
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สลองใน
อําเภอ แม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 114,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 22,239,260 บาท

งบบุคลากร รวม 14,573,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,684,760 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  
- ค่าเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 21,120 
- ค่าเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (2 คน) 11,610 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  
- ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1,900 
- ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
(2 คน) 950
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล    
- ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1,900 
- ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (2 คน) 950 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
- ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 7,560 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,970,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็น    
- ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 11,610 
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 9,500 
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (52 คน) 7,560 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,889,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,501,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 15 อัตรา ดังนี้
1.นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.)  40,560 
2.นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัด อบต.)  45,740 
3.นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักปลัด)  28,560 
4.นักพัฒนาชุมชน  27,480 
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  26,980 
6.นักทรัพยากรบุคคล  22,600 
7.นักจัดการงานทั่วไป  22,600 
8.นิติกร  16,600 
9.เจ้าพนักงานธุรการ  12,470 
10.เจ้าพนักงานธุรการ  12,730 
11.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  21,620 
12.นักวิชาการเกษตร  18,840 
13.นักพัฒนาการท่องเที่ยว  19,160 
14.นักวิชาการตรวจสอบภายใน  29,610 
15.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 29,610
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับของพนักงานส่วนตําบล
จํานวน 3 อัตรา ดังนี้    
1.เจ้าพนักงานธุรการ 2,000 
2.เจ้าพนักงานธุรการ 2,000 
3.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,000 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 4 อัตรา ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
1.ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนนักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) 7,000
2.เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) 7,000
3.เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด อบต.) 3,500
4.เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักปลัด) 3,500
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,451,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 15 อัตรา  
และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 7 อัตรา
ดังนี้ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  12,190 
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  12,520 
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  13,070 
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  11,500 
5.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  20,470 
6.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  20,080 
7.ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  18,720 
8.ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  18,720 
9.ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  20,760 
10.ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  15,900 
11.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 11,500
12.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  11,740 
13.พนักงานขับรถยนต์  11,730 
14.พนักงานขับรถยนต์  10,690 
15.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  15,000
พนักงานจ้างทั่วไป
1.พนักงานขับรถยนต์ (2 คน คนละ 9,000 บาท)
2.นักการภารโรง
3.คนงานทั่วไป (4 คน คนละ 9,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา 
และเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 7  อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  2,000
2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2,000
3.พนักงานขับรถยนต์  2,000
4.พนักงานขับรถยนต์  2,000
5.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2 คนๆละ2,000)
6.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน 2,000
7.ผู้ช่วยสาธารณสุขชุมชน
พนักงานจ้างทั่วไป
1.พนักงานขับรถยนต์ (2 คน คนละ 2,000)
2.นักการภารโรง  2,000
3.คนงานทั่วไป (4 คน คนละ 1,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยกันดาร (เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 15 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

งบดําเนินงาน รวม 7,590,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 880,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และ
คณะกรรมการตรวจงานจ้างต่าง ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นของพนักงานส่วนตําบล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 10 )

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน 
งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 10 )

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 105 )

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรจาก อปท. 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 10 )
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ค่าใช้สอย รวม 4,560,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ 
ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามกฎหมาย ฯลฯ     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 10 - 11 )

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,100,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม(รายจ่ายในการรับรองหรือ
เลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรอง ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ฯลฯ    ตั้งไว้  500,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 11 )

    
 2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ 
เครื่องใช้ และค่าบริการอื่น ๆ เท่าที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท. 
กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ   
ตั้งไว้  300,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 11 )

 
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และวันสําคัญของทางราชการ เช่น 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปี 2562 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับการจัดงานหรือพิธีการ  ฯลฯ   ตั้งไว้  300,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   หน้า 87 )
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
01.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เลือก
ตั้งซ่อมผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น เลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   หน้า 102 )

02.ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตําบลแม่สลอง
ใน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ตําบลแม่สลองใน  และอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   หน้า 101 )

03.ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกหน่วยบริการประชาชน 
(อบต.เคลื่อนที่) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564   หน้า 104 )

04.ค่าใช้จ่าย ค่าของขวัญ ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่มีความจําเป็น และเหมาะสม

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความ
จําเป็นและเหมาะสม ค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้และพวงมาลาสําหรับพิธีการ
ต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่มีความจําเป็น ฯลฯ     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 11 )

05.ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
ค่าป้ายโครงการ  ดอกไม้ อื่น ๆ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 11 )
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06.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อปท.

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงาน อปท. หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมฝึกอบรม 
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   หน้า  101 )

07.ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ป้ายโครงการ และค่าอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ในการจัดโครงการ ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564หน้า   88 )

08.ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ และค่าอุปกรณ์อื่นใดในการ
จัดโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   หน้า 102  )

09.ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน ของ 
อปท.

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การดําเนินงานของ อปท. เช่น การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์
ผลการดําเนินงานของ อปท. 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561  - 2564  หน้า   103  ) 

10.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตําบล
มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่
องค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการสําหรับ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564   หน้า 104  )
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องปรับอากาศ และรถยนต์ส่วนกลาง  ฯลฯ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ค่าวัสดุ รวม 1,350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ กระดาษ 
แบบพิมพ์ สมุดประวัติข้าราชการ หมึก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน   กรรไกร ปากกา 
ลวดเย็บกระดาษ แผ่นปิดประกาศ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  - 2564  หน้า 105  )

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ
ถ่านไฟฉาย ฯลฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 11 )

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง 
นํ้ายาล้างจาน แก้วนํ้า ฯลฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  - 2564  หน้า 121 ) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ 
ยางรถจักรยานยนต์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถส่วนกลาง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี  พ.ศ.2561  - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 11 - 12 )

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เคมีภัณฑ์ นํ้ายาต่าง ๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 12 )
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยเพร่ เช่น ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด
แถบบันทึกเสียง หรือภาพ เลนส์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561  - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 12 )

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสําหรับผู้ปฏิบัติงานกวาดล้างถนน
งานล้างท่อ งานจัดเก็บขยะ และงานฉีดพ่นสารเคมี เป็นต้น 
เช่น เสื้อแขนสั้น-ยาว กางเกงขาสั้น-ยาว ถุงมือยาง ผ้าปิดปากจมูก 
เสื้อกั๊กสะท้อนแสง รองเท้ายาง และเสื้อกันฝน ฯลฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 12 )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์หรือ
จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตลับหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561  - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 12 )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 
และที่อยู่ในความดูแล  ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 12)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 12 )
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ (GFMIS)
สําหรับการดําเนินงานของ อปท. 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 12 )

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี  พ.ศ.2561  - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 12 )

งบลงทุน รวม 60,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,500 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens

จํานวน 42,500 บาท

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ SVGA ขนาด 4,000     ANSI Lumens  
คุณลักษณะดังนี้
 1.เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
 2.ใช้ LCD Panel หรือระบบ  DLP
 3.ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
 4.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นตํ่า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8  
หน้า 17)
   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 18,000 บาท

เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะดังนี้
 1.เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กําหนด
 2.เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยวเปิดฝาบน
 3.มีระบบปั้นแห้งหรือหมาด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8  
หน้า 18)
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแม่ฟ้าหลวง จํานวน 15,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิ่งกาชาดอําเภอแม่ฟ้าหลวง
รับบริจาคโลหิต ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าอาหาร
อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ตามหนังสืออําเภอแม่ฟ้าหลวง ที่ ชร 1518.1/ว 146 
ลงวันที่ 19 ก.ค.2561 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6  หน้า  16    )

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 497,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ สําหรับ
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 13 )

2.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น สําหรับเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจัดเตรียมสถานที่และอื่น ๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  - 2564  หน้า 104 ) 

3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทบทวน
และปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอุปกรณ์อื่นใดในการจัดโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  - 2564  หน้า  104  ) 
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งบลงทุน รวม 367,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 367,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 120,000 บาท
 เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะดังนี้  
 - ถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ชนิด ขาว-ดํา , สี    
 - ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 30 แผ่น ต่อนาที    
 - เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยาย ได้    
 - พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A3    
 - มีอุปกรณ์ประกอบ (รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
(สําหรับงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สลองใน
 และงานนโยบายและแผน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่ม ครั้งที่ 8  หน้า  18 )

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 240,000 บาท

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
จํานวน 20 เครื่องๆละ 12,000 บาท  
คุณลักษณะดังนี้
ขนาดกําลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง 
แท่นชาร์จ  แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
ตั้งจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8 หน้า 18   )

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1.จอรับภาพพร้อมขาตั้ง จํานวน 7,000 บาท

จอภาพพร้อมขาตั้ง จํานวน 2 จอๆละ 3,500 บาท
ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 200 นิ้ว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8 หน้า  18  )
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งานบริหารงานคลัง รวม 7,034,320 บาท
งบบุคลากร รวม 2,794,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,794,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,493,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 6 อัตรา 
1.นักบริหารงานการคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง) 29,680 
2.นักวิชาการคลัง  16,940 
3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  24,825 
4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  18,060 
5.เจ้าพนักงานธุรการ  24,825 
6.เจ้าพนักงานพัสดุ  10,160 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับของพนักงานส่วนตําบล
จํานวน 4 อัตรา 
1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2,000
2.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2,000
3.เจ้าพนักงานธุรการ 2,000
4.เจ้าพนักงานพัสดุ  2,000 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา
1. นักบริหารงานคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง) 3,500
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 934,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  5  อัตรา และค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  18,350 
2.ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  15,000 
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  12,380 
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  11,640 
5.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  11,500 
พนักงานจ้างทั่วไป
1.คนงานทั่วไป  9,000 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา  และเงินเพิ่มค่าคอรงชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  2,000
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2,000
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2,000
พนักงานจ้างทั่วไป
1.คนงานทั่วไป 1,000
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยกันดาร (เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 6 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 4,200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,620,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,500,000 บาท

 1)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง   
ตั้งไว้   500,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 13 )

 2)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
สังกัด อบต.แม่สลองใน  ตั้งไว้  1,000,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 13 )

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น งานเร่งด่วน 
งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561  - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 14 )
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  -  2564  หน้า  105  )   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับบุตรพนักงานส่วนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  - 2564   
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 14 )

ค่าใช้สอย รวม 1,280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง อบต.

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 14 )

2.โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ใบปลิว โปสเตอร์ หนังสือ 
คู่มือต่าง ๆ ของกองคลัง เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 14 )

3.โครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564   หน้า 103 )
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4.โครงการสนับสนุนการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-Lass) 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เช่น การเตรียม
เครื่องคอมพิวเตอร์  วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  -  2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 14 )

5.โครงการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทําผิดตามกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ่ายเงินรางวัล
ในคดีจับกุมผู้กระทําผิดตามกฎหมายจราจรทางบก 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561  - 2564  หน้า  96   )

6.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชําระภาษี ค่าธรรมเนียม และใบ
อนุญาตต่างๆ

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชําระภาษี 
ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ในการดําเนินโครงการอื่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 14- 15 )

7.โครงการให้บริการประเมินและรับชําระภาษีนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการประเมินและ
รับชําระภาษีนอกสถานที่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 15 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์  เครื่องพิมพ์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  - 2564  หน้า  105  )
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ค่าวัสดุ รวม 1,300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น เครื่องเขียน  แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อ
หรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  หน้า  105 )

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง 
นํ้ายาล้างจาน แก้วนํ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561  - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 15 )

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก 
ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 105 )

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อนํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน 
นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ทุกส่วนราชการ สําหรับเครื่องพ่นหมอกควัน 
เครื่องตัดหญ้า รถยนต์ส่วนกลาง และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  
 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 15 )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก โปรแกรมและอื่น ๆ เป็นต้น
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 104 )
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
ขนาดกว้าง 121.8 เซนติเมตร  ยาว 40.6 เซนติเมตร  
สูง 87.8 เซนติเมตร จํานวน  10  ตู้ๆละ 4,000 บาท   
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป
ตั่งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8  หน้า 18)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,183,230 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,030,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจงานจ้างต่าง ๆ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการ
สอบสวนความรับผิดทางละเมิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
คัดเลือกเพื่อให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของพนักงานส่วนตําบล 
ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 16 )

ค่าใช้สอย รวม 1,020,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

01.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าป้ายประกอบโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่จําเป็น ซึ่งเกี่ยวข้อง 
ตามโครงการนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า  95 )
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02.ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ  ค่าป้ายประกอบโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า เต็นท์ อุปกรณ์แสงสว่าง 
และอื่น ๆ ที่จําเป็น ช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 95 )

03.ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.แม่สลองใน ต้านภัยหนาว 
ประจําปี 2562

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.แม่สลองใน ต้านภัยหนาว
ประจําปี 2562  ค่าจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ที่ประสบภัยหนาว ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 16 )

04.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทําแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คู่มือ วัสดุอุปกรณ์
และอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 96  )  

05.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คู่มือ วัสดุอุปกรณ์
และอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 16 - 17 )
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06.ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดค่ายบําบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟื้นฟูผู้เสพ 
และผู้ติดยาเสพติด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดค่ายบําบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ คู่มือการฝึกอบรม 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 95 )

