
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจอง
อําเภอ อมก๋อย   จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 38,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,734,520 บาท
งบบุคลากร รวม 6,211,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามหนังสือจังหวัด
เชียงใหม่ ที ชม023.4/11611 ลงวันที 12 มีนาคม 2558 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2544)   

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามหนังสือจังหวัด
เชียงใหม่ ที ชม 0023.4/11611 ลงวันที 12 มีนาคม 2558 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2544) 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และค่าตอบ
แทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามหนังสือจังหวัด
เชียงใหม่ ที ชม 0023.4/11611 ลงวันที 12 มีนาคม 2558 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2544)    

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตาม
หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที ชม 0023.4/11611 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2544)    
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,627,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิก
สภาตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที ชม 0023.4/11611 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2544)    

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 86,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ตาม
หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที ชม 0023.4/11611 ลงวันที 12
 มีนาคม 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2544)
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,812,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,791,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบ
อัตรากําลัง ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที5) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา35ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามตําแหน่งและอัตราทีก.อบต
.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลัง ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที5) พ.ศ
.2559 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และตามเงือนไขทีกําหนดไว้ใน
มาตรา35ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าตอบแทนประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล เงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที5) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา35ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,623,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามตําแหน่งและ
อัตราที ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน(ฉบับที5) พ.ศ.2559 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และตามเงือนไขที
กําหนดไว้ในมาตรา35ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ
.2542      
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามตําแหน่ง
และอัตราที ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน(ฉบับที5) พ.ศ.2559 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และตามเงือนไขที
กําหนดไว้ในมาตรา35ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ
.2542  

เงินเบียกันดาร จํานวน 144,000 บาท
เงินสวัสดิการปฏิบัติงานในสํานักงานพืนทีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานครูอบต.  ลูกจ้างประจํา ตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ที กค 0408.5/ว 154 ลงวันที 21 พฤศจิกายน 2559  

งบดําเนินงาน รวม 3,233,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 19,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป เป็น
ไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557 เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิน
2.เงินทดแทนให้กับพนักงานจ้างทีประสบอันตรายในระหว่างปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง  ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที 7) พ.ศ. 2552
 จํานวน 10,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา    ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ) 

ค่าใช้สอย รวม 1,885,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานทีราชการ รักษาความ
ปลอดภัยและอืนๆ

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดย่างหนึงซึง
มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ เช่น ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที
ระลึกต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้ประดับ สวนหย่อม หรือที
สาธารณะ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ ทีสามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทนีตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรมประชุมสัมมนา
ต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือสัมมนาต่างๆ ของผู้
บริหารท้องถิน สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติหน้าทีให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล ค่าธรรมเนียมป้าย ยาพานะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทีดิน ฯลฯ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

ค่ารับวารสาร  สิงพิมพ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สิงพิมพ์ หรือหนังสือต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ใน
ด้านข่าวสารหรือการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ ตาม
หนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและค่าเลียง
รับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าพิมพ์เอกสาร รวมทังค่า
บริการ การจัดกิจกรรม การจัดงาน อบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ต้องจ่ายเกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยียมชมทัศนศึกษาดูงานงานรับเสด็จ และค่าใช้จ่ายใน
พิธีทางศาสนา / รัฐพิธีและค่าพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายในการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร เช่นค่าใช้จ่าย
ในการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 91   ลําดับที 38

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 185,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน , ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ , ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน , ค่าลงทะเบียนต่าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2555และตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 
   

โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตาม
ทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และ
กรณีอืนๆ ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ที มท
 0890.4/ว 3992 ลงวันที 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0890.4/468 ลงวันที 17 มกราคม 2556 ตาม
หนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564)หน้าที 88  ลําดับที 23   
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โครงการจัดเก็บข้อมูลเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลพืนฐานในพืนทีตําบลม่อนจอง และข้อมูลอืน ๆ ของงาน
ทะเบียนราษฎรตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ เช่น ค่า
อาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครืองดืม,ค่าวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่า
กระดาษ ค่าป้ายโครงการ,ค่าโปสการ์ดประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีเกียวข้อง (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.2/ว 4413 ลงวันที 30 ตุลาคม 2556 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0703 ลงวัน
ที 2 กุมภาพันธ์ 2558) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 86 ลําดับที 18

โครงการจัดเตรียมรับเสด็จ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเตรียมรับเสด็จพระบรม
ราชินีนาถฯ,พระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ และพระบรม
วงศานุวงศ์ เช่น ค่าจัดสถานที วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อาหาร เครืองดืม ฯลฯ
 ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี ( พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 64  ลําดับที 14   

โครงการจัดทําประชาคมตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพือใช้จ่ายเกียวกับโครงการจัดทําประชาคมตําบล เพือทบทวนแผนพัฒนา
สีปี (2561-2564) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว
 1347 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541 ) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 91  ลําดับที   37 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญต่าง ๆ เพือเป็นค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บริการค่า
อาหารเบียเลียงค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0810.5/ว 2208 ลงวันที 2 ธันวาคม 2557 ) ตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที  77  ลําดับที  7
   

โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลม่อนจอง จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลม่อนจอง เป็นค่า
เอกสารให้ความรู้ด้านกฎหมายเบืองต้นของศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้
ประชาชน  เป็นค่าวิทยากร  อาหาร  อาหารว่าง  สมุด  ปากกา  เป็น
ต้น และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น เป็นไปตาแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 89 ลําดับที 27
   

โครงการอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือใช้จ่ายเกียวกับโครงการทัศนศึกษาดูงาน อบรม  สัมมนา เพือ
ประสิทธิภาพในการทํางานบริการประชาชนจากหน่วยงานทีมีความเป็น
เลิศ มีประสิทธิภาพ ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 87 ลําดับที 22
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจอง เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถาน
ที และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ ตามหนังสือด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 97 ลําดับที 8   

โครงการอบรมตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
 พ.ศ.2540  แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลม่อนจอง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้าที 91  ลําดับที 38

โครงการอากาศดีทีอมก๋อย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอากาศดีทีอมก๋อยเพือส่งเสริมการท่องเทียว
ตําบลม่อนจอง เช่น ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับ
โครงการ ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ. 2561-2564
) หน้าที 62
ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ ซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถินด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรืองการ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 805,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ,หมึก,ดินสอ ,ธง
ชาติ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสาย
ไฟ  สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และทีเกียวข้อง เป็นต้นตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ,ไม้กวาด , ถ้วย
ชาม, มุ้ง, ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ,นํามันทา
ไม้ , ทินเนอร์,สี,สังกะสี , กระเบืองมุงหลังคา , ตะปู,ค้อน และอืนๆทีเกียว
ข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560    
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ,ยางนอก,ยาง
ใน,นํามันเบรค ฯลฯและอืนๆทีเกียวข้อง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน,นํามัน
ดีเซล,นํามันจารบี  ฯลฯ สําหรับยานพาหนะหรือเครืองจักรกลใช้ในงาน
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจอง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล,เทปบันทึก
ข้อมูล , แป้นพิมพ์, เครืองกระจายสัญญาณ,ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ ฯลฯ และอืน ๆทีเกียวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560        
 
 
  
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 524,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

เพือเป็นค่าไฟฟ้าทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจอง หรือค่าไฟฟ้า
ทีสาธารณะ ทีองค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจองรับผิดชอบ ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 1,000 บาท
เพือเป็นค่านําประปาทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจอง  ตาม
หนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เช่น โทรศัพท์สํานักงาน , โทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ
 และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ และค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมาย
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 ) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นไปรษณีย์ , ค่าโทรเลข , ค่าธนาณัติ , ค่าซือดวง
ตรา ไปรษณียากรค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในการติดต่อ
ราชการของหน่วยงานทีเกียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล ฯ ( ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2547 ) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 264,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ (โทรสาร) , ค่าเท
เล็กซ์ , ค่าวิทยุติดตามตัว , ค่าวิทยุสือสาร , ค่าสือสารผ่านดาวเทียม , ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่า
สือสารอืน เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 ) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559     

