
 

 

 

 

 

 

 

ข้อบญัญติั 

เรื่องงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ของ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่อนจอง 

อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง
อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 77,603.58 89,200.00 81,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,155.00 16,400.00 13,100.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 242,242.29 213,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 36,732.00 62,400.00 55,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 357,732.87 381,000.00 399,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,887,524.34 16,619,000.00 19,200,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,887,524.34 16,619,000.00 19,200,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,584,642.46 21,000,000.00 21,400,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,584,642.46 21,000,000.00 21,400,000.00
รวม 35,829,899.67 38,000,000.00 41,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 7,021,235.00 7,462,249.00 8,533,453.00

งบบุคลากร 10,021,796.00 12,732,960.00 13,940,484.00

งบดําเนินงาน 10,078,912.91 10,036,531.00 11,349,963.00

งบลงทุน 2,550,580.00 3,818,260.00 3,012,100.00

งบเงินอุดหนุน 4,018,000.00 3,950,000.00 4,164,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 33,690,523.91 38,000,000.00 41,000,000.00

รวม 33,690,523.91 38,000,000.00 41,000,000.00



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,890,340 1,575,300 8,465,640

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 0 2,398,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,492,020 1,575,300 6,067,320

งบดําเนินงาน 2,848,500 275,000 3,123,500

    ค่าตอบแทน 19,500 5,000 24,500

    ค่าใช้สอย 1,620,000 210,000 1,830,000

    ค่าวัสดุ 685,000 60,000 745,000

    ค่าสาธารณูปโภค 524,000 0 524,000

งบลงทุน 166,600 89,700 256,300

    ค่าครุภัณฑ์ 166,600 89,700 256,300

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

                                             รวม 9,955,440 1,940,000 11,895,440

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจอง

อําเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบดําเนินงาน 300,000 300,000

    ค่าใช้สอย 250,000 250,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

                                             รวม 300,000 300,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,499,340 1,435,584 2,934,924

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,499,340 1,435,584 2,934,924

งบดําเนินงาน 2,955,693 1,482,770 4,438,463

    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 706,000 1,452,770 2,158,770

    ค่าวัสดุ 2,229,693 30,000 2,259,693

งบลงทุน 190,500 0 190,500

    ค่าครุภัณฑ์ 190,500 0 190,500

งบเงินอุดหนุน 3,834,000 0 3,834,000

    เงินอุดหนุน 3,834,000 0 3,834,000

                                             รวม 8,479,533 2,918,354 11,397,887



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 427,740 427,740

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 427,740 427,740

งบดําเนินงาน 710,000 710,000

    ค่าตอบแทน 149,000 149,000

    ค่าใช้สอย 541,000 541,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

งบลงทุน 965,000 965,000

    ค่าครุภัณฑ์ 965,000 965,000

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000

    เงินอุดหนุน 240,000 240,000

                                             รวม 2,342,740 2,342,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000

    ค่าใช้สอย 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000

    เงินอุดหนุน 40,000 40,000

                                             รวม 190,000 190,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม

งบดําเนินงาน 735,000 440,000 1,175,000

    ค่าใช้สอย 735,000 420,000 1,155,000

    ค่าวัสดุ 0 20,000 20,000

                                             รวม 735,000 440,000 1,175,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

งบบุคลากร 1,569,180 0 1,569,180

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,569,180 0 1,569,180

งบดําเนินงาน 1,213,000 0 1,213,000

    ค่าตอบแทน 155,000 0 155,000

    ค่าใช้สอย 488,000 0 488,000

    ค่าวัสดุ 570,000 0 570,000

งบลงทุน 176,300 1,424,000 1,600,300

    ค่าครุภัณฑ์ 176,300 0 176,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,424,000 1,424,000

                                             รวม 2,958,480 1,424,000 4,382,480



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 543,000 543,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 543,000 543,000

งบดําเนินงาน 240,000 240,000

    ค่าใช้สอย 240,000 240,000

                                             รวม 783,000 783,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,533,453 8,533,453

    งบกลาง 8,533,453 8,533,453

                                             รวม 8,533,453 8,533,453



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,895,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 300,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,397,887

แผนงานสาธารณสุข 2,342,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 190,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,175,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,382,480