07.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ได้รับการบําบัด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ผู้ได้รับการบําบัดปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ 
คู่มือการฝึกอบรม ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 95  )

08.ค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดสิ่งกีดขวางทางนํ้าเพื่อป้องกันอุทกภัย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดสิ่งกีดขวางทางนํ้าเพื่อป้องกันอุทกภัย 
ค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องจักรกล ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 17 )

09.ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ค่าป้ายประกอบโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็น 
 ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 97 )

10.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. 
ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ คู่มือการฝึกอบรม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า  95 )
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ค่าวัสดุ รวม 960,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือช่างต่าง ๆ คีมต่าง ๆ 
ไขควง ค้อน เลื่อย มีด ประแจ ตลับเมตร สี ยางมะตอย 
ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ตะปู ท่อนํ้า แท่นตัดไฟเบอร์  ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนงานพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 17 )

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น กระจกโค้งมนสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนงานพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 17 )

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เคมีภัณฑ์ นํ้ายาต่าง ๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 17 )

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อสะท้อนแสง ชุดดับเพลิง 
หมวก หน้ากาก รองเท้าบูท ชุดป้องกันสัตว์มีพิษ (ชุดป้องกันต่อหัวเสือ) 
ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 17 )

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกบอลดับเพลิง จํานวน 200 ลูกๆละ 2,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 17 )
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งบลงทุน รวม 128,230 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 128,230 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1.ชุดประแจ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดประแจ เช่น ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 
ชุดประแจบล็อก (ถอดเปลี่ยนหัวบล็อกได้) 
ชุดบล็อก (รูปตัวที) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8  หน้า 19)

2.เครื่องเจียร(ลูกหมู) ขนาด 4 นิ้ว พร้อมใบเลื่อยตัดเหล็ก  2 ใบ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเจียร(ลูกหมู) ขนาด 4 นิ้ว 
พร้อมใบเลื่อยตัดเหล็ก 2 ใบ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8  หน้า 19)

3.บันไดสไลอลูมิเนียม 2 ท่อนๆละ 13 ชั้น จํานวน 7,130 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดสไลอลูมิเนียม 2 ท่อนๆละ 13 ชั้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8  หน้า 19)

4.บันไดอลูมิเนียม ทรงเอ จํานวน 3,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม ทรงเอ 6 ฟุต ขึ้น-ลง 2 ข้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8  หน้า 19)  

5.ตัวชาร์จแบตเตอรี่ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวชาร์จแบตเตอรี่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8  หน้า 20)
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6.ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 แอมป์ จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 แอมป์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8  หน้า 20)

7.สว่านกระแทก ขนาด 16 มม. จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสว่านกระแทก ขนาด 16 มม.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8  หน้า 20)

ครุภัณฑ์โรงงาน
1. เลื่อยยนต์ จํานวน 55,000 บาท

เลื่อยยนต์ จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะดังนี้
1. เลื่อยยนต์ ปริมาณกระบอกสูบ 72.2 cc 
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 3600 วัตต์
เท่ากับ 5.3 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดียว 
ขนาดโซ่ 3/8 " RC3 
แผ่นบังคับโซ่ 62.5 to 75.0 cm (25"-30") 
นํ้าหนักไม่เกิน 6.6 กิโลกรัม (เฉพาะเครื่อง) 
ระบบสตาร์ท เชือกดึงสตาร์ท 
พร้อมอุปกรณ์ (โซ่ ชุดเครื่องมือ แผ่นบังคับโซ่ 25" ปลอกหุ้มบาร์ ตะไบ)  
พร้อมใบอนุญาตจากป่าไม้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8  หน้า 20)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแม่ฟ้าหลวง จํานวน 25,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัย
และการช่วยเหลือประชาชน  ตามหนังสืออําเภอแม่ฟ้าหลวง 
ที่ ชร 1518.1/56 ลงวันที่ 30 มีนาคม  2561   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
 แก้ไขเพิ่มครั้งที่ 6 หน้า16 )
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,608,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,708,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,708,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,246,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 4 อัตรา 
1.นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษาฯ) 32,800 
2.นักวิชาการศึกษา  16,600 
3.เจ้าพนักงานธุรการ  24,825 
4.นักจัดการงานทั่วไป 29,610
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับของพนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา 
1.เจ้าพนักงานธุรการ 2,000
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
แก่พนักงานส่วนตําบล  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 1 อัตรา 
1.นักบริหารงานการศึกษา (ผู้อํานวยการกองการศึกษา) 3,500
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 15,000
พนักงานจ้างทั่วไป
1.แม่บ้าน  9,000
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 1 อัตรา 
1.แม่บ้าน  1,000
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยกันดาร (เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 4 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 1,860,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 22 )

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 105 )

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับบุตรพนักงานส่วนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 22 )

ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
และบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตําบล
มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 
ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 22 )
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2.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ 
และกระเช้าดอกไม้ สําหรับเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
หรืองานอื่น ๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 22 )

3.ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น สําหรับบุคลากรทางการศึกษา เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 23 )

4.จ่ายใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจ้างนักเรียน และนักศึกษาปฏิบัติงานใน
ช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุดราชการ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจ้างนักเรียน และนักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุดราชการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 90 )

5.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการจัดนิทรรศการ
สื่อการสอนและผลงานต่างๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ
จัดนิทรรศการสื่อการสอน และผลงานเด็กต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 91 )

6.ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมด้านวิชาการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สําหรับหัวหน้าศูนย์  ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมด้านวิชาการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สําหรับหัวหน้าศูนย์ 
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 102 )
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7.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีรถรับส่งนักเรียน

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน และพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีรถรับส่งนักเรียน ค่าจ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 91)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์
ของกองการศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 91)

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ค่านํ้าดื่ม กระดาษ แบบพิมพ์ 
ตู้ต่าง ๆ โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ ฟิวเจอร์บอร์ด กาว เทป คลิป ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  หน้า  105)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น ไม้กวาดแปรงถูพื้น นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาถูพื้น ผ้าถูพื้น เตาแก็ส
ถังแก็ส หม้อหุงข้าว ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 23 )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 104 )
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งบลงทุน รวม 40,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท 
คุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 Core)มีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.3 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120 GB จํานวน 1 หน่วย และมี DVD-Rw
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
มีแป้นพิมพ์และเมาส์ และมีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า 
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- มีอุปกรณ์ประกอบ 
(รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2561) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564
 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6 หน้า 27  ) 