งบลงทุน รวม 289,820 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 289,820 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางานพนักพิงตํา จํานวน 21,420 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานพนักพิงตํา จํานวน 6 ตัวครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจํา
เป็นต้องใช้ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและให้บริการ
ประชาชน ซึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 119 ลําดับที 43

ชุดเครืองเสียงประชาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองเสียงประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุดครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและให้บริการ
ประชาชน ซึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 120 ลําดับที 75

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) จํานวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะดังนี
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
เพือใช้ในสํานักปลัด เพือใช้เป็นทีเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 119 ลําดับที 45

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 2 ตัว  โดยมี
คุณลักษณะดังนี
1)ปริมาณการฉีดพ่นยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
2)ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3)กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
เพือใช้ในสํานักปลัด เพือใช้พ่นหมอกควันป้องกันยุงลายแก่ประชาชน เป็น
ไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 119 ลําดับที 49
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า2แกนหลัก(2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MBต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า8แกนหรือ
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 3
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า2.5GHzและมี
เทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจําหลัก(Raw) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า8GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TBหรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1
 หน่วย
-มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel แะมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก(External) จํานวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ.2561 ณ  วันที 23 พฤษภาคม 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 108 ลําดับที 77

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดํา จํานวน 7,800 บาท
เพือจ่ายค่าจัดชือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 3 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18หน้าต่อนาที(ppm)
-มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 119 ลําดับที 51   
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์(ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท
เพือจ่ายค่าจัดชือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดัง
นี
-เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า20หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า10หน้าต่อนาที(ppm)หรือ4.5
ภาพต่อนาที(ipm)
-มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า1ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 108 ลําดับที  45  

เครืองสํารองไฟฟ้าขนาด 800 Va จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายค่าจัดชือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3 เครือง โดยมีคุณลักษณะ
พืนฐานดังนี
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 119 ลําดับที 47   

งานบริหารงานคลัง รวม 1,771,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,538,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,538,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 668,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานกองคลัง  พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบ
อัตรากําลัง ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที5) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา35ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานกองคลัง  และเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามตําแหน่ง และอัตราที ก.อบต
.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลัง ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที5) พ.ศ
.2559 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และตามเงือนไขทีกําหนดไว้ใน
มาตรา35ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542     
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  เงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที5) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา35ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 697,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างกองคลัง  ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลัก
เกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอืน(ฉบับที5) พ.ศ.2559 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และตาม
เงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา35ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.2542    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างกองคลัง โดย
คํานวณตามกรอบอัตรากําลังตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก
.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที5) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา35ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542    

เงินเบียกันดาร จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสํานักงานในพืนทีพิเศษตามหนังสือกระทรวง
การคลัง ที กค 0408.5/ว154 ลงวันที 21 พฤศจิกายน 2559 

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป เป็น
ไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557 เรือง  แนวทางการเบิกจ่าย
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรมประชุมสัมมนา
ต่างๆ เช่นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือสัมมนาต่างๆของ
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง กองคลังอบต.ม่อนจอง  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร และนอก
อาณาจักร เช่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน , ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ , ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน , ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
กองคลัง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559    

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพือจัดระบบบริหาร
ระบบรายได้ให้มีประสิทธิภาพตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 ) และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561 -2564)หน้าที 83 ลําดับที 4

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ , หมึก , ดินสอ , ปากกา,สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
การจ้าง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที 22 มีนาคม 2560    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล, ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และอืนๆ
ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560     
    

งบลงทุน รวม 68,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,320 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางานพนักพิงตํา จํานวน 12,980 บาท
เพือจ่ายค่าจัดชือเก้าอีทํางานพนักพิงตํา จํานวน 3 ตัวของกอง
คลัง ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในการอํานวยความสะดวกในการทํางาน
และให้บริการประชาชนซึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะ
ดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 119 ลําดับที  53

เครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายค่าจัดชือเครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาจํานวน 1 เครือง
กองคลัง โดยมีคุณลักษณะดังนี
1)หมายถึงเครือง Facsimile หรือโทรภาพ
2)ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6วินาทีต่อแผ่น
3)ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขันตํา
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
เพืออํานวยความสะดวกในการทํางานของเจ้าหน้าทีในการบริการ
ประชาชนเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 119 
ลําดับที  59
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ตู้เหล็ก(มอก.) จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายค่าจัดชือตู้เหล็ก(มอก.) จํานวน 3 ตู้ของกองคลัง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี
1) มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในการอํานวยความสะดวกในการทํางาน
และให้บริการประชาชนซึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะ
ดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 119 ลําดับที  54

โต๊ะทํางานขนาด 4 ฟุต จํานวน 11,340 บาท
เพือจ่ายค่าจัดชือโต๊ะทํางานขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 โต๊ะของกองคลัง
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในการอํานวยความสะดวกในการทํางาน
และให้บริการประชาชนซึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะ
ดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 119 ลําดับที 55 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLEDขาวดํา จํานวน 5,200 บาท
เพือจ่ายค่าจัดชือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18หน้าต่อนาที(ppm)
-มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 119 ลําดับที 57   
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายค่าจัดชือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดัง
นี
-เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า20หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า10หน้าต่อนาที(ppm)หรือ4.5
ภาพต่อนาที(ipm)
-มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า1ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 119 ลําดับที  56  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริมปรับปรุง แก้ไข หรือฟืนฟูสิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเทียวและปรับปรุงทัศนียภาพ และการ
ลดมลภาวะหมอกควัน โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนรวมทังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อมและการลดหมอกควัน
อย่างมีคุณค่า การปลูกต้นไม้ การตัดหญ้า และกิจกรรมอืนๆทีเกียว
ข้อง ประกอบด้วย ค่าอาหารเครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานทีค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การจ้างเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 63   ลําดับที 6 

โครงการจัดซือเครืองนุ่งห่มกันหนาว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซือเครืองนุ่งห่มกันหนาวบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนจากภัยหนาว เช่น เครืองกันหนาว ผ้าห่มกัน
หนาว เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 68 ลําดับที 5

โครงการจัดทําแนวกันไฟ หมู่ที 1 - หมู่ที 9 จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดทําแนวกันไฟหมู่ 1 - 9 เพือป้องกันไฟป่าสร้าง
ความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)หน้าที 62   ลําดับที 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 7,837,551 บาท
งบบุคลากร รวม 1,294,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,294,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 376,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลกองการศึกษาฯ  พร้อมเงิน
ปรับปรุงประจําปี ตามตําแหน่ง และอัตราที ก.อบต. กําหนดโดยคํานวณ
ตามกรอบอัตรากําลัง ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตามประกาศ ก.อบต
.จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 5)  พ.ศ. 2559 ( ตาม
เงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 )

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน(ฉบับที 5)  พ.ศ. 2559 ( ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา 35 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 772,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างกองการศึกษาฯ ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.อบต. กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลัก
เกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอืน(ฉบับที 5)  พ.ศ. 2559 ( ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา 35
 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 )  
  
 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,620 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่ พนักงานจ้างกองการ
ศึกษาฯตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต. กําหนดโดยคํานวณตามกรอบ
อัตรากําลังตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 5)  พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที 20 สิงหาคม 2557 

เงินเบียกันดาร จํานวน 48,000 บาท
เงินสวัสดิการสํานักงานในพืนทีพิเศษตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที กค
 0408.5/ว154 ลงวันที 21 พฤศจิกายน 2559 ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจํา
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งบดําเนินงาน รวม 2,771,031 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป เป็น
ไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557 เรือง  แนวทางการเบิกจ่าย
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา    ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 )

ค่าใช้สอย รวม 552,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศพด. ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศพด.และ
อืนๆ

จํานวน 382,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดย่างหนึงซึง
มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศพด. ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง
นักเรียนศพด. ค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ฯลฯ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทนีตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 81 ลําดับที 2
   

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรมประชุมสัมมนา
ต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือสัมมนาต่างๆ ของผู้
บริหารท้องถิน สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติหน้าทีให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล ค่าธรรมเนียมป้าย ยาพานะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทีดิน ฯลฯ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและค่าเลียง
รับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าพิมพ์เอกสาร รวมทังค่า
บริการ การจัดกิจกรรม การจัดงาน อบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ต้องจ่ายเกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยียมชมทัศนศึกษาดูงานงานรับเสด็จ และค่าใช้จ่ายใน
พิธีทางศาสนา / รัฐพิธีและค่าพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน , ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ , ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน , ค่าลงทะเบียนต่าง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555) ( ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 )    

