วาด้วยกิจกรรมที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชาสัมพันธและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน 
วาด้วยกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ สําหรับจายเป็น
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่จําเป็น    
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า   222  )   

5.คาใช้จายโครงการปองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
เชน คาปาย คาใช้จายโครงการ คาเอกสาร สิ่งพิมพตางๆ คาวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 223   )    

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันหลอลื่น 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร เชน เวชภัณฑ เคมีภัณฑ 
น้ํายาตาง ๆ เป็นต้น ได้แก ยาสามัญประจําบ้าน แอลกอฮอล สําลี 
และผ้าพันแผล คาสารเคมีกําจัดยุงลาย  คาทรายอะเบท คาวัคซีน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบเงินอุดหนุน รวม 295,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 295,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมฟาหลวง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนโครงการกิ่งกาชาดอําเภอแมฟาหลวง
รับบริจาคโลหิต
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 261 )

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวอําเภอแมฟาหลวง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนโครงการผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัข
และแมวที่เป็นพาหะนําโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไมมีเจ้าของ
ในพื้นที่ประจําปี 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตรการดําเนินโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า   225   )
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริสาธารณสุข
ตั้งจายจากเงิปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
นรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า  224  )

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายโครงการสงเคราะหผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ประชาชนตําบลแมสลองใน คาอาหาร เครื่องนุงหม 
และอื่นๆ ที่จําเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   หน้า 255)
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2.คาใช้จายโครงการพัฒนาตําบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาตําบลต้นแบบ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม  ด้านการฝึกอบรม 
ตรวจสุขภาพ คัดกรองโรค พัฒนาเพิ่มศักยภาพ ศึกษาดูงาน
และสงเสริมอาชีพให้แก้กลุมสตรี เยาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ  ฯลฯ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินโครงการ และคาอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  256 )

3.คาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
โดยจายเป็นวิทยากร คาจ้างเหมาบริการ คาอาหาร
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ ตางๆ 
และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินราบได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   หน้า  258  )
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,235,860 บาท

งบบุคลากร รวม 3,115,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,115,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,023,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน 7 อัตรา ดังนี้    
1.นักบริหารงานชาง (ผู้อํานวยการกองชาง) 34,110
2.นายชางโยธา 24,270
3.นายชางโยธา  24,825
4.เจ้าพนักงานธุรการ  12,970
5.นายชางไฟฟา  13,230
6.วิศวกรโยธา 29,610
7.วิศวกรไฟฟา 29,610
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได้รับของพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 
1.นายชางโยธา 2,000
2.เจ้าพนักงานธุรการ 2,000
3.นายชางไฟฟา 2,000
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป     
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนประจําตําแหนงแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตามหลักเกณฑที่กําหนด   
1. เงินประจําตําแหนงนักบริหารงานชาง (ผู้อํานวยการกองชาง) 3,500 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 738,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และจายเป็นคาตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา     
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ชวยนายชางโยธา 18,500
2.ผู้ชวยนายชางโยธา 12,190
3.ผู้ชวยนายชางไฟฟา 12,840
พนักงานจ้างทั่วไป
1.คนงานทั่วไป (2 คน คนละ 9,000 บาท)
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ชวยนายชางโยธา 2,000
2.ผู้ชวยนายชางไฟฟา 2,000
พนักงานจ้างทั่วไป
1.คนงานทั่วไป (2 คน คนละ 1,000 บาท)
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน
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เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยกันดาร (เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ) แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 7 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท    
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 1,120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท. 
ตามที่ได้รับการแตงตั้ง เชน  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับแตงตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุฯ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
คณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อให้ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ของพนักงานสวนตําบล ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน    
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเรงดวน 
งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แกพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร 
พนักงานสวนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกจายเงินคาชวยเหลือ
การศึกษาบุตรจาก อปท.
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก 
คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน 
คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพท 
คาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้างและ
บุคคลที่องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่องคการบริหารสวนตําบล
มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ เป็นต้น 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชนโตะตาง ๆ เก้าอี้ตาง ๆ ตู้ตาง ๆ 
กระดาษ แบบพิมพ กาว แฟม กระดาน  หมึก สิ่งพิมพ
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน กรรไกร ปากกา ลวดเย็บกระดาษ 
แผนปิดประกาศ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุตาง ๆ เชน หลอดไฟ 
ถานไฟฉาย ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด
 น้ํายาล้างจาน แก้วน้ํา ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต 
ยางรถจักรยานยนต  หรืออุปกรณตาง ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันหลอลื่น 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยเพร เชน ฟิลม เมมโมรี่การด
แถบบันทึกเสียง หรือภาพ เลนส หรืออุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
เชน เสื้อแขนสั้น-ยาว กางเกงขาสั้น-ยาว ถุงมือยาง 
ผ้าปิดปากจมูก เสื้อกั๊กสะท้อนแสง รองเท้ายาง และเสื้อกันฝน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก
หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายโครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
เชน คาปาย ประกอบโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ และอื่น ๆ ที่จําเป็น ซึ่งเกี่ยวข้อง
ตามโครงการ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 267  ) 