แผนงานการเกษตร 783,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,533,453

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,000,000

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลมอนจอง และโดยอนุมัติของนายศิวะ ธมิกานนท

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลมอนจองปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของ
องคการบริหารสวนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารส่วนตําบลม่อนจอง
อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม่





ส่วนท่ี 3  

รายละเอียดประกอบข้อบญัญติังบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ของ 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่อนจอง 

อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง
อําเภอ อมกอย  จังหวัดเชียงใหม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 80,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 36,992.00 42,478.00 55,493.58 66,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 21,813.00 21,679.00 20,910.00 21,900.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 0.00 0.00 1,200.00 1,300.00 15.38 % 1,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 58,805.00 64,157.00 77,603.58 89,200.00 81,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 365.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

90.00 60.00 30.00 0.00 100.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 400.00 470.00 760.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 6,800.00 2,900.00 0.00 2,900.00 -65.52 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 116,154.71 9,503.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 217.00 0.00 0.00 3,000.00 -83.33 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 309.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 123,661.71 13,242.00 1,155.00 16,400.00 13,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 282,389.28 208,400.65 242,242.29 210,000.00 19.05 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 282,389.28 211,400.65 242,242.29 213,000.00 250,000.00

วันที่พิมพ : 23/9/2562  11:07:01 หน้า : 1/2



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 22,000.00 31,000.00 0.00 31,000.00 -67.74 % 10,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 5,500.00 3,548.00 36,732.00 31,400.00 43.31 % 45,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 27,500.00 34,548.00 36,732.00 62,400.00 55,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและล้อเลื่อน 523,490.82 936,572.82 895,865.44 940,000.00 1.06 % 950,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,670,743.07 8,069,799.71 8,771,031.60 8,070,000.00 11.52 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,809,002.09 2,830,252.69 3,082,407.75 2,900,000.00 27.59 % 3,700,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 346,413.34 412,055.28 321,592.83 420,000.00 7.14 % 450,000.00
     ภาษีสุรา 1,178,494.38 1,200,591.89 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,534,951.13 2,893,285.20 4,633,453.03 4,018,000.00 19.46 % 4,800,000.00
     คาภาคหลวงแร 41,423.63 48,900.15 42,966.09 49,000.00 2.04 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 40,135.25 37,389.18 36,139.90 40,000.00 25.00 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

72,299.00 178,462.00 102,237.00 180,000.00 11.11 % 200,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 174.60 97.00 1,830.70 2,000.00 -80.00 % 400.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,217,127.31 16,607,405.92 17,887,524.34 16,619,000.00 19,200,400.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

10,054,042.00 17,408,696.38 17,584,642.46 21,000,000.00 1.90 % 21,400,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,054,042.00 17,408,696.38 17,584,642.46 21,000,000.00 21,400,000.00
รวมทุกหมวด 25,763,525.30 34,339,449.95 35,829,899.67 38,000,000.00 41,000,000.00

วันที่พิมพ : 23/9/2562  11:07:01 หน้า : 2/2



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง

อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 81,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้จากการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

ภาษีป้าย จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 13,100 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 100 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 55,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,200,400 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและล้อเลื่อน จํานวน 950,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,700,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,800,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 400 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2561 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 21,400,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

จํานวน 21,400,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2562 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง

อําเภอ อมกอย   จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,955,440 บาท

งบบุคลากร รวม 6,890,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ตามหนังสือจังหวัด
เชียงใหม ที่ ชม023.4/11611 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2544)   

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามหนังสือจังหวัด
เชียงใหม ที่ ชม 0023.4/11611 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2544) 
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล และคาตอบ
แทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามหนังสือจังหวัด
เชียงใหม ที่ ชม 0023.4/11611 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2544)    

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0023.4/11611 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2544)    

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,627,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา
ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0023.4/11611 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2544)    

เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  ตาม
หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0023.4/11611 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2544)