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทํางานช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมานักเรียน/นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาค
เรียนฤดูร้อน ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 )   และเป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 68 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ ซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถินด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรืองการ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 2,199,031 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ กระดาษ , หมึก , ดินสอ , ปากกา , ไม้บรรทัด , ยางลบ , คลิป
 , เป๊ก , เข็มหมุด , เทป พี วี ซี แบบใส , กระดาษคาร์บอน , กระดาษ
ไข , นํายาลบกระดาษไข , ลวดเย็บกระดาษ , กาว , แฟ้ม , สมุด
บัญชี , สมุดประวัติข้าราชการ , แบบพิมพ์ , ชอล์ก , ผ้าสําลี , แปรงลบ
กระดาน , ตรายาง , ซอง , ธงชาติ , สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการ
จ้าง , ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ , นํามัน ไข ขีผึง , ขาตัง (กระดาน
ดํา) , ทีถูพืน , ตะแกรงวางเอกสาร , นําดืมสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ตําบล, เครืองตัดโฟม , เครืองตัดกระดาษ , กุญแจ , ภาพ
เขียน , แผนที , พระบรมฉายาลักษณ์ , แผงปิดประกาศ , กระดาน
ดํา รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด , แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ , มู่ลี , ม่านปรับแสง (ต่อ
ผืน) , พรม (ต่อผืน) , นาฬิกาตังหรือแขวน , เครืองคํานวณเลข , หีบเหล็ก
เก็บเงิน , พระพุทธรูป , พระบรมรูปจําลอง , แผงกันห้อง , กระเป๋า ฯลฯ
( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 )    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ฟิวส์เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้าเทปพันสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าปลักไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าฯลฯ
ทีเกียวข้องและจําเป็น เป็นต้น ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ไม้กวาด , ไม้ถู
พืน,นํายาล้างจาน , หม้อ , ถ้วยกาแฟ ฯลฯ( ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559    

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,018,968 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ)จํานวน 5 แห่งและศพด.จํานวน 3 แห่งนี 
1.โรงเรียนตรีมิตรวิทยา260วัน*7.82บาท
 จํานวน 219,585.60 บาท
2.โรงเรียนบ้านห้วยนําขาว260วัน*7.82บาท 
จํานวน 593,694.40 บาท
3.โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก260วัน*7.82บาท 
จํานวน 187,054.40 บาท
4.โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง260วัน*7.82บาท 
จํานวน 252,116.80 บาท
5.โรงเรียนบ้านมูเซอ260วัน*7.82บาท 
จํานวน 536,764.80 บาท
6.ศพด.ตําบลม่อนจอง260วัน*7.82บาท
 จํานวน 113,859.80 บาท
7.ศพด.บ้านมูเซอปากทาง 260วัน*7.82บาท 
จํานวน 73,195.20 บาท
8.ศพด.บ้านมูเซอหลังเมือง260วัน*7.82บาท
 จํานวน 42,697.20 บาท
( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที 19 มิถุนายน 2561) ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทัวไปการศึกษา(00211) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 68 ลําดับที 20 และหน้าที 72 ลําดับที 16
 หน้าที 72 ลําดับที 21 หน้าที 72 ลําดับที 15

     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ , นํามันทา
ไม้ , ทินเนอร์ , สี , แปรงทาสี , ปูนซีเมนต์ , ปูนขาว , ทราย , อิฐหรือ
ซีเมนต์
บล็อก , กระเบือง , สังกะสี , ตะปู , ค้อน , คีม , ชะแลง , จอบ , เสียม , สิว
 , ขวาน , สว่าน , เลือย , กบไสไม้ , เหล็กเส้น ,เครืองวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง , ท่อนําบาดาล , ท่อนําและอุปกรณ์ประปา , ท่อ
ต่าง ๆ , โถส้วม , อ่างล้างมือ , ราวพาดผ้า ฯลฯ ( ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559   
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๆ เช่น หมึก
คอมพิวเตอร์  แผ่น CD โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯทีเกียวข้องและจํา
เป็น เป็นต้น ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ๆ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์  แผ่น CD โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ฯลฯทีเกียวข้องและจําเป็น เป็นต้น ( ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559   

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สือการเรียนการสอน ฯลฯ ( ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559

วัสดุอืน จํานวน 65,063 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.ดังนี
1.ศพด.บ้านห้วยไม้หก 260วัน*7.82 บาท รวม50,830 บาท
2.ศพด.บัานห้วยปูลิง 260วัน*7.82 บาท รวม 14,233 บาท
( ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 73 ลําดับที 22

งบลงทุน รวม 32,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางานพนักพิงสูง จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัวครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจํา
เป็นต้องใช้ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและให้บริการ
ประชาชน ซึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 119 ลําดับที 58

ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2
 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
เพือใช้จัดเก็บเอกสารในการบริการประชาชน เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 119 ลําดับที 61
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โต๊ะทํางานขนาด 5 ฟุต จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัวครุภัณฑ์ดัง
กล่าวเป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและให้บริการ
ประชาชน ซึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 119 ลําดับที 62

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท
เพือจ่ายค่าจัดชือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18หน้าต่อนาที(ppm)
-มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 119 ลําดับที 63   

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายค่าจัดชือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดัง
นี
-เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า20หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า10หน้าต่อนาที(ppm)หรือ4.5
ภาพต่อนาที(ipm)
-มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า1ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 119 ลําดับที  65  

งบเงินอุดหนุน รวม 3,740,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,740,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขับเคลือนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรร.ตรีมิตร
วิทยา

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนรร.ตรีมิตรวิทยาโครงการขับเคลือนการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 101 ลําดับที  1  
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โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม ของนักเรียน รร.บ้านห้วยไม้หก จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนรร.บ้านห้วยไม้หกโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนัก
เรียนรร.บ้านห้วยไม้หกตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 99 ลําดับที 10   

โครงการผลิตและพัฒนาสือเทคโนโลยีรร.บ้านห้วยปูลิง จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนรร.บ้านห้วยปูลิงโครงการผลิตและพัฒนาสือเทคโนโลยีตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 99 ลําดับที  3  

โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรร.บ้านห้วยนําขาว จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนรร.บ้านห้วยนําขาวโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 99 ลําดับที  4  

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมทางพุทธศาสนาในโรง
เรียน รร.บ้านมูเซอ

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโครงการส่งเสริมและเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมทางพุทธศาสนา
ในรร.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 100 ลําดับที  11  

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสพฐ.จํานวน 5 แห่ง จํานวน 3,520,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันต้น(สพฐ.)จํานวน 5 แห่งดังนี
1.โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 200วัน*20บาทจํานวน 432,000 บาท
2.โรงเรียนบ้านห้วยนําขาว 200วัน*20บาทจํานวน 1,168,000บาท
3.โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 200วัน*20บาทจํานวน 368,000 บาท
4.โรงเรียนห้วยปูลิง 200วัน*20บาท จํานวน496,000 บาท
5.โรงเรียนบ้านมูเซอ 200วัน*20บาท จํานวน 1,056,000 บาท 
 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที 19 มิถุนายน 2561)เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้าที 100 ลําดับที  12

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนโครงการประเพณีสรงนําพระธาตุสภาวัฒนธรรมตําบลม่อนจอง จํานวน 30,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 100 ลําดับที   12 

อุดหนุนโครงการประเพณีสลากภัตรสภาวัฒนธรรมตําบลม่อนจอง จํานวน 30,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 100 ลําดับที  13  

อุดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาสภาวัฒนธรรมตําบลม่อนจอง จํานวน 30,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 100 ลําดับที 14   