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(In Tank Printer ) จํานวน  2 เครื่องๆะ 4,300  บาท  
คุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi   
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)   
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)   
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น   
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  6  หน้า 27 )
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 37,482,450 บาท
งบบุคลากร รวม 13,451,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 13,451,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,514,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 21 อัตรา 
1.ครู (คศ.2)  (2 คน คนละ 24,930)  
2.ครู (คศ.2)  (1 คน คนละ 24,440)   
3.ครู (คศ.1)  (2 คน คนละ 24,750)  
4.ครู (คศ.1)  (2 คน คนละ 24,290)  
5.ครู (คศ.1)  (1 คน คนละ 23,360)  
6.ครู (คศ.1)  (3 คน คนละ 21,570)   
7.ครู (คศ.1)  (5 คน คนละ 21,510)  
8.ครู (คศ.1)  (2 คน คนละ 20,740)  
9.ครู (คศ.1)  (1 คน คนละ 19,920) 
10.ครูผู้ดูแลเด็ก (2คน คนละ 15,050) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยและประถมศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะ ครู คศ.2 จํานวน 3 คน คนละ 3,500 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,587,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีลักษณะ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานของพนักงานด้านการศึกษา 
และงานอื่น ๆ จํานวน 42  อัตรา ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ (งบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
1.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (10 คน คนละ 13,350)
2.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (14 คน คนละ 12,820)
3.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (5 คน คนละ 11,940)
4.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (4 คน คนละ 10,640)

พนักงานจ้างตามภารกิจ  (งบ อบต.)
5.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (2 คน คนละ 9,970)  19,940 
6.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (2 คน คนละ 9,400)  18,800 
7.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (5 คน คนละ 15,000)  75,000

พนักงานจ้างทั่วไป
8.ผู้ดูแเด็ก (2 คน ๆละ 9,000 บาท) 216,000
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วันที่พิมพ์ : 19/11/2561  09:53:03 หน้า : 29/64



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีลักษณะ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานของพนักงานด้านการศึกษา 
และงานอื่น ๆ จํานวน 37 อัตรา  ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ (งบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
1.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (14 คน คนละ 2,000)
2.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (10 คน คนละ 1,500)
3.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (9 คน คนละ 1,000)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (งบ อบต.)
4.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (2 คน คนละ1,000)
5.ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (2 คน คนละ 3,000)

พนักงานจ้างทั่วไป
6.ผู้ดูแลเด็ก (2 คนๆละ 9,000 บาท) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 504,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยกันดาร (เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ให้แก่พนักงานครู อบต. 
จํานวน 21 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 12,300,190 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,201,140 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารสถานศึกษาการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2562

จํานวน 200,000 บาท

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารสถานศึกษาการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 ค่าของรางวัลการแสดงของเด็ก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 90 )

2.ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 3,116,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารสถานศึกษาสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  21  แห่ง  
จํานวนเด็ก  636 คน จํานวน 245 วัน จํานวนต่อหัว 20 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 23 )
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3.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
การจัดกิจกรรมมอนเทสซอรี่ (Montessori)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการจัดกิจกรรมมอนเทสซอรี่ (Montessori) 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 23 )

4.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียน
การสอนทางการศึกษา

จํานวน 1,081,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนทางการศึกษา จํานวน 636 คน 
จํานวนต่อหน่วย 1,700 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 23 )

5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าวัสดุุรายหัวสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 2 - 5 ปี จํานวน 636 *1,700บาท/คน

จํานวน 1,081,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าวัสดุรายหัวสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 2 - 5 ปี 
จํานวน 636*1,700 บาท/คน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 23 - 24  )

6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน
สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็๋ก ช่วงอายุ 3 - 5 ปี จํานวน 418*200บาท/คน

จํานวน 83,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 418*200บาท/คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 24 )

7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3 - 5 ปี จํานวน 418*300บาท/คน

จํานวน 125,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3 - 5 ปี  
จํานวน 418*300บาท/คน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 24 )
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8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนา
เรียนรู้สําหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3 - 5 ปี จํานวน 418*430 
บาท/คน

จํานวน 179,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3 - 5 ปี 
จํานวน 418*430 บาท/คน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 24 )

9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน
สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3 - 5 ปี 
จํานวน 418*200บาท/คน

จํานวน 83,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3-5 ปี 
จํานวน 418*200บาท/คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 24 - 25 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์
ของกองการศึกษา อบต.แม่สลองใน เช่น ค่าปรับปรุง
และซ่อมแซมศูนย์ ซ่อมแซมไฟฟ้า ค่าปรับปรุง และซ่อมแซม
ระบบประปา เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 25 )
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ค่าวัสดุ รวม 5,899,050 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 5,849,050 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
 1) จ่ายเป็นโครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน 9 แห่ง จํานวน 2,230 คน 
จํานวน 260 วัน จํานวนต่อหน่วย 7.82 บาท  
ตั้งไว้ 4,534,036 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 25 )

2) จ่ายเป็นโครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร-
ส่วนตําบลแม่สลองใน จํานวน 21 แห่ง จํานวน 636 คน 
จํานวน 260 วัน จํานวนต่อหน่วย 7.82 บาท 
ตั้งไว้  1,293,115.20  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 25 )

3) จ่ายเป็นโครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จํานวน 1 แห่ง จํานวน 10 คน จํานวน 280 วัน 
จํานวนต่อหน่วย 7.82 บาท   
ตั้งไว้  21,896  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 25 )

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสีฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด 
ฟิล์มไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 25 - 26 )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ารายเดือน ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
สําหรับการดําเนินงาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลแม่สลองใน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 26 )
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งบลงทุน รวม 1,252,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,252,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 24 ตู้ๆละ 5,500 บาท
- สูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร
- ทําด้วยเหล็กหรือแสตนเลส
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6  หน้า 27)

2.พัดลมติดผนัง(พร้อมติดตั้ง)  ขนาด 16 นิ้ว 3 ใบพัด จํานวน 67,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง (พร้อมติดตั้ง) ขนาด 16 นิ้ว  
3 ใบพัด จํานวน 30 ตัวๆละ 2,250 บาท  
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6  หน้า 28)

3.ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว จํานวน 136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้   6  ตัว  จํานวน  20  ชุดๆ
ชุดละ 6,800 บาท ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร  
สูง  55 เซนติเมตร ตามราคาท้องตลาดทั่วไป   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6  หน้า 27)

4.เก้าอี้นวม จํานวน 69,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้นวม  จํานวน 30 ตัวๆละ 2,300 บาท 
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6  หน้า 27)

5.โต๊ะทํางาน จํานวน 225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางาน จํานวน 30 ตัวๆละ  7,500 บาท
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6  หน้า 27)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1.ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สลองใน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 26 )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 5 เครื่อง ๆละ 16,000 บาท
คุณลักษณะดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นบานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า 
จํานวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB  จํานวน 1 หน่วย และมี 
DVD-Rw หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ และมีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกว่า 
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
 - มีอุปกรณ์ประกอบ 
(รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 26 )
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2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 10 เครื่อง ๆละ 4,300 บาท 
คุณลักษณะดังนี้   
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต   
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi   
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)   
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)   
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Inteface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น   
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 26)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,478,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,478,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

01.อุดหนุนโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)

จํานวน 8,920,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
อาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนประถมศึกษา จํานวน 9 แห่ง 
จํานวน 2,230 คน จํานวน 200 วัน จํานวนต่อหน่วย 20 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6 
หน้า 17,18,19,20,21,22 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 7 หน้า 10-11) 

02.อุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
(กศน.)

จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
อาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จํานวน 1 แห่ง 
จํานวน 10 คน จํานวน280 วัน จํานวนต่อหน่วย 20 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 7  หน้า 10)
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03.อุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
โครงการค่ายเยาวพัฒน์ กศน. ตําบลแม่สลองใน  
ตามหนังสือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแม่ฟ้าหลวง ที่ 021.2811/676 
ลงวันที่  12  มิถุนายน  2561  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 7  หน้า 9)

04.อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตําบลแม่สลองใน จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
โครงการกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน  
ตามหนังสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน  
ที่ ศธ 04045.199/024  ลงวันที่  29 มีนาคม  2561  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่   หน้า 18)

05.อุดหนุนสมาคมกลุ่มดอกบัวตอง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์กลุ่มดอกบัวตองบาน  
“บัวตองเกมส์”  ประจําปีการศึกษา 2562 
ตามหนังสือสมาคมกลุ่มดอกบัวตองบานที่ ขต.พิเศษ 
ลงวันที่  28 มีนาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6  หน้า 20)

06.อุดหนุนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือโรงเรียน 
ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ที่ ศธ 0404.205/047  
ลงวันที่  29  มีนาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6  หน้า 17)
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07.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการ work shop การศึกษาสู่การทํางาน   
ตามหนังสือ ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง ที่ ศธ 04045.127/119   
ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6  หน้า 17)

08.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ จํานวน 85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริหารสถานศึกษาโครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
ตามหนังสือ ร.ร.บ้านห้วยหยวกป่าโซ ที่ ศธ 04045.181/038  
ลงวันที่ 27  มีนาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6  หน้า 18)

09.อุดหนุนโรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียน   
ตามหนังสือ ร.ร.ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 
ที่ ศธ. 04045.027/068  ลงวันที่  29  มีนาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6  หน้า 19)

10.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหก จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริหารสถานศึกษาโครงการส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน    
ตามหนังสือ ร.ร.บ้านห้วยหก ที่ ศธ 04045.180/-     
ลงวันที่ – มีนาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6  หน้า 19)

11.อุดหนุนโรงเรียนตํารวจตระแวนชายแดนบํารุงที่ 112 จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการก่อบล็อกซีเมนต์แปลงเกษตรและการปลูกพืชผัก
เพื่อการเกษตรและอาหารกลางวัน  
ตามหนังสือ ร.ร.ตชด.บํารุงที่ 112 ที่ ตช 0030.42(327.รร.)/100  
ลงวันที่  30  มีนาคม  2561    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6  หน้า 19)
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12.อุดหนุนโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ     
ตามหนังสือ ร.ร.ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 
ที่ ศธ 04045.007/110  ลงวันที่  19 มีนาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6  หน้า 21)

13.อุดหนุนโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ (บ้านนาโต่) จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6  หน้า 21)

14.อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาเดื่อ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน   
ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ ศธ 04045/1080  ลงวันที่  26  มีนาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6  หน้า 22)

15.อุดหนุนโรงเรียน ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344อุปถัมภ์) จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริหารสถานศึกษา
โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารกลางวันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   
ตามหนังสือ ร.ร.ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344อุปถัมภ์) 
ที่ ศธ 04045.204/047 ลงวันที่  26 มีนาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6  หน้า 22)

16.อุดหนุนโรงเรียนตํารวจตระแวนแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 จํานวน 85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน
โรงเรียน ตชด.พอ.4    
ตามหนังสือ  ร.ร.ตชด.พอ.4 ที่ 0030.42(327.ร.ร.)/75  
ลงวันที่  25  มิถุนายน   2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 35 )
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17.อุดหนุนโรงเรียนมนตรีวิทยา จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริหารสถานศึกษาโครงการสอน
ภาษาจีน ตามหนังโรงเรียนมนตรีวิทยา ที่ ศธ 04045.062/445  
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6  หน้า 17)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประกอบโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอื่น ๆ ที่จําเป็นตามโครงการนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า  93  ) 

2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกําจัดโรคระบาด และโรคติดต่อต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกําจัดโรคระบาด 
และโรคติดต่อต่าง ๆ  เช่น โรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์ โรคไข้หวัด
สายพันธุ์ใหม่ ค่าป้ายโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่จําเป็นตามโครงการนี้     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า  93 ) 
  

3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกําจัดโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกําจัดโรคไข้เลือดออก
เช่น ค่าป้าย  ค่าใช้จ่ายโครงการ ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและกําจัด
ไข้เลือดออก  เช่น ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า  93)
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4.ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สลองใน  ว่าด้วยกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สลองใน 
ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สําหรับจ่ายเป็น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็น    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 18 )

5.ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
เช่น ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายโครงการ ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3  หน้า 19)

6.ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินงานจัดการขยะ จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินสิ่งแวดล้อม
จากการดําเนินงานจัดการขยะ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 19 )

7.โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายโครงการ ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 19 )
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8.โครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน   เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
โครงการ ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่มวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 19 )

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อนํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน 
นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า  ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 19 )

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 
นํ้ายาต่าง ๆ เป็นต้น ได้แก่ ยาสามัญประจําบ้าน แอลกอฮอล์ สําลี 
และผ้าพันแผล ค่าสารเคมีกําจัดยุงลาย  ค่าทรายอะเบท ค่าวัคซีน ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 19 )

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ประชาชนตําบลแม่สลองใน ค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และอื่นๆ ที่จําเป็น 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการ-
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 21 )
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2.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาตําบลต้นแบบการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการสังคม ด้านการฝึกอาชีพอบรมและส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มสตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาตําบลต้นแบบด้านการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการสังคม ด้านการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี
เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการดําเนินโครงการ และค่าอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 21 )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,149,340 บาท