วันที่พิมพ : 30/9/2562  17:12:32 หนา : 2/75



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,492,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,720,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  พรอมเงินปรับปรุงประจําปี
ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลัง ตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑ
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น(ฉบับที่5) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 และตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในมาตรา35ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ
.2542 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล และเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามตําแหนงและอัตราที่ก.อบต.กําหนดโดย
คํานวณตามกรอบอัตรากําลัง ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต
.จังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่5) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 26 กุมภาพันธ 2559 และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา35ของพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาตอบแทนประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล เงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น(ฉบับที่5) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 และตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในมาตรา35ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ
.2542    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,277,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางใหแกพนักงานจางตามตําแหนงและ
อัตราที่ ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่5) พ
.ศ.2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
มาตรา35ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542      
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 196,440 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามตําแหนงและ
อัตราที่ ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่5) พ
.ศ.2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
มาตรา35ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542  

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 144,000 บาท

เงินสวัสดิการปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครูอบต.  ลูกจางประจํา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
 0408.5/ว 154 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  

งบดําเนินงาน รวม 2,848,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 19,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป เปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29
 กันยายน 2557 เรื่อง  แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
2.เงินทดแทนใหกับพนักงานจางที่ประสบอันตรายในระหวางปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  คาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบล ลูกจางประจํา    ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ) 
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ค่าใช้สอย รวม 1,620,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการและอื่นๆ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางใดยางหนึ่งซึ่งมิใช
เปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสราง ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ
 เชน คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ คา
จางเหมาดูแลรักษาตนไมสวนไมประดับ สวนหยอม หรือที่สาธารณะ คาจาง
เหมาอื่นๆ ฯลฯที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ ที่สามารถเบิกจายในประเภทนี้ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจรขององคการบริหารสวนตําบล
มอนจองตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม 2553) เปนไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 91ลําดับที่ 4     

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรมประชุมสัมมนา
ตางๆ เชน คาธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือสัมมนาตางๆ ของผู
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และผูปฏิบัติหนาที่ใหแกองคการบริหารสวนตําบล คา
ธรรมเนียมป้าย ยานพานะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน ฯลฯ ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559      

คาประกัยภัยรถยนตและคาภาษีรถยนต จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาประกันภัยรถยนต และคาภาษีรถยนตฯ
ลฯของ องคการบริหารสวนตําบลมอนจองตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2553) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลพ.ศ.2537 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)หนาที่ 129ลําดับที่ 20  

คารับวารสาร  สิ่งพิมพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับวารสาร สิ่งพิมพ หรือหนังสือตางๆ ที่เปนประโยชนในดาน
ขาวสารหรือการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ ตามหนังสือ
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและคาเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาพิมพเอกสาร รวมทั้งคาบริการ การจัด
กิจกรรม การจัดงาน อบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจายเกี่ยวกับการ
รับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยม
ชมทัศนศึกษาดูงานงานรับเสด็จ และคาใชจายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธีและ
คาพิธีเปิดอาคารตาง ๆ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการเชาเครื่องถายเอกสาร เชนคาใชจายในการเชา
เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 141   ลําดับที่ 38

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน , คาผานทางดวนพิเศษ , คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน , คาลงทะเบียนตาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555และตาม
หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

โครงการคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหนงวาง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และ
กรณีอื่นๆ ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ ที่ มท
 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 ตามหนังสือ
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 138  ลําดับที่ 23     
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โครงการจัดเก็บขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดเก็บขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ เชน คาอาหารกลาง
วัน,อาหารวางและเครื่องดื่ม,คาวิทยากร,คาวัสดุอุปกรณ,คากระดาษ คาป้าย
โครงการ,คาโปสการดประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4413 ลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558) ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 136 ลําดับที่ 18

โครงการจัดเตรียมรับเสด็จ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดเตรียมรับเสด็จพระบรมราชินีนาถฯ,พระ
เทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ และพระบรมวงศานุวงศ เชน คา
จัดสถานที่ วัสดุอุปกรณตาง ๆ อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ตามหนังสือดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 98  ลําดับที่ 14   

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญตาง ๆ ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ (ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/ว 2208 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ) ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่  126  ลําดับที่  7
   

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประ
สิทธฺผลในการปฏิบัติงาน อบรม  สัมมนา เพื่อประสิทธิภาพในการทํา
งานบริการประชาชนจากหนวยงานที่มีความเปนเลิศ มีประสิทธิภาพ ตาม
หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 137 ลําดับที่ 21  
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โครงการรณรงคตานยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคตานยาเสพติด เชน คาป้ายโครงการ คา
อาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ และ คาใชจายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวของกับโครงการ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 104 ลําดับที่ 9   

โครงการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลมอนจอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานองคการบริหารสวนตําบลมอนจอง เชน คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ และ คา
ใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 138 ลําดับที่ 27   

โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับโครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อ
ประสิทธิภาพในการทํางานบริการประชาชนจากหนวยงานที่มีความเปนเลิศ มี
ประสิทธิภาพ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 131 ลําดับที่ 22

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานองคการบริหารสวนตําบลมอนจอง เชน คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ และ คา
ใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 134 ลําดับที่ 10   

โครงการอบรมตาม พ.ร.บขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารราชการ
 พ.ศ.2540  แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานองคการบริหารสวนตําบล
มอนจอง เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ คา
ตกแตงสถานที่ และ คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ตามหนังสือดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 134 ลําดับที่ 9
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โครงการอากาศดีที่อมกอย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอากาศดีที่อมกอยเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ตําบลมอนจอง เชน คาประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางคา
วัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ ตาม
หนังสือดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 96
ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่ใช ซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ ตามรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสิน เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 685,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ,หมึก,ดินสอ ,ธงชาติ ฯลฯ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวสเข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสาย
ไฟ  สายไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และที่เกี่ยวของ เปนตนตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ,ไมกวาด , ถวยชาม, มุง, ผาปู
โต๊ะ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ ,น้ํามันทา
ไม , ทินเนอร,สี,สังกะสี , กระเบื้องมุงหลังคา , ตะปู,คอน และอื่นๆที่เกี่ยว
ของ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560    
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ,ยางนอก,ยางใน,น้ํา
มันเบรค ฯลฯและอื่นๆที่เกี่ยวของ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน,น้ํามันดีเซล,น้ํามัน
จารบี  ฯลฯ สําหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใชในงานตางๆขององคการ
บริหารสวนตําบลมอนจอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยว
ของกับคอมพิวเตอร  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560    

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

เพื่อเปนคาไฟฟ้าที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลมอนจอง หรือคาไฟฟ้าที่
สาธารณะ ที่องคการบริหารสวนตําบลมอนจองรับผิดชอบ ตามหนังสือดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อเปนคาน้ําประปาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลมอนจอง  ตามหนังสือ
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

คาบริการโทรศัพท จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท เชน โทรศัพทสํานักงาน , โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
 และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ และคาใชจายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุง
รักษาสาย ฯลฯ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิก
จายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ) ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย , คาโทรเลข , คาธนาณัติ , คาซื้อดวง
ตรา ไปรษณียากรคาเชาตูไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในการติดตอ
ราชการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล ฯ ( ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงินการฝากเงินการ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2547 ) ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการดานโทรคมนาคม เชน โทรภาพ (โทรสาร) , คาเท
เล็กซ , คาวิทยุติดตามตัว , คาวิทยุสื่อสาร , คาสื่อสารผานดาวเทียม , คาใช
จายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่น เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน
การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2547 ) ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559     

งบลงทุน รวม 166,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 166,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางานพนักพิงต่ํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานพนักพิงต่ํา จํานวน 6 ตัวครุภัณฑดังกลาวเปน
ครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตมีความจําเปนตอง
ใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน ซึ่ง
สามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความประหยัด จึง
ขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552   เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 141 ลําดับที่ 44
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เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม จํานวน 1ตัวครุภัณฑดังกลาว
เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตมีความจําเปน
ตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน ซึ่ง
สามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความประหยัด จึง
ขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552   เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 142 ลําดับที่ 79

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 2  เครื่อง จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายคาจัดชื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตงถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผูผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา20หนาตอนาที(ppm) หรือ8.8
 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา10หนาตอนาที(ppm)หรือ4.5ภาพตอ
นาที(ipm)
-มีชองเชื่อมตอ(Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา1ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
-สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วัน
ที่ 23 พฤษภาคม 2561) เปนไปตามแผนพัฒนาหาปี(พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 144 ลําดับที่  47  