อุดหนุนโครงการประเพณีแห่ไม้คําโพธิสภาวัฒนธรรมตําบลม่อนจอง จํานวน 30,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 100 ลําดับที  15  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,453,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,371,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,371,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 993,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูอบต.พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี
ตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลัง
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลัก
เกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอืน(ฉบับที5) พ.ศ.2559 ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา 35 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูอบต.อันดับชํานาญการขึนไป
ตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลัง
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลัก
เกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอืน(ฉบับที5) พ.ศ.2559 ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา 35 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน(ฉบับที5) พ.ศ.2559 ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่ผู้ดูแลเด็กตามตําแหน่ง
และอัตราที ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตามประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน(ฉบับที5) พ.ศ.2559 ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 

เงินเบียกันดาร จํานวน 96,000 บาท
เงินสวัสดิการปฏิบัติงานในสํานักงานพืนทีพิเศษแก่พนักงานครู ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0408.5/ว154 ลงวัน
ที 21 พฤศจิกายน 2559 

งบดําเนินงาน รวม 1,082,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,057,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรมประชุมสัมมนา
ต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือสัมมนาต่างๆ ของผู้
บริหารท้องถิน สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติหน้าทีให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล ค่าธรรมเนียมป้าย ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทีดิน ฯลฯ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี( ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 )   
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว(ศพด.)จํานวน 2 ศูนย์ จํานวน 54,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศพด. 2 ศูนย์
1.ศพด.บ้านห้วยปูลิง จํานวน 7 คน *1,700 บาท
2.ศพด.บ้านห้วยไม้หก จํานวน 25 คน*1,700 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที 73 ลําดับที  25

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว(ศพด.)จํานวน 3 ศูนย์ จํานวน 192,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศพด. 3 ศูนย์
1.ศพด.ตําบลม่อนจอง จํานวน56 คน *1,700 บาท
2.ศพด.บ้านมูเซอปากทาง จํานวน 36 คน *1,700 บาท
3.ศพด.บ้านมูเซอหลังเมือง จํานวน 21 คน *1,700 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที 73 ลําดับที  25

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน , ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ , ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน , ค่าลงทะเบียนต่าง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555) ( ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 )    

ค่าอาหารกลางวัน(ศพด.) จํานวน 2 ศูนย์ จํานวน 156,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน(ศพด.) จํานวน 2 ศูนย์
1.ศพด.บ้านห้วยปูลิง 245 วัน * 20 วัน
2.ศพด.บ้านห้วยไม้หก 245 วัน * 20 วัน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที 73 ลําดับที 20  

ค่าอาหารกลางวัน(ศพด.) จํานวน 3 ศูนย์ จํานวน 553,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน(ศพด.) จํานวน 3 ศูนย์
1.ศพด.ตําบลม่อนจอง 245 วัน * 20 วัน
2.ศพด.บ้านมูเซอปากทาง 245 วัน * 20 วัน
3.ศพด.บ้านมูเซอหลังเมือง 245วัน*20วัน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที 73 ลําดับที  20
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โครงการทัศนศึกษาศพด. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาศพด.ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ก่อนอบรม ,ค่าเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานศพด.ทีได้รับรางวัลเพือเป็นต้น
แบบในการพัฒนางานศพด เป็นค่าอาหารและเครืองดืม,ค่าพาหนะ,ค่าที
พักตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541) ( ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 )และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี ( พ.ศ
. 2561-2564 ) หน้า 83 ลําดับที 7   

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประกอบด้วยค่าจัด
สถานที,ค่าอาหารและเครืองดืม,ค่าเงินรางวัลค่าของขวัญ,ค่าวัสดุอุปกรณ์
เครืองเขียนตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541) ( ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 )และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี ( พ.ศ
. 2561-2564 ) หน้า 64 ข้อ 12   

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ฟิวส์,เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า,เทปพันสายไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,ปลักไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้าฯ
ลฯทีเกียวข้องและจําเป็น เป็นต้น ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ ทีใช้ในองค์การบริหารส่วน
ตําบล หรืออาคารในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น
แปรง , ไม้กวาด , เข่ง , มุ้ง , ผ้าปูทีนอน , ปลอกหมอน , หมอน , ผ้า
ห่ม ,ผ้าปูโต๊ะ , ถ้วยชาม , ช้อนส้อม , แก้วนําจานรอง , กระจกเงา , นําจืด
ทีซือจากเอกชน , ถาด , โอ่งนํา , ทีนอน , มีด , กระโถน ,เตาไฟฟ้า , เตา
นํามัน , เตารีด , เครืองบดอาหาร , เครืองตีไข่ไฟฟ้า , เครืองปิงขนม
ปัง , กระทะไฟฟ้า , หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า , กระติกนํา
ร้อน , กระติกนําแข็ง , ถังแก๊ส , ไมโครเวฟฯลฯ ( ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 943,820 บาท
งบบุคลากร รวม 413,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 413,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 230,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลพร้อมเงินปรับปรุงประจําปี
ตามตําแหน่งและอัตราทีก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรา
กําลัง ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศก.อบต.จังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 5) พ.ศ.2559 ตามเงือนไขทีกําหนด
ไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542    
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลตามตําแหน่งและอัตรา ที ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบ
อัตรากําลังตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.เรืองหลัก
เกณฑ์และวิธีการกําหนดเงินเดือน(ฉบับที 4) พ.ศ.2557 ลงวัน
ที 20 สิงหาคม 2557 ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างและเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนด
โดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.อบต.เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเงินเดือน(ฉบับที 5) พ
.ศ.2559 ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 

เงินเบียกันดาร จํานวน 24,000 บาท
เงินสวัสดิการสํานักงานในพืนทีพิเศษ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที กค
 0408.5/ว154 ลงวันที 21 พฤศจิกายน 2559 แก่พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานครู และลูกจ้างประจํา 

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุ้มครองผู้บริโภคเพือให้ความรู้เกียวกับอาหาร
และยาทีปลอดภัยในการบริโภคแก่ประชาชน เป็นค่า
วิทยากร  อาหาร  อาหารว่าง  สมุด  ปากกา  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืนเป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 75 ลําดับที  9

โครงการป้องกันโรคระบาดและโรคไม่ระบาด จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคระบาดและโรคไม่ระบาด ให้ความรู้
เช่นโรคไข้เลือดออก,โรคพิษสุนัขบ้า,โรคในโค-กระบือและโรคอืน ๆ กับ
ประชาชนในการป้องกันโรค  เป็นค่าวิทยากร  อาหาร  อาหาร
ว่าง  สมุด  ปากกา ยาเวชภัณฑ์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืนเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 75  ลําดับที 5

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 90,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพือ
สุขอนามัยทีดีในชุมชน สร้างชุมชนสะอาด ป้องกันโรค  เป็นค่า
วิทยากร  อาหาร  อาหารว่าง  สมุด  ปากกา  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืนเป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 75 ลําดับที  4 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าเพือเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขและแมว สัตว์อืนสู่
ประชาชนเป็นค่าจัดซือเวชภัณฑ์ยา  , วัคซีน และอืนๆทีเกียวข้องเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 58 ลําดับที 13

ยาและเวชภัณฑ์ประจําสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายจัดซือยาและเวชภัณฑ์ประจําสํานักงาน  ศพด. เพือดูแล
สุขภาพพนักงานในองค์กรในเบืองต้น เพือบรรเทาอาการเจ็บไข้ ของเด็ก
ในศพด.เป็นค่าจัดซือยาและเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลเบืองต้น ยาสามัญ
ประจําบ้าน  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 75 ลําดับที 10

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการช่วยเหลือการคลอดฉุกเฉินตามพระราชดําริหมู่ 1 จํานวน 7,400 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 1 เพือจ่ายโครงการช่วยเหลือการคลอด
ฉุกเฉินตามพระราชดําริเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที  103   ลําดับที 11

โครงการช่วยเหลือการคลอดฉุกเฉินตามพระราชดําริหมู่ 2 จํานวน 7,400 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 2 เพือจ่ายโครงการช่วยเหลือการคลอด
ฉุกเฉินตามพระราชดําริเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที  103   ลําดับที 12

โครงการช่วยเหลือการคลอดฉุกเฉินตามพระราชดําริหมู่ 3 จํานวน 7,400 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 3 เพือจ่ายโครงการช่วยเหลือการคลอด
ฉุกเฉินตามพระราชดําริเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 104    ลําดับที 13