งบบุคลากร รวม 2,279,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,279,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,261,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
 พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน 5 อัตรา ดังนี้    
1.นักบริหารงานช่าง (ผู้อํานวยการกองช่าง) 32,450 
2.นายช่างโยธา  22,920 
3.นายช่างโยธา  24,825 
4.เจ้าพนักงานธุรการ  12,470 
5.นายช่างไฟฟ้า  12,470 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับของพนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 
1.นายช่างโยธา 2,000
2.เจ้าพนักงานธุรการ 2,000
3.นายช่างไฟฟ้า 2,000
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป     
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนประจําตําแหน่งแก่
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด   
1.เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานช่าง (ผู้อํานวยการกองช่าง) 3,500 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 711,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา     
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา 17,470
2.ผู้ช่วยนายช่างโยธา 11,500
3.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 12,340
พนักงานจ้างทั่วไป
1.คนงานทั่วไป (2 คน คนละ 9,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 2 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2,000
2.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2,000
พนักงานจ้างทั่วไป
1.คนงานทั่วไป (2 คน คนละ 1,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยกันดาร (เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ) แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 5 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

งบดําเนินงาน รวม 870,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน 
งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 3 )
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรจาก อปท.
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 3 )

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 3 )

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง
และบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตําบล
มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 3 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์
ของกองช่าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 3 )
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ กระดาษ 
แบบพิมพ์ กาว แฟ้ม กระดาน  หมึก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน กรรไกร ปากกา   
ลวดเย็บกระดาษ แผ่นปิดประกาศ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 3 )

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ 
ถ่านไฟฉาย ฯลฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 4 )

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด
 นํ้ายาล้างจาน แก้วนํ้า ฯลฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 4 )

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ 
ยางรถจักรยานยนต์  หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถส่วนกลาง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 4 )

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด
แถบบันทึกเสียง หรือภาพ เลนส์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 4 )
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
ของกองช่าง  เช่น เสื้อแขนสั้น-ยาว กางเกงขาสั้น-ยาว ถุงมือยาง 
ผ้าปิดปากจมูก เสื้อกั๊กสะท้อนแสง รองเท้ายาง และเสื้อกันฝน ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 4 )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์
หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 4 )

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายโครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ค่าป้าย ประกอบโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่จําเป็น ซึ่งเกี่ยวข้อง
ตามโครงการนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 4 - 5 )

2.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ขยะมูลฝอย  ค่าป้ายประกอบโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจ้าง  เหมารถบัส และอื่น ๆ ที่จําเป็น 
ซึ่งเป็นการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 5 )
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3.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย
โดยชุมชน ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
ทุกหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 5 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สลองใน เช่น เตาเผาขยะ เป็นต้น 
ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 5 )

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น เสื้อสะท้อนแสง  หมวก หน้ากาก
รองเท้าบูท ชุดป้องกันสัตว์มีพิษ (ชุดป้องกันต่อหัวเสือ) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561- 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 5 )

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 770,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสตรีและครอบครัวไทยในยุคประเทศไทย 4.0 จํานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสตรีและครอบครัวไทย
ในยุคประเทศไทย 4.0  ค่าดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าอุปกรณ์อื่นใด
ในการจัดโครงการอบรมอาชีพ ศึกษาดูงาน วันสตรีสากล ฯลฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 30 )

วันที่พิมพ์ : 19/11/2561  09:53:03 หน้า : 48/64



2.ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ 
และค่าอุปกรณ์อื่นใดในการจัดโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564  หน้า 85 )

3.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดค่ายเยาวชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดค่ายเยาวชนเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ และค่าอุปกรณ์อื่นใด
ในการจัดโครงการ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 97 )

4.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานแสง
อาทิตย์

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการลดใช้พลังไฟฟ้า
ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าวางระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ภายในและภายนอกอาคารและค่าอุปกรณ์อื่นใดในการจัดโครงการ 
ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 30 - 31 )

5.ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การตรวจสารเสพติดในร่างกายประชาชนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การตรวจสารเสพติด
ในร่างกายประชาชนทั่วไป ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ป้ายโครงการและค่าอุปกรณ์อื่นใด
ในการจัดโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 97)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่างๆ (ระดับตําบล อําเภอ จังหวัดฯลฯ)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ (ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ฯลฯ)
เช่น ค่าเตรียมสถานที่ ค่าของรางวัล  ชุดกีฬา ป้ายประชาสัมพันธ์ 
อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 98 )

2.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลแม่สลองใน จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลแม่สลองใน   เช่น ค่าเตรียมสถานที่ ค่าของรางวัล ชุดกีฬา 
ป้ายประชาสัมพันธ์ อาหาร เครื่องดื่ม  เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  หน้า   98 )   

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตําบลแม่สลองใน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
ตําบลแม่สลองใน  เช่น ค่าเตรียมสถานที่ ค่าของรางวัล ชุดกีฬา 
ป้ายประชาสัมพันธ์ อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 98 )
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งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,000,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ชุดเครื่องเล่นบ้านบอลหนูน้อย จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเครื่องเล่นบ้านบอลหนูน้อย จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียดดังนี้
- มีขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงไม่น้อยกว่า 
3x4x2 เมตร  
- ชนิดใช้วัสดุทําด้วยไวนิล พลาสติก หรือวัสดุอื่นที่แข็งแรง     
- มีอุปกรณ์ประกอบ เช่น ลูกบอลพลาสติกขนาดเล็ก แผ่นปูพื้น 
EVA เป็นต้น 
(รายละเอียดปรากฏนอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 33 )

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,914,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,600,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,600,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 500,000 บาท

1.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณีต่าง ๆ
ตั้งไว้  500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
และงานประเพณีต่าง ๆ  ค่าจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา เทศกาลสงกรานต์   และประเพณีลอยกระทง
เป็นต้น เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ 
ตั้งจ่ายจากรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า 33 )

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมชนเผ่า 
(อาข่า ไทยใหญ่ ลาหู่ จีน ฯลฯ เป็นต้น)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมชนเผ่า 
(อาข่า ไทยใหญ่ ลาหู่ จีน  ฯลฯ เป็นต้น) ค่าจัดกิจกรรมวัฒนธรรมชน
เผ่า ได้แก่ โล้ชิงช้าอาข่า ปีใหม่ไข่แดง และเต้นอาสุไจ้ ฯลฯ เช่น 
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า  87)
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2.ค่าใช้จ่ายโครงการดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คํา จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คํา 
ค่าจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่าง ๆ  เช่น 
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรม
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 110) 

3.ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ตําบลแม่สลองใน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมตําบลแม่สลองใน เช่น ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียม
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 86)