- คาใช้จายโครงการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย
โดยชุมชน คาใช้จายสําหรับสนับสนุนให้แกประชาชนในพื้นที่ 
ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน เชน คาใช้จายในการอุดหนุน
ทุกหมูบ้าน คาใช้จายในการฝึกอบรม คาวัสดุอุปกรณ และอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  266  )   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ ซึ่งเป็นทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน เชน เตาเผาขยะ เป็นต้น 
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เชน เสื้อสะท้อนแสง  หมวก หน้ากาก รองเท้าบูท ชุดปองกันสัตวมีพิษ 
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 650,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายโครงการกิจกรรมสตรีและครอบครัวไทยในยุคประเทศไทย 4.0 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกิจกรรมสตรีและครอบครัวไทย
ในยุคประเทศไทย 4.0  คาดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว เชน คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ และคาอุปกรณอื่นใด
ในการจัดโครงการอบรมอาชีพ ศึกษาดูงาน วันสตรีสากล ฯลฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 260  )
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2.คาใช้จายโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ  
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ปายโครงการ วัสดุอุปกรณ 
และคาอุปกรณอื่นใดในการจัดโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  หน้า 260   )

3.คาใช้จายโครงการจัดคายเยาวชนเฝาระวังปัญหายาเสพติด จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดคายเยาวชนเฝาระวังปัญหา
ยาเสพติด เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ปายโครงการ และคาอุปกรณอื่นใด
ในการจัดโครงการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 256  หน้า 244 )

4.คาใช้จายโครงการสงเสริมการลดใช้พลังงานไฟฟาด้วยระบบพลังงานแสง
อาทิตย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการลดใช้พลังไฟฟา
ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย คาวางระบบพลังงานแสงอาทิตย
ภายในและภายนอกอาคารและคาอุปกรณอื่นใดในการจัดโครงการ 
ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 244  )
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5.คาใช้จายโครงการรณรงคการตรวจสารเสพติดในรางกายประชาชนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคการตรวจสารเสพติด
ในรางกายประชาชนทั่วไป คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
อาหารวาง และเครื่องดื่ม ปายโครงการและคาอุปกรณอื่นใด
ในการจัดโครงการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 241  ) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันในระดับตางๆ (ระดับตําบล อําเภอ จังหวัดฯลฯ)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันในระดับตาง ๆ (ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ฯลฯ)
เชน คาเตรียมสถานที่ คาของรางวัล  ชุดกีฬา ปายประชาสัมพันธ 
อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  237  )
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2.คาใช้จายในการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมสลองใน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลแมสลองใน   เชน คาเตรียมสถานที่ คาของรางวัล ชุดกีฬา 
ปายประชาสัมพันธ อาหาร เครื่องดื่ม  เป็นต้น 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  238  )  

3.คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตําบลแมสลองใน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
ตําบลแมสลองใน  เชน คาเตรียมสถานที่ คาของรางวัล ชุดกีฬา 
ปายประชาสัมพันธ อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  237   ) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,509,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