โครงการช่วยเหลือการคลอดฉุกเฉินตามพระราชดําริหมู่ 4 จํานวน 7,400 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 4 เพือจ่ายโครงการช่วยเหลือการคลอด
ฉุกเฉินตามพระราชดําริเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 104    ลําดับที 14

โครงการช่วยเหลือการคลอดฉุกเฉินตามพระราชดําริหมู่ 5 จํานวน 7,400 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 5 เพือจ่ายโครงการช่วยเหลือการคลอด
ฉุกเฉินตามพระราชดําริเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที  104   ลําดับที 15
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โครงการช่วยเหลือการคลอดฉุกเฉินตามพระราชดําริหมู่ 6 จํานวน 7,400 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 6 เพือจ่ายโครงการช่วยเหลือการคลอด
ฉุกเฉินตามพระราชดําริเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที  104   ลําดับที 16

โครงการช่วยเหลือการคลอดฉุกเฉินตามพระราชดําริหมู่ 7 จํานวน 7,400 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 7 เพือจ่ายโครงการช่วยเหลือการคลอด
ฉุกเฉินตามพระราชดําริเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที  105   ลําดับที 17

โครงการช่วยเหลือการคลอดฉุกเฉินตามพระราชดําริหมู่ 8 จํานวน 7,400 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 8 เพือจ่ายโครงการช่วยเหลือการคลอด
ฉุกเฉินตามพระราชดําริเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 105  ลําดับที 18

โครงการช่วยเหลือการคลอดฉุกเฉินตามพระราชดําริหมู่ 9 จํานวน 7,400 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 9 เพือจ่ายโครงการช่วยเหลือการคลอด
ฉุกเฉินตามพระราชดําริเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 105  ลําดับที 19

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิต
ขันพืนฐาน(CPR)สําหรับอสม.หมู่ 1

จํานวน 8,500 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 1 เพือจ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิตขันพืนฐาน(CPR)สําหรับ
อสม.หมู่ 1 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที  105   ลําดับที 19

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิต
ขันพืนฐาน(CPR)สําหรับอสม.หมู่ 2

จํานวน 8,500 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 2 เพือจ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิตขันพืนฐาน(CPR)สําหรับ
อสม.หมู่ 2 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 108    ลําดับที 30

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิต
ขันพืนฐาน(CPR)สําหรับอสม.หมู่ 3

จํานวน 8,500 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 3 เพือจ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิตขันพืนฐาน(CPR)สําหรับ
อสม.หมู่ 3 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 109    ลําดับที 31
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิต
ขันพืนฐาน(CPR)สําหรับอสม.หมู่ 4

จํานวน 8,500 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 4 เพือจ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิตขันพืนฐาน(CPR)สําหรับ
อสม.หมู่ 4 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 109 ลําดับที 32

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิต
ขันพืนฐาน(CPR)สําหรับอสม.หมู่ 5

จํานวน 8,500 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 5 เพือจ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิตขันพืนฐาน(CPR)สําหรับ
อสม.หมู่ 5 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 109 ลําดับที 33

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิต
ขันพืนฐาน(CPR)สําหรับอสม.หมู่ 6

จํานวน 8,500 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 6 เพือจ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิตขันพืนฐาน(CPR)สําหรับ
อสม.หมู่ 6 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 108  ลําดับที 34

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิต
ขันพืนฐาน(CPR)สําหรับอสม.หมู่ 7

จํานวน 8,500 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 7 เพือจ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิตขันพืนฐาน(CPR)สําหรับ
อสม.หมู่ 7 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 110  ลําดับที 35

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิต
ขันพืนฐาน(CPR)สําหรับอสม.หมู่ 8

จํานวน 8,500 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 8 เพือจ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิตขันพืนฐาน(CPR)สําหรับ
อสม.หมู่ 8 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 110  ลําดับที 36

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิต
ขันพืนฐาน(CPR)สําหรับอสม.หมู่ 9

จํานวน 8,500 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 9 เพือจ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การการปฐมพยาบาลเบืองต้นและการช่วยชีวิตขันพืนฐาน(CPR)สําหรับ
อสม.หมู่ 9 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 111    ลําดับที 37

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  12:13:32 หน้า : 28/46



โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลือนทีสําหรับอสม. หมู่ 1 จํานวน 4,100 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 1 เพือจ่ายโครงการออกหน่วยทันต
กรรมเคลือนทีสําหรับอสม.หมู่ 1  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 105 ลําดับที 20

โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลือนทีสําหรับอสม. หมู่ 2 จํานวน 4,100 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 2 เพือจ่ายโครงการออกหน่วยทันต
กรรมเคลือนทีสําหรับอสม.หมู่ 2  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 106    ลําดับที 21

โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลือนทีสําหรับอสม. หมู่ 3 จํานวน 4,100 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 3 เพือจ่ายโครงการออกหน่วยทันต
กรรมเคลือนทีสําหรับอสม.หมู่ 3  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที  106   ลําดับที 22

โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลือนทีสําหรับอสม. หมู่ 4 จํานวน 4,100 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 4 เพือจ่ายโครงการออกหน่วยทันต
กรรมเคลือนทีสําหรับอสม.หมู่ 4  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที  106   ลําดับที 23

โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลือนทีสําหรับอสม. หมู่ 5 จํานวน 4,100 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 5 เพือจ่ายโครงการออกหน่วยทันต
กรรมเคลือนทีสําหรับอสม.หมู่ 5  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที  106   ลําดับที 24

โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลือนทีสําหรับอสม. หมู่ 6 จํานวน 4,100 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 6 เพือจ่ายโครงการออกหน่วยทันต
กรรมเคลือนทีสําหรับอสม.หมู่ 6  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที  107  ลําดับที 25

โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลือนทีสําหรับอสม. หมู่ 7 จํานวน 4,100 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 7 เพือจ่ายโครงการออกหน่วยทันต
กรรมเคลือนทีสําหรับอสม.หมู่ 7  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 107  ลําดับที 26
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โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลือนทีสําหรับอสม. หมู่ 8 จํานวน 4,100 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 8 เพือจ่ายโครงการออกหน่วยทันต
กรรมเคลือนทีสําหรับอสม.หมู่ 8  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 107  ลําดับที 27

โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลือนทีสําหรับอสม. หมู่ 9 จํานวน 4,100 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 9 เพือจ่ายโครงการออกหน่วยทันต
กรรมเคลือนทีสําหรับอสม.หมู่ 9  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที 15 มกราคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 108  ลําดับที 28

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 222,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 192,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตําบลม่อนจอง จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตําบลม่อนจอง เพือส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแร็ง จิตใจแจ่มใสด้วยการกีฬา   เป็นค่า
อาหาร  อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็oเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 67 ลําดับที  13  

โครงการวันสงกรานต์และรดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันสงกรานต์และรดนําดําหัวผู้สูงอายุ เพือส่ง
เสริมคุณค่า ยกย่อง เชิดชู ของผู้สูงอายุในสังคม ผู้อวุโส ทีทําประโยชน์มา
ก่อน   เป็นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร  อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์  เป็น
ต้น และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 62 ลําดับที  3 

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตําบลม่อนจอง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตําบลม่อนจอง เพือ
สร้างรายได้ในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ    เป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร  อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืนเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 53  ลําดับที   4
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โครงการอบรมความรู้ตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมความรู้ตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพผู้สูง
อายุและผู้พิการตําบลม่อนจอง เพือช่วยเหลือสังคม อาทร ต่อผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ในการดูแลรักษาสุขภาพเพือคุณภาพชีวิตทีดี   เป็นค่า
อาหาร  อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืนเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 74   ลําดับที 8

โครงการอบรมเยาวชนเพือลดความเสียงจากยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร

จํานวน 12,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเพือลดความเสียงจากยาเสพติดและ
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  เพือให้ความรู้ป้องกันปัญหายาเสพติดและ
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชน   เป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง วัสดุ
อุปกรณ์  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และเป็น
ไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 74ลําดับที 9

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยนําขาว หมู่ที 2 จํานวน 10,000 บาท
เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559  และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 94 ลําดับที 3   