งบเงินอุดหนุน รวม 314,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 314,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนที่ว่าการอําเภอแม่ฟ้าหลวง จํานวน 314,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
1)โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร.9 วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี 
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562) ตั้งไว้  10,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอแม่ฟ้าหลวง ที่ ชร 1518.1/145  
ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเพิ่มเติม  
ครั้งที่ 6 หน้า 23) 

2)โครงการการจัดประเพณีเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคมของทุกปี ตั้งไว้  7,000 บาท
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562)
ตามหนังสืออําเภอแม่ฟ้าหลวง ที่ ชร 1518.1/145  
ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเพิ่มเติม  
ครั้งที่ 6 หน้า 23) 

3)โครงการวันปิยมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี ตั้งไว้  7,000 บาท
(วันที่ 23 ตุลาคม  2562)
ตามหนังสืออําเภอแม่ฟ้าหลวง ที่ ชร 1518.1/145  
ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเพิ่มเติม  
ครั้งที่ 6 หน้า 23) 

4) โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคมของทุกปี
(วันที่ 5 ธันวาคม 2562)   ตั้งไว้  10,500  บาท
ตามหนังสืออําเภอแม่ฟ้าหลวง  ที่ ชร 1518.1/145  
ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเพิ่มเติม  
ครั้งที่ 6 หน้า 23) 

5)โครงการการเข้าร่วมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 
ประจําปี  2562 ตั้งไว้  100,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอแม่ฟ้าหลวง  ที่ ชร 1518.1/145  
ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
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งานวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเพิ่มเติม  
ครั้งที่ 6 หน้า 23) 

6)โครงการงานสรงนํ้าพระธาตุดอยตุง ประจําปีของทุกปี 
(ประจําปี 2562) ตั้งไว้  7,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอแม่ฟ้าหลวง  ที่ ชร 1518.1/145  
ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเพิ่มเติม  
ครั้งที่ 6 หน้า 23) 

7)โครงการวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ 6 เมษายน ของทุกปี  
(วันที่ 6  เมษายน  2562) ตั้งไว้ 7,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอแม่ฟ้าหลวง  ที่ ชร 1518.1/145  
ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเพิ่มเติม  
ครั้งที่ 6 หน้า 23) 

8)โครงการการเข้าร่วมพิธีสรงนํ้าพ่อขุนเม็งรายมหาราชและรดนํ้าดําหัว
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจําปี ของทุกปี (ประจําปี  2562)
ตั้งไว้  14,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอแม่ฟ้าหลวง  ที่ ชร 1518.1/145  
ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเพิ่มเติม  
ครั้งที่ 6 หน้า 23) 

9)โครงการการจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง (สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี) 18 กรกฎาคม  ของทุกปี (วันที่ 18 กรกฎาคม   2562)
ตั้งไว้  7,000  บาท
ตามหนังสืออําเภอแม่ฟ้าหลวง  ที่ ชร 1518.1/145  
ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเพิ่มเติม  
ครั้งที่ 6 หน้า 23) 

10)โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี 
(วันที่ 28 กรกฎาคม  2562) ตั้งไว้  10,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอแม่ฟ้าหลวง  ที่ ชร 1518.1/145  
ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานวัฒนธรรมท้องถิ่น
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(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเพิ่มเติม  
ครั้งที่ 6 หน้า 23) 

11)โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ของทุกปี
(วันที่ 12 สิงหาคม  2562) ตั้งไว้ 10,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอแม่ฟ้าหลวง  ที่ ชร 1518.1/145  
ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไขเพิ่มเติม  
ครั้งที่ 6 หน้า 23) 

12)โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัดเชียงราย ในคราวที่จะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์  "  ตั้งไว้  125,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 8  หน้า 16 )

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 9,592,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์
ของอบต.แม่สลองใน เช่น ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนา-
เด็กเล็ก ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงาน อบต. ค่าปรับปรุงและซ่อมแซม
บ้านพักและสํานักงาน อบต. ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  27 )

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ปลั๊กไฟ 
สวิตซ์ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ หลอดไฟ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  27 )
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือช่างต่าง ๆ คีมต่าง ๆ ไขควง ค้อน 
เลื่อย มีด ประแจ  ตลับเมตร สี ยางมะตอย ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง 
ตะปู ท่อนํ้า ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564    
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  29 )

งบลงทุน รวม 7,492,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,492,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

1.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 26  บ้านห้วยกระ จํานวน 1,285,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 26 บ้านห้วยกระ
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร พื้นที่ 312 ตารางเมตร 
(งานฐานราก ,คาน,พื้น,เสา,หลังคา)  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้า 4 )

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
01.ก่อสร้างเรียงหินใหญ่ตามแนวแม่นํ้าคํา หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก จํานวน 538,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเรียงหินใหญ่ตามแนวแม่นํ้าคํา  
หมู่ที่ 1  บ้านหินแตก
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร  
พร้อมทางลงมี 6 ช่อง ช่องละ 5.00 เมตร และมีราวกันตกสูง  
1.00 เมตร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  27 - 28 )

02.ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุ 
จํานวน 2 จุด

จํานวน 241,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเหล็ก  
หมู่ที่ 5  บ้านห้วยมุ จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
           ยาว 110.00 เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร  หนา 0.10 เมตร
           ยาว 20.00 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายนํ้า 
           หนา 0.125 เมตร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้า 2 )
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03.ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหก จํานวน 723,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 10  บ้านห้วยหก  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก  0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 420.00 เมตร  พร้อมฝาปิดรางระบายนํ้า หนา 0.125 เมตร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  28 )

04.ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านพะน้อย จํานวน 680,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 12  บ้านพะน้อย
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 10.00 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้า 3 )

05.ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านห้วยโย จํานวน 124,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 17  บ้านห้วยโย  
ขนาดก้นรางกว้าง 0.20 เมตร ขนาดปากราง 0.40 เมตร
สูง 0.30 เมตร จํานวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ยาว 120 เมตร 
จุดที่ 2 ยาว 110 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้า 3 )

06.ก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านนาโต่ จํานวน 169,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 20 บ้านนาโต่  จํานวน 3 จุด พร้อมติดตั้งลําโพงหอละ 4 ใบ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  28 )
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07.ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโป่งไฮ จํานวน 478,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่ 21  บ้านโป่งไฮ
ขนาดรั้วกําแพงคอนกรีตบล็อกฉาบเรียบทาสี + ตาข่าย 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 25.00 เมตร ,รั้วกําแพง
คอนกรีตบล็อกฉาบเรียบทาสี สูง 2.10 เมตร 
ยาว  99.00 เมตร , ประตูเหล็กรีดลอน + ท่อเหล็กกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ,เส้นผ่าศูนย์กลาง  2 นิ้ว สูง 2.10 เมตร
กว้าง 3.00 - 3.50  เมตร  จํานวน 1ชุด ,
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คอนกรีตบล็อกฉาบเรียบทาสี 
ยาว 3.00 - 3.50 เมตร จํานวน 1 ป้าย 
ความยาวรวมทั้งหมด 131 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้า 4 )