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.) จํานวน  2  ตู จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)
เพื่อใชในสํานักปลัด เพื่อใชเปนที่เก็บเอกสาร เจาหนาที่ เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 144 ลําดับที่ 50
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 6
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกว า 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้ นฐาน
ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกว า ขนาดความจุไมนอยกว า
 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จ านวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย
- มีช องเชื่ อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว า จ านวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย   เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 141 ลําดับที่ 51
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออมกอย จํานวน 20,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปีใหมเมือง จํานวน 10,000 บาท
โดย ประกอบดวย คาอาหารเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ การจางเหมาบริการตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ
 เปนไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 96  ลําดับที่ 1
2.เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัด
เชียงใหมประจําปีงบประมาณ2563  จํานวน 10,000 บาท โดย การมีสวน
รวมของประชาชนและชุมชน ประกอบดวย คาอาหารเครื่องดื่ม คาเชาเครื่อง
เสียง คาจัดสถานที่คาวัสดุอุปกรณตางๆ การจางเหมาบริการตางๆ ตลอดจน
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ เปนไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 97  ลําดับที่ 9

อุดหนุนเทศบาลตําบลอมกอย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการศูนยปฏิบัติการแนวรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนฯโดยสนับสนุนและชวยเหลือประชาชนดานคุณภาพชีวิต สาธารณ
ภัย โรคติดตอ การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ประกอบดวย คาอาหาร
เครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่คาวัสดุอุปกรณตางๆ การจาง
เหมาบริการตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 129   ลําดับที่ 21
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,940,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,575,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,575,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 669,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานกองคลัง  พรอมเงินปรับปรุงประจําปี ตาม
ตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลัง ตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑ
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น(ฉบับที่5) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 และตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในมาตรา35ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ
.2542   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานกองคลัง  และเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามตําแหนง และอัตราที่ ก.อบต.กําหนด
โดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลัง ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือนตามประกาศ ก
.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่5) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 26 กุมภาพันธ 2559 และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา35ของพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาตอบแทนประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  เงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น(ฉบับที่5) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 และตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในมาตรา35ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ
.2542     
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 732,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางใหแกพนักงานจางกองคลัง  ตาม
ตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑ
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น(ฉบับที่5) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 และตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในมาตรา35ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ
.2542    

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 17,220 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางกองคลัง โดย
คํานวณตามกรอบอัตรากําลังตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต
.จังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่5) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 26 กุมภาพันธ 2559 และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา35ของพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542    

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสํานักงานในพื้นที่พิเศษตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ที่ กค 0408.5/ว154 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป เปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง  แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรมประชุมสัมมนา
ตางๆ เชนคาธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือสัมมนาตางๆของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง กองคลังอบต.มอนจอง  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร และนอก
อาณาจักร เชาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน , คาผานทางดวนพิเศษ , คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน , คาลงทะเบียนตางๆ  ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางกอง
คลัง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555) ตามหนังสื่อดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559    

โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธการเสียภาษี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธการเสียภาษีเพื่อจัดระบบบริหาร
ระบบรายไดใหมีประสิทธิภาพตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 ) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 -2564)หนาที่ 141 ลําดับที่ 37

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพื่อจัดระบบบริหาร
ระบบรายไดใหมีประสิทธิภาพตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 ) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561 -2564)หนาที่ 133ลําดับที่ 10
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โครงการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ประกอบดวย คาอาหารเครื่องดื่ม คาเชา
เครื่องเสียง คาจัดสถานที่คาวัสดุอุปกรณตางๆตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของ ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ( ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 ) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 -2564)หนาที่ 136 ลําดับที่ 19

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ , หมึก , ดินสอ , ปากกา,สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการ
จาง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยว
ของกับคอมพิวเตอร  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560     

งบลงทุน รวม 89,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก(มอก.) จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก(มอก.)จํานวน 3 ใบ1)มีมือจับชนิดบิด 2)  มีแผน
ชันปรับระดับ 3 ชิน  3)คุณสมบัติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก
.)และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 144 ลําดับที่ 54
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 4 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกว า 1 TB 
หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้วจํานวน 1 หนวย   และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 143 ลําดับที่ 24