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปการเกษตรตามฤดูกาล หมู่ที 1 จํานวน 10,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559  และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 94 ลําดับที  4  

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชผลทางการเกษตรและเลียงสัตว์ตําบล
ม่อนจอง
หมู่ที 2

จํานวน 10,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 94 ลําดับที  5  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลม่อนจอง ประจําปี 2562 จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลในการเป็นเจ้าภาพ
ในการแข่งขันหรือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลในการ
ส่งทีมนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลหรือนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เช่นงานกีฬาชนเผ่า งานกีฬา
ประชาชน งานกีฬาท้องถินสัมพันธ์,ค่าอาหาร,ค่าพาหนะเดินทาง,ค่าเบีย
เลียง,ค่าเช่าทีพักของผู้ควบคุมทีมผู้สอนนักกีฬาหรือพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลทีมีหน้าทีในการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑาโดยตรงค่าเก็บตัว
นักกีฬาหรือนักกรีฑาพร้อมทังโค้ชและผู้ควบคุมทีม ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือ
กรีฑาค่าเงินรางวัลค่าถ้วยรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าตอบแทนผู้
ตัดสินค่าอาหารค่าอุปกรณ์ในการจัดสถานทีจากการแข่งขัน ค่านําแข็ง,ค่า
นําดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี ( พ.ศ
. 2561-2564 ) หน้าที 70  ลําดับที  9  

โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศพด.ตําบลม่อนจอง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลม่อนจองใน
การแข่งขันกีฬาสีภายในเป็นค่าอาหาร,ค่าพาหนะเดินทางค่าเบียเลียงค่า
เช่าทีพักของผู้ควบคุมทีมผู้สอนนักกีฬาหรือพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลทีมีหน้าทีในการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑาโดยตรงค่าเก็บตัวนักกีฬา
หรือนักกรีฑาพร้อมทังโค้ชและผู้ควบคุมทีม ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑาค่า
เงินรางวัลค่าถ้วยรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าตอบแทนผู้ตัดสินค่า
อาหารค่าอุปกรณ์ในการจัดสถานทีจากการแข่งขัน ค่านําแข็ง,ค่านําดืม
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาสีปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) หน้าที 69 ลําดับที 3   

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพือจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง , ลูกฟุตบอล , ลูกปิงปอง , เสาตาข่ายวอ
ลเล่ย์บอลฯลฯ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  12:13:32 หน้า : 32/46



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่ง
ชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท้องถินไทย วันปิยมหาราช เป็น
ต้น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที  91  ลําดับที 37

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้อง
ถิน ประเพณีลอยกระทง ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562  เช่น เงิน
รางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   และเป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที  91     ลําดับที 37

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบลม่อนจอง จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบลม่อนจองเพือสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน    เป็นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร  อาหาร
ว่าง วัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559  และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที  61    ลําดับที 5

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชนเผ่า จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชนเผ่าเพือสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน    เป็นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร  อาหาร
ว่าง วัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559  และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 60  ลําดับที 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,232,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,381,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,381,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 514,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานกองช่างพร้อมเงินปรับปรุงประจําปี
ตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรา
กําลัง 3 ปี ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศก.อบต.จังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที5) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที 26 กุมภาพันธ์ 25589 ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542    
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต
.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตามประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน(ฉบับที5) พ.ศ.2559 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 25589 ตามเงือนไขที
กําหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน(ฉบับที5) พ.ศ.2559 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 25589 ตามเงือนไขที
กําหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 724,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลม่อนจองตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตาม
กรอบอัตรากําลัง 3 ปี ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต
.เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเดือน(ฉบับที 4) พ.ศ.2557 ลงวัน
ที 20 สิงหาคม 2557 ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่ พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบลม่อนจองตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนดโดย
คํานวณตามกรอบอัตรากําลังตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก
.อบต.เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเงินเดือน(ฉบับที4) พ.ศ
.2557 ลงวันที 20 สิงหาคม 2557    

เงินเบียกันดาร จํานวน 48,000 บาท
เงินสวัสดิการสํานักงานในพืนทีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงาน
ครูองค์การบริหารส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา ตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ที กค 0408.5/ว154 ลงวันที 21 พฤศจิกายน 2559  

งบดําเนินงาน รวม 958,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป เป็น
ไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557 เรือง  แนวทางการเบิกจ่าย
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการให้บริการประชาชนในวันเสาร์วันอาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์และค่าล่วงเวลา ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ
ของรัฐบาลและเป็นการสร้างมาตรการเชิงรุกในการให้บริการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชาชนต่อหน่วยงานของรัฐให้แก่พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตาม
ระเบียบฯ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 )   

ค่าใช้สอย รวม 318,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบคุณภาพนํา จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบคุณภาพนําตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรมประชุมสัมมนา
ต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือสัมมนาต่างๆ ของผู้
บริหารท้องถิน สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติหน้าทีให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล  ค่าธรรมเนียมป้าย ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทีดิน ฯลฯ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบงานก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดย่างหนึงซึง
มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบงานก่อสร้าง ค่าจ้างเหมา
อืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ ที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทนีตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน , ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ , ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน , ค่าลงทะเบียนต่าง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 ) ตาม
หนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559      

โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ภายในสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์
ภายในสํานักงาน เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับโครงการ เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 84 ลําดับที 10
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ ซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถินด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรืองการ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ , หมึก , ดินสอ , ปากกา , ไม้บรรทัด , ยางลบ , คลิป
 , เป๊ก , เข็มหมุด , เทป พี วี ซี แบบใส , กระดาษคาร์บอน , กระดาษ
ไข , นํายาลบกระดาษไข , ลวดเย็บกระดาษ , กาว , แฟ้ม , สมุด
บัญชี , สมุดประวัติข้าราชการ , แบบพิมพ์ , ชอล์ก , ผ้าสําลี , แปรงลบ
กระดาน , ตรายาง , ซอง , ธงชาติ , สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการ
จ้าง , ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ , นํามันไข ขีผึง , ขาตัง (กระดานดํา) , ที
ถูพืน , ตะแกรงวางเอกสาร , นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน , เครืองตัดโฟม , เครืองตัดกระดาษ , กุญแจ , ภาพ
เขียน , แผนที , พระบรมฉายาลักษณ์ , แผงปิดประกาศ , กรอบ
รูป , กระดานดํา รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด , แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ , มู่ลี , ม่านปรับแสง (ต่อ
ผืน) , พรม (ต่อผืน) , นาฬิกาตังหรือแขวน , เครืองคํานวณเลข , หีบเหล็ก
เก็บเงิน , พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง , แผงกันห้อง , กระเป๋า ฯลฯ
 ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ฟิวส์เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้าเทปพันสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าฯลฯทีเกียว
ข้องและจําเป็น เป็นต้น ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ , นํามันทา
ไม้ , ทินเนอร์ , สี , แปรงทาสี , ปูนซีเมนต์ , ปูนขาว , ทราย , อิฐหรือ
ซีเมนต์
บล็อก , กระเบือง , สังกะสี , ตะปู , ค้อน , คีม , ชะแลง , จอบ , เสียม , สิว
 , ขวาน , สว่าน , เลือย , กบไสไม้ , เหล็กเส้น , เครืองวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง , ท่อนําบาดาล , ท่อนําและอุปกรณ์ประปา , ท่อ
ต่าง ๆ , โถส้วม , อ่างล้างมือ , ราวพาดผ้า ฯลฯ ( ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  ยางรถ
ยนต์  เบรก คลัช ทีปัดนําฝน แบตเตอรี นํามันเบรคฯลฯและทีเกียวข้อง
และจําเป็น เป็นต้น ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน  จารบี  นํามันเครือง ฯลฯทีเกียวข้องและจําเป็น เป็น
ต้น ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๆ เช่น หมึก
คอมพิวเตอร์  แผ่น CD โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯทีเกียวข้องและจํา
เป็น เป็นต้น ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

วัสดุสํารวจ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํารวจ เช่น  ตลับเมตร  ทีวัดระยะ  กล้อง
ส่อง บันไดอะลูมิเนียมฯลฯทีเกียวข้องและจําเป็น เป็นต้น ( ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559 