08.ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแสนใจพัฒนา จํานวน 1,782,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 22 บ้านแสนใจพัฒนา  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 1,070 เมตร  พร้อมฝาปิดรางระบายนํ้า  หนา 0.125 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  28-29 )

09.ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 23 บ้านสันมะเค็ด จํานวน 372,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ที่ 23  บ้านสันมะเค็ด
ขนาดรั้วกําแพงคอนกรีตบล็อกฉาบเรียบทาสี + ตาข่าย 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว สูง 2.10 เมตร ยาว 17.50 เมตร ,
รั้วกําแพงคอนกรีตบล็อกฉาบเรียบทาสี สูง 2.10 เมตร 
ยาว  80.00 เมตร ประตูเหล็กรีดลอน + ท่อเหล็กอาบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ,เส้นผ่าศูนย์กลาง  2 นิ้ว สูง 2.10 เมตร  
กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร จํานวน 1ชุด ,ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คอนกรีตบล็อกฉาบเรียบทาสียาว 3.00 - 3.50 เมตร จํานวน 1 ป้าย
 ความยาวรวมทั้งหมด 105 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  29 )
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10.ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 27  บ้านหินคํา จํานวน 567,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 27  บ้านหินคํา 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตรา หนา 0.10 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายนํ้า หนา 0.125 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  29)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1.ก่อสร้างถังเก็บนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3  บ้านอาแหมและบ้านสาม
สูง

จํานวน 533,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 3  บ้านอาแหมและบ้านสามสูง 
ขนาดบรรจุ 50 ลูกบาศก์เมตร  จํานวน 2 ถัง พร้อมวางท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.5 นิ้ว ,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว  
ชั้น 8.5 ระยะทาง 700 เมตร  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้า 2 )

งบเงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านห้วยผึ้ง  หมู่ 2 จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการไฟฟ้าสาธารณะ  
บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้า 15 )

2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านผาเดื่อ  หมู่ 6 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการไฟฟ้าสาธารณะ  
บ้านผาเดื่อ  หมู่ที่ 6  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  37 )
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3.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านห้วยหยวกป่าโซ  หมู่ 9 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการไฟฟ้าสาธารณะ  
บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  37 )

4.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านห้วยหมาก  หมู่  18 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการไฟฟ้าสาธารณะ  
บ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 18  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้า 15 )

5.โครงการขยายเขตไฟฟ้า  จํานวน 3 จุด บ้านจะคําน้อย หมู่ 16 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 3 จุด 
บ้านจะคําน้อย  หมู่ที่ 16  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  38 )

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 2,600,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเตรียมสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่จําเป็นตามโครงการนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  6 )
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2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณณบดินทรยเทพวรางกูร 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  6 )

3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพปลูกชาอัสสัม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพ
ปลูกชาอัสสัม ค่าเตรียมสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนการเกษตร  งานบริหารงานส่งเสริมการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 86 )  

4.ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าเตรียมสถานที่  ค่าป้ายโครงการ 
ค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  7 )

5.ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพปลูกกาแฟ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
อาชีพปลูกกาแฟ  ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  7 )

6.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อพันธุ์สมุนไพร จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อพันธุ์สมุนไพร 
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  และเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  7 - 8 )
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7.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร
"การกรีดยางพารา"

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
"การกรีดยางพารา" ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  8 )

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร สารเคมีป้องกันกําจัดวัชพืช
และแมลง พันธุ์พืชต่าง ๆ ปุ๋ย อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า 
วัสดุเพาะชํา วัสดุขยายพันธุ์พืช เช่น มีดตอนกิ่ง  เชือกต่าง ๆ ผ้าใบ 
ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 105 )  

งบลงทุน รวม 1,800,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,800,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

1.โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลแม่สลองใน จํานวน 1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลแม่สลองใน แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.ก่อสร้างอาคารเรียนรู้ ขนาด 5x10 เมตร   
2.ก่อสร้างห้องนํ้าชาย-หญิง จํานวน 1 หลัง 
(จํานวน 6 ห้อง  ชาย 3 ห้อง หญิง 3  ห้อง) 
3.ก่อสร้างบ้านดิน  จํานวน 3 หลัง 
4.ก่อสร้างศาลาแปดเหลี่ยม  จํานวน 1 หลัง
5.ก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชํา  จํานวน 1 หลัง
6.ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่  จํานวน 1 โรง
7.ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงหมู  จํานวน 1  โรง
8.ก่อสร้างโรงเพาะเห็ด  จํานวน 1 โรง
9.จัดซื้ออุปกรณ์ระบบนํ้า เช่น ท่อนํ้า สปริงเกอร์ ข้อต่อเทปหยดนํ้าฯลฯ  
10.ตู้อบสมุนไพร  จํานวน 2 ตู้ 
11.จัดซื้อพันธุ์สมุนไพร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  หน้า  8 - 9 )
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,529,780 บาท

งบกลาง รวม 18,529,780 บาท
งบกลาง รวม 18,529,780 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้าง 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 89 )

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,767,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในตําบลแม่สลองใน 
จํานวน 1,517คน แยกตาม ช่วยอายุดังนี้
 - อายุ 60-69 ปี จํานวน 951 คน คนละ 600 บาท 
 - อายุ 70-79 ปี จํานวน 448 คน คนละ 700 บาท 
 - อายุ 80-89 ปี จํานวน 108 คน คนละ 800 บาท 
 - อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 10 คน คนละ 1,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 88 )

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,627,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการสําหรับคนพิการที่แสดงตน 
และมีบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน 482 คน คนละ 800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 88 )

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แสดงตนเพื่อรับการช่วยเหลือ 
จํานวน 52 คนๆละ 500 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 89 )

สํารองจ่าย จํานวน 317,570 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า/กรณีจํา
เป็น ฉุกเฉิน และเร่งด่วน กรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ตําบลแม่สลองใน และมิได้ตั้งงบ
ประมาณไว้ในหมวดรายการใด หรือตั้งไว้ไม่พอจ่าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 95 )
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 550,000 บาท

1.ประเภททุนการศึกษา   ตั้งไว้   150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 103  )
 
2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) 
ตั้งไว้   400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลแม่สลองใน ปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 93   )
 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 455,810 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจําปีไม่รวมเงินอุดหนุน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  
แก้ไขเพิ่มเดิมครั้งที่ 3  หน้า 34)

วันที่พิมพ์ : 19/11/2561  09:53:03 หน้า : 64/64