คาใช้จายโครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณีตาง ๆ
ตั้งไว้  200,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
และงานประเพณีตาง ๆ  คาจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา เทศกาลสงกรานต   และประเพณีลอยกระทง
เป็นต้น เชน คาประชาสัมพันธ คาจัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องดื่ม  
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ 
ตั้งจายจากรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายโครงการสงเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมชนเผา 
(อาขา ไทยใหญ ลาหู จีน ฯลฯ เป็นต้น)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมชนเผา 
(อาขา ไทยใหญ ลาหู จีน  ฯลฯ เป็นต้น) คาจัดกิจกรรมวัฒนธรรมชน
เผา ได้แก โล้ชิงช้าอาขา ปีใหมไขแดง และเต้นอาสุไจ้ ฯลฯ เชน 
คาประชาสัมพันธ คาจัดเตรียมสถานที่  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม 
คาของรางวัล และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 196  )

2.คาใช้จายโครงการดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแมคํา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแมคํา 
คาจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาง ๆ  เชน 
คาประชาสัมพันธ คาจัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ     
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  197 ) 

3.คาใช้จายโครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ตําบลแมสลองใน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมตําบลแมสลองใน เชน คาปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาจัดเตรียม
สถานที่ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ  
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  189 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 209,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 209,000 บาท
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนที่วาการอําเภอแมฟาหลวง จํานวน 209,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการ
1)วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร.9 วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี 
 ตั้งไว้  10,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอแมฟาหลวง ที่ 1518.1/ว132 ลว 3 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า  198  ) 

2)การจัดประเพณีเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา-
บรมราชชนนี 21 ตุลาคมของทุกปี ตั้งไว้  7,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอแมฟาหลวง ที่ 1518.1/ว132 ลว 3 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า  198  ) 
  
3)วันปิยมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี  ตั้งไว้  7,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอแมฟาหลวง ที่ 1518.1/ว132 ลว 3 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 198   ) 

4)วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช 5 ธันวาคมของทุกปี  ตั้งไว้  10,000  บาท
ตามหนังสืออําเภอแมฟาหลวง ที่ 1518.1/ว132 ลว 3 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า  198  ) 
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5)การเข้ารวมจัดงานพอขุนเม็งรายมหาราชประจําปี  2563  
ตั้งไว้  100,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอแมฟาหลวง ที่ 1518.1/ว132 ลว 3 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 198   ) 

6)งานสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําปีของทุกปี   ตั้งไว้ 7,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอแมฟาหลวง ที่ 1518.1/ว132 ลว 3 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 198   ) 

7)วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค  6 เมษายน ของทุกปี  
ตั้งไว้ 7,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอแมฟาหลวง ที่ 1518.1/ว132 ลว 3 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 198   ) 

8)การเข้ารวมพิธีสรงน้ําพอขุนเม็งรายมหาราชและรดน้ําดําหัว
เนื่องในเทศกาลสงกรานตประจําปี ของทุกปี  ตั้งไว้  14,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอแมฟาหลวง ที่ 1518.1/ว132 ลว 3 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า  198  ) 

9)การจัดพิธีทานมหาแมฟาหลวง (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 18
 กรกฎาคมของทุกปี   ตั้งไว้ 7,000 บาท 
ตามหนังสืออําเภอแมฟาหลวง ที่ 1518.1/ว132 ลว 3 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
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ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 198   ) 

10)วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว-
มหวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี
ตั้งไว้  15,0000  บาท 
ตามหนังสืออําเภอแมฟาหลวง ที่ 1518.1/ว132 ลว 3 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า  198    ) 

11)วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี วันที่  3 มิ
ถุนายของทุกปี  ตั้งไว้ 15,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอแมฟาหลวง ที่ 1518.1/ว132 ลว 3 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 198   ) 

12)วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ตั้งไว้ 10,000
 บาท
ตามหนังสืออําเภอแมฟาหลวง ที่ 1518.1/ว132 ลว 3 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 198   ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 20,900,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ
ของอบต.แมสลองใน เชน คาปรับปรุงและซอมแซมศูนยพัฒนา-
เด็กเล็ก คาปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงาน อบต. คาปรับปรุงและซอมแซม
บ้านพักและสํานักงาน อบต. คาปรับปรุงและซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
คาปรับปรุงและซอมแซมระบบประปา เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า     )    