งบลงทุน รวม 1,892,620 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,892,620 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางานพนักพิงตํา จํานวน 3,570 บาท
เพือจัดซือเก้าอีทํางานพนักพิงตําจํานวน 1 ตัวสําหรับเจ้าหน้าทีสายผู้
ปฏิบัติกองช่าง ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในการอํานวยความสะดวกใน
การทํางานและให้บริการประชาชน ซึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้อง
ตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561 - 2564) หน้าที 120  ลําดับที 80

เก้าอีทํางานพนักพิงสูง จํานวน 4,500 บาท
เพือจัดซือเก้าอีทํางานพนักพิงสูงจํานวน 1 ตัวสําหรับเจ้าหน้าทีสาย
งานบริหารกองช่างครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในการอํานวยความ
สะดวกในการทํางานและให้บริการประชาชน ซึงสามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 และเป็นไปตามแผนพัฒนา
สีปี(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 119  ลําดับที 58

เก้าอีพลาสติก จํานวน 500 ตัว จํานวน 150,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีพลาสติก จํานวน 500 ตัวครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที
ตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ใน
การอํานวยความสะดวกในการทํางานและให้บริการประชาชน ซึงสามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัด
หานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552   เป็นไป
ตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 120  ลําดับที 70
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เครืองเจาะคอนกรีตเบนซิน 4 จังหวะ จํานวน 200,000 บาท
เพือจัดซือเครืองเจาะคอนกรีตเบนซิน 4 จังหวะครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
ครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็น
ต้องใช้ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและให้บริการ
ประชาชน ซึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561 - 2564) หน้าที  120  ลําดับที  75

เครืองปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 18000 บีทียู จํานวน 28,600 บาท
เพือจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 18000 บีทียู จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
1)ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 18000 บีทียู
2)ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3)เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4)ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า(Ionizer)เป็นต้น
สามารถดกจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
-ชนิดตังพืนหรือแขวน
-ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตังพืนเป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
6)มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7)การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ (นอกจากข้อ 3)ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539(ครังที 57
)เมือวันที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงานโดยให้
พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง(EER)นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาโดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
-ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบวัตต์ทีน้อยกว่า
-ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากันให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์(บีทียูต่อ
วัตต์)ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูงถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8)การติดตังเครืองปรับอากาศ
(8.1)แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
9)ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ(กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา
เครืองปรับอากาศ)
(9.1)ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ตํากว่า 13000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 40000 บีทียู 5,500 บาท
(9.2)ชนิดตู้ตังพืน
ขนาดไม่ตํากว่า 33000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 42000 บีทียู 6,000 บาท
(9.3)ชนิดติดผนัง
ขนาด 12000 - 24000 บีทียู 3,000 บาท 
ตามมาตรครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
เพือความสะดวกในการทํางานบริการประชาชน เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 120  ลําดับที 73
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เต้นท์ จํานวน 10 หลัง จํานวน 250,000 บาท
เพือจัดซือเต้นท์ จํานวน 10 หลังครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่าย
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในการ
อํานวยความสะดวกในการทํางานและให้บริการประชาชน ซึงสามารถจัด
หาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัด
หานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 120  ลําดับที 71

โต๊ะทํางานขนาด 4 ฟุต จํานวน 5,950 บาท
เพือจัดซือโต๊ะทํางานขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 โต๊ะครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
ครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็น
ต้องใช้ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและให้บริการ
ประชาชน ซึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564)หน้าที 120   ลําดับที 82

โต๊ะทํางานขนาด 5 ฟุต จํานวน 7,500 บาท
เพือจัดซือโต๊ะทํางานขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 โต๊ะครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
ครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็น
ต้องใช้ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและให้บริการ
ประชาชน ซึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552   เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564)หน้าที 120  ลําดับที 81

พัดลมใหญ่ จํานวน 10 ตัว จํานวน 200,000 บาท
เพือจัดซือพัดลมใหญ่ จํานวน 10  ตัวครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ทีตัง
จ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในการ
อํานวยความสะดวกในการทํางานและให้บริการประชาชน ซึงสามารถจัด
หาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัด
หานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552   เป็นไป
ตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 120  ลําดับที 72
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองกําเนิดไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 50 กิโลวัตต์ จํานวน 500,000 บาท
เพือจัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้าขนาดไม่เกิน   5 กิโลวัตต์จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1)ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึนไปเป็นเครืองยนต์ดีเซล
2)ทุกขนาดทีกําหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขันตํา
3)รายละเอียดประกอบเครืองกําเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี
(3.1)แผงสวิทซ์ 1 อัน
(3.2)โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
(3.) แอมมิเตอร์ 1 อัน
(3.4)หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขัว 1 ชุด
(3.5)สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน
(3.6)คัดเอาต์ 1 อัน
(3.7)ทีเสียบปลัก 2 จุด
(3.8)ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สําหรับขนาด 10 กิโลวัตต์ขึนไป)
4)คุณสมบัติทางเทคนิคทัวไป
(4.1)ไฟ AC 220 โวลต์ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์สําหรับเครืองกําเนิด
ไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 10 กิโลวัตต์
(4.2)ไฟ AC 380/220 โวลต์ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต์ชนิด 3
 ยก 3สาย 50 เฮิร์ตซ์ สําหรับเครืองกําเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า10
กิโลวัตต์
(4.3)มีเครืองควบคุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ(Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการ
เปลียนแปลงดังนี
-ไม่เกิน+5 , -5 % สําหรับเครืองกําเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 5 กิโลวัตต์
-ไม่เกิน+2.5 , -2.5 % สําหรับเครืองกําเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5
 กิโลวัตต์
(4.4)สําหรับเครืองกําเนิดไฟฟ้าทีมีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์สมารถ
ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทีมีค่า Power Factor ตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป
(4.5)เครืองกําเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกําลังขับโดยตรง
(Direct Coupling)
หมายเหตุ: 1 KVA = 0.8 KW
การติดตังอย่างน้อยควรประกอบด้วย
1.การติดตังเดินรางแลดเดอร์  หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า
2.การติดตังอุปกรณ์ Air Duct ของเครืองยนต์พร้อมบานเกร็ดของระบบ
ระบายความร้อนออกจากหม้อนําไปสู่ภายนอกห้อง
3.การเดินสายไฟฟ้าและการเชือมต่อระบบไฟฟ้า
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
เพือใช้สํารองไฟฉุกเฉินอบต. เพือความสะดวกในการทํางานบริการ
ประชาชน เป็นไปตามแผนพั
ฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 120  ลําดับที 74
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท
เพือจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี
1)เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2)เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3)ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4)พร้อมใบมีด
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
ใช้ตัดหญ้าสนามอบต.และทีสาธารณะทีรับผิดชอบ เพือความสะดวกใน
การทํางานบริการประชาชน เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564
)หน้าที  120  ลําดับที 78

เครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 12,000 บาท
เพือจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี
1)เป็นเครืองตัดหญ้าแบบเข็น
2)เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
3)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อประมาณ 26 นิว
4)รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิว
5)ความจุถังนํามันเครืองยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
ใช้ตัดหญ้าสนามอบต.และทีสาธารณะทีรับผิดชอบ เพือความสะดวกใน
การทํางานบริการประชาชน เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564
)หน้าที  120  ลําดับที 79

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า2แกนหลัก(2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MBต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า8แกนหรือ
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 3
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า2.5GHzและมี
เทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจําหลัก(Raw) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า8GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TBหรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1
 หน่วย
-มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel แะมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก(External) จํานวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ.2561 ณ  วันที 23 พฤษภาคม 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 120 ลําดับที 76
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ครุภัณฑ์อืน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในสํานักงาน จํานวน 500,000 บาท
เพือจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในสํานักงานจํานวน 1 ชุดเพือใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทัวไปภายในสํานักงานอบต.ม่อนจองในการ
ป้องกันขโมยรักษาทรัพย์สินของทางราชการ การบุกรุกอาคารสถานที
ราชการยามวิกาล ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในการอํานวยความ
สะดวกในการทํางานและให้บริการประชาชนซึงสามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท
 0808.2/ว1989ลงวันที 22 มิถุนายน 2552เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที120  ลําดับที 67 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,535,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,535,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,535,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบอาคารก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาออกแบบอาคารก่อสร้าง
เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6
 สิงหาคม 2556