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน อุปกรณไฟฟา ฟิวส 
สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซไฟฟา คอนเดนเซอร เบรกเกอร 
หลอดไฟ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน เครื่องมือชางตาง ๆ คีมตาง ๆ 
ไขควง ค้อน เลื่อย มีด ประแจ  ตลับเมตร สี ยางมะตอย 
ปูนซีเมนต กระเบื้อง ตะปู ทอน้ํา ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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งบลงทุน รวม 20,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000,000 บาท
อาคารตาง ๆ

1.โครงการกอสร้างสํานักงานที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน จํานวน 20,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างสํานักงาน
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผงานงานอุตสหากรรมและการโยธา
งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 49  )

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 950,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 950,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายตามโครงการสงเสริมการดําเนินงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการดําเนินงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาเตรียมสถานที่ คาปายโครงการ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่จําเป็นตามโครงการนี้ 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565 หน้า  180   )     

01.โครงการอบรมสงเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการอบรมสงเสริมอาชีพ
ปลูกผักปลอดสารพิษ เชน คาปายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 185   )
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2.คาใช้จายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลยเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณณบดินทรยเทพวรางกูร 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 180 )     

3.คาใช้จายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพปลูกชาอัสสัม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพ
ปลูกชาอัสสัม เชน คาเตรียมสถานที่ คาปายโครงการ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  186   )  

4.คาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เชน คาเตรียมสถานที่  คาปายโครงการ 
คาพันธุไม้ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  186   )   
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5.คาใช้จายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพปลูกกาแฟ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
อาชีพปลูกกาแฟ เชน  คาปายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  187   )

6.คาใช้จายโครงการจัดซื้อพันธุสมุนไพร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดซื้อพันธุสมุนไพร 
คาปายโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง  และเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า   187   )    

7.คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตร
"การกรีดยางพารา"

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ
''การกรีดยางพารา" เชน คาปายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง  
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 187  )     
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8.โครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ 2563

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ประจําปีงบประมาณ 2563  เชน คาปายโครงการ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเป็น
ตั้งจายจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 185  )

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช
และแมลง พันธุพืชตาง ๆ ปุย อาหารสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา 
วัสดุเพาะชํา วัสดุขยายพันธุพืช เชน มีดตอนกิ่ง  เชือกตาง ๆ ผ้าใบ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,436,600 บาท

งบกลาง รวม 20,436,600 บาท
งบกลาง รวม 20,436,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็๋นคาสมทบกองทุนประกันสังคมแกพนักงานจ้าง
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า  269)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,183,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในตําบลแมสลองใน 
จํานวน 1,704 คน แยกตาม ชวยอายุดังนี้
 - อายุ 60-69 ปี จํานวน 1,103 คน คนละ 600 บาท 
 - อายุ 70-79 ปี จํานวน 468 คน คนละ 700 บาท 
 - อายุ 80-89 ปี จํานวน 119 คน คนละ 800 บาท 
 - อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 14 คน คนละ 1,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  256  )

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,531,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยความพิการสําหรับคนพิการที่แสดงตน 
และมีบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน 472 คน คนละ 800 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 256    )

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสที่แสดงตนเพื่อรับการชวยเหลือ 
จํานวน 50 คนๆละ 500 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 256   )    

สํารองจาย จํานวน 1,051,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีไมสามารถคาดการณไว้ลวงหน้า/
กรณีจําเป็น ฉุกเฉิน และเรงดวน กรณีเกิดสาธารณภัยตางๆ 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตําบลแมสลองใน 
และมิได้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดรายการใด หรือตั้งไว้ไมพอจาย 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายจายตามข้อผูกพัน

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 350,000 บาท

1.ประเภททุนการศึกษา   ตั้งไว้   150,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการศึกษาตอของข้าราชการสวนท้องถิ่น
และพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า  270)

2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) 
ตั้งไว้   200,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลแมสลองใน ปี 2562 ตามหลักเกณฑที่กําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า  220)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 520,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)ในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้
ไมรวมเงินอุดหนุน
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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