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) หมู่ 1 บ้านโห้งกู่ขาว ซอยบ้านนางมอญ จํานวน 246,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจองสถานทีก่อสร้างหมู่ 1 ซอยบ้านนาง
มอญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ดินถมข้างละ 0.30 เมตร(จากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ , หลักเกณฑ์
การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลง
วันที 13 มีนาคม 2553) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537       และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 35  ลําดับที 2 

โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) หมู่ 1 บ้านโห้งกู่ขาว ซอยบ้านนายสม จันทรา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจองสถานทีก่อสร้างหมู่ 1 ซอยบ้านนาย
สม จันทรา ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินถมข้าง
ละ 0.30 เมตร(จากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ , หลักเกณฑ์การ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวัน
ที 13 มีนาคม 2553) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564)หน้าที  36    ลําดับที  5   

โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) หมู่ 2 บ้านห้วยนําขาว ซอยบ้านนายโต๊ะเป จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจองสถานทีก่อสร้างหมู่ 2 ซอยบ้านนายโต๊ะ
เป ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน
ถมข้างละ 0.30 เมตร(จากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ , หลักเกณฑ์การ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวัน
ที 13 มีนาคม 2553) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537      และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564)หน้าที  37    ลําดับที  10   
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โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) หมู่ 2 บ้านห้วยนําขาว หน้าโบสคริสต์ จํานวน 213,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจองสถานทีก่อสร้างหมู่ 2 หน้าโบสถ์
คริสต์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางดินถมข้างละ 0.30 เมตร(จากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ , หลัก
เกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี ลงวันที 13 มีนาคม 2553) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537และเป็นไปตามแผนพัฒนา
สีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 48  ลําดับที   56

โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) หมู่ 6 บ้านห้วยไม้หก ซอยหน้ารร.บ้านห้วยไม้
หก

จํานวน 299,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจองสถานทีก่อสร้าง หมู่ 6 ซอยหน้ารร.บ้าน
ห้วยไม้หก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินถมข้าง
ละ 0.30 เมตร(จากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ , หลักเกณฑ์การ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวัน
ที 13 มีนาคม 2553) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564)หน้าที  48   ลําดับที   53  

โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) หมู่ 8 บ้านสันต้นม่วง รอบวงแหวนหย่อมบ้าน
แพะ

จํานวน 299,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจองสถานทีก่อสร้างหมู่ 8 รอบวงแหวน
หย่อมบ้านแพะขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินถมข้าง
ละ 0.30 เมตร(จากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ , หลักเกณฑ์การ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวัน
ที 13 มีนาคม 2553) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564)หน้าที 44  ลําดับที   39  

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสันเหมืองห้วยบง หมู่ 7 บ้านดง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสันเหมืองห้วยบงหมู่ 7 ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจองสถานทีก่อสร้าง
หมู่ 7 ห้วยบง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร (จากราคา
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ , หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที 13 มีนาคม 2553) เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ
.2537 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 49ลําดับ
ที 60     

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 732,720 บาท
งบบุคลากร รวม 522,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 522,720 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 262,560 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา ให้แก่ลูกจ้างประจําองค์การบริหารส่วน
ตําบล พร้อมเงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนด
โดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลัง ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.อบต. เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเงินเดือน(ฉบับที4)พ
.ศ.2558ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 236,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลม่อนจองตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนดโดยคํานาณตาม
กรอบอัตรากําลังตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.เรือง
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเงินเดือน(ฉบับที4) พ.ศ.2557 ลงวัน
ที 20 สิงหาคม 2557 ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 

เงินเบียกันดาร จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสํานักงานในพืนทีพิเศษ ตามหนังสือกระทรวง
การคลัง ที กค 0408.5/ว154 ลงวันที 21 พฤศจิกายน 2559 

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอบต.ม่อนจองและสถานทีสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซือวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.และที
สาธารณะ เพือความสวยงาม  แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  และหน่วย
กํากับดูแล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและเป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที55   ลําดับที  16

โครงการปลูกป่าต้นนําเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าต้นนําเฉลิมพระเกียรติในพืนที
ตําบลม่อนจอง เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินและเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที  58  ลําดับที 5  

โครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์กีบ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์กีบ เป็นการ
ป้องกันโรคระบาดในสัตว์กีบของเกษตรกรตําบลม่อนจองเป็นค่าจัดซือ
เวชภัณฑ์ยา  , วัคซีน และอืนๆทีเกียวข้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินและเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 53   ลําดับที 10

โครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก เป็นการ
ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกของเกษตรกรตําบลม่อนจองเป็นค่าจัดซือ
เวชภัณฑ์ยา  , วัคซีน   และอืนๆทีเกียวข้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินและเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที  53   ลําดับที 7
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โครงการรักษ์ป่า รักษ์นํา รักแผ่นดินโดยส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักษ์ป่า รักษ์นํา รักแผ่นดินโดยส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝกในพืนทีตําบลม่อนจอง เพือการอนุรักษ์ป่าและนํา สิงแวด
ล้อม ระบบนิเวศวิทยา เพือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าฝึก
อบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและ เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 58 ลําดับที 7  

โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ประจําตําบล เป็นค่าดําเนินงาน วัสดุอุปกรณ์  สือ  เทคโนโลยี ทีเกียวข้อง
กับการเกษตร เพือพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรตลอด
จนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 54   ลําดับที 14

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชตามพระราชดําริ เพือ
เป็นการรวบรวมพันธุ์พืชทีสําคัญในพืนทีเพือการอนุรักษ์พันธุ์พืชตามพระ
ราชดําริ  การจัดทําฐานข้อมูลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและ  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาสี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 58  ลําดับที  5

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,462,249 บาท
งบกลาง รวม 7,462,249 บาท
งบกลาง รวม 7,462,249 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท

เพือเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกัน
ตน ในอัตราฝ่ายละร้อยละ5 เป็นไปตามหนังสือสํานักงานประกัน
สังคม ด่วน ที รง0604/ว949 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2550    

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,432,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบีัยยังชีพผู้สูงอายุผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์
เบียยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงอายุแบบขัน
บันได จํานวน   682 คน จํานวน 12 เดือนโดยพิจารณาตังจ่ายเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 89 ลําดับที31

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,228,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบีัยยังชีพผู้พิการทีแพทย์รับรองและวินิจฉัยแล้ว
และมีบัตรประจําตัวผู้พิการ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคง
ของมนุษย์ ผู้มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการคน
ละ800บาท/เดือน จํานวน 128 คน จํานวน 12 เดือน โดยพิจารณาตังจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548         เป็นไปตามพัฒนาสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 89  ลําดับที  32   
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์รับรองและวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่
สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ผู้มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เบีย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์คนละ500บาท/เดือน จํานวน 11 คน จํานวน 12 เดือน
โดยพิจารณาตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสง
เคราะห์เพืือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 89  ลําดับที  30 

สํารองจ่าย จํานวน 275,049 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้าและสําหรับบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน,ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย ,อุทกภัย , อัคคีภัย ,ภัยหนาว,ถนนขาด.สะพาน
ขาด, ดินถล่ม และภัยอืนๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ทันต่อ
เหตุการณ์    

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน จํานวน 105,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินในการ
ดําเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกัน
โรคฯลฯ ในพืนทีตําบลม่อนจอง ตัังไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจํานวน
ประชากร ตามทะเบียนราษฎร์ จํานวน 5,810 คน 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือเกียวกับการทําศพพนักงาน และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลซึงถึงแก่ความตายในระหว่างปฏิบัติ
ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/ว1095 ลงวัน
ที 27 กันยายน 2525 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท
.)โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว
30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลตังจ่าย
ในอัตราร้อยละ1 ของรายได้ โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที
มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกชนิด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว1451 ลงวันที 1 มิถุนายน 2555    
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