เครื่องพิมพเลเซอรหรือLEDขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLEDขาวดํา จํานวน 2
 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที(ppm)
- มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแกไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายแกไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ และการลด
มลภาวะหมอกควัน และไฟป่าโดยสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและ
ชุมชนรวมทั้งการใชทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการลดหมอกควันและ
ไฟป่าอยางมีคุณคา การปลูกตนไม การตัดหญา และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยว
ของ ประกอบดวย คาอาหารเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ การจางเหมาบริการตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยว
ของ เปนไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2564) หนาที่ 91   ลําดับที่ 6 

โครงการจัดซื้อเครื่องนุงหมกันหนาว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดซื้อเครื่องนุงหมกันหนาวบรรเทาความเดือด
รอนของประชาชนจากภัยหนาว เชน เครื่องกันหนาว ผาหมกันหนาว เปนไป
ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 103 ลําดับที่ 5

โครงการจัดทําแนวกันไฟ หมูที่ 1 - หมูที่ 9 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการจัดทําแนวกันไฟหมู 1 - 9 เพื่อป้องกันไฟป่าสราง
ความเสียหายกับชีวิตและทรัพยสินประชาชนเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 90   ลําดับที่ 1  
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โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนตําบลมอนจอง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนตําบล
มอนจองโดยสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ประกอบ
ดวย คาอาหารเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ การจางเหมาบริการตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ เปนไป
ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 126   ลําดับที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อ วัสดุ,อุปกรณ เครื่องดับเพลิงฯลฯ เปนไปตามหนังสือดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 68 ลําดับที่ 5

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 8,479,533 บาท

งบบุคลากร รวม 1,499,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,499,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 570,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานครูอบต.พรอมเงินปรับปรุงประจําปีตาม
ตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับ
ที่5) พ.ศ.2559 ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาตอบแทนประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล เงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น(ฉบับที่5) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 และตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในมาตรา35ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ
.2542    
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 800,520 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูดูแลเด็กโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับ
ที่5) พ.ศ.2559 ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 38,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกผูดูแลเด็กตามตําแหนงและ
อัตราที่ ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน ตามประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่5) พ
.ศ.2559 ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 48,000 บาท

  เงินสวัสดิการปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษแกพนักงานครู ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.5/ว154 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

งบดําเนินงาน รวม 2,955,693 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป เปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29
 กันยายน 2557 เรื่อง  แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบล ลูกจางประจํา    ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
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ค่าใช้สอย รวม 706,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการผูดูแลเด็ก ศพด.คาจางเหมารถรับ-สงนักเรียนศพด.และอื่นๆ จํานวน 516,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางใดยางหนึ่งซึ่งมิใช
เปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสราง ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ
 เชน คาจางเหมาบริการผูดูแลเด็กศพด. คาจางเหมารถรับ-สงนักเรียนศพด
. คาจางเหมาอื่นๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ ที่สามารถเบิกจายในประเภทนี้ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 35

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรมประชุมสัมมนา
ตางๆ เชน คาธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือสัมมนาตางๆ ของผู
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และผูปฏิบัติหนาที่ใหแกองคการบริหารสวนตําบล คา
ธรรมเนียมป้าย ยาพานะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน ฯลฯ ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและคาเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาพิมพเอกสาร รวมทั้งคาบริการ การจัด
กิจกรรม การจัดงาน อบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจายเกี่ยวกับการ
รับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยม
ชมทัศนศึกษาดูงานงานรับเสด็จ และคาใชจายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธีและ
คาพิธีเปิดอาคารตาง ๆ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร และนอก
อาณาจักร เชาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน , คาผานทางดวนพิเศษ , คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน , คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางกอง
การศึกษา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555) ตามหนังสื่อดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559    

โครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานชวงปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปิดภาคเรียนฤดู
รอน ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 )   และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่ใช ซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ ตามรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสิน เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 2,229,693 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน โต๊ะตาง ๆ เกาอี้ตาง ๆ ตูตาง ๆ
 กระดาษ , หมึก , ดินสอ , ปากกา , ไมบรรทัด , ยางลบ , คลิป , เป๊ก , เข็ม
หมุด , เทป พี วี ซี แบบใส , กระดาษคารบอน , กระดาษไข , น้ํายาลบ
กระดาษไข , ลวดเย็บกระดาษ , กาว , แฟ้ม , สมุดบัญชี , สมุดประวัติขา
ราชการ , แบบพิมพ , ชอลก , ผาสําลี , แปรงลบกระดาน , ตรา
ยาง , ซอง , ธงชาติ , สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจาง , ของใชในการ
บรรจุหีบหอ , น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง , ขาตั้ง (กระดานดํา) , ที่ถูพื้น , ตะแกรงวาง
เอกสาร , น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบล, เครื่องตัดโฟม , เครื่องตัด
กระดาษ , กุญแจ , ภาพเขียน , แผนที่ , พระบรมฉายาลักษณ , แผงปิด
ประกาศ , กระดานดํา รวมถึงกระดานไวทบอรด , แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ , มูลี่ , มานปรับแสง (ตอ
ผืน) , พรม (ตอผืน) , นาฬิกาตั้งหรือแขวน , เครื่องคํานวณเลข , หีบเหล็กเก็บ
เงิน , พระพุทธรูป , พระบรมรูปจําลอง , แผงกั้นหอง , กระเปา ฯลฯ( ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 )    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้าตาง ๆ เชน ฟิวสเข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
เทปพันสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้าสวิตซไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าฯลฯที่เกี่ยวของ
และจําเปน เปนตน ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559       

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวเชน ไมกวาด , ไมถูพื้น,น้ํายา
ลางจาน , หมอ , ถวยกาแฟ ฯลฯ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559    
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,045,399 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม)โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)จํานวน 5 แหงและศพด.จํานวน 3 แหงนี้ 
1.โรงเรียนตรีมิตรวิทยา260วัน*7.82บาท
 จํานวน 243,984 บาท
2.โรงเรียนบานหวยน้ําขาว260วัน*7.82บาท 
จํานวน 565,229.60 บาท
3.โรงเรียนบานหวยไมหก260วัน*7.82บาท 
จํานวน174,855.20 บาท
4.โรงเรียนบานหวยปูลิง260วัน*7.82บาท 
จํานวน 258,216.40 บาท
5.โรงเรียนบานมูเซอ260วัน*7.82บาท 
จํานวน 579,462 บาท
6.ศพด.ตําบลมอนจอง260วัน*7.82บาท
 จํานวน 115,892.40 บาท
7.ศพด.บานมูเซอปากทาง 260วัน*7.82บาท 
จํานวน 69,128.80 บาท
8.ศพด.มูเซอหลังเมือง260วัน*7.82บาท 
จํานวน 38,630.80 บาท
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 106 ลําดับที่ 16

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ , น้ํามันทา
ไม , ทินเนอร , สี , แปรงทาสี , ปูนซีเมนต , ปูนขาว , ทราย , อิฐหรือซีเมนต
บล็อก , กระเบื้อง , สังกะสี , ตะปู , คอน , คีม , ชะแลง , จอบ , เสียม , สิ่ว , 
ขวาน , สวาน , เลื่อย , กบไสไม , เหล็กเสน ,เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง , ทอน้ําบาดาล , ทอน้ําและอุปกรณประปา , ทอตาง ๆ , โถ
สวม , อางลางมือ , ราวพาดผา ฯลฯ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559   
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๆ เชน หมึก
คอมพิวเตอร  แผน CD โปรแกรมคอมพิวเตอรฯลฯที่เกี่ยวของและจําเปน เปน
ตน ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๆ เชน หมึก
คอมพิวเตอร  แผน CD โปรแกรมคอมพิวเตอรฯลฯที่เกี่ยวของและจําเปน เปน
ตน ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559   

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา เชน หุน แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อ
การเรียนการสอน ฯลฯ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น จํานวน 79,294 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) ศพด.ดังนี้
1.ศพด.บานหวยไมหก 260วัน*7.82 บาท รวม58,962.80 บาท
2.ศพด.บัานหวยปูลิง 260วัน*7.82 บาท รวม 20,332 บาท
( ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)  เปนไปตามแผนพัฒนาหาปี (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 106 ลําดับที่ 16
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งบลงทุน รวม 190,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 190,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- ตูเหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2
 ตู โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)
เพื่อใชจัดเก็บเอกสารในการบริการประชาชน เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 144 ลําดับที่ 42

เกาอี้ทํางานพนักพิงสูง 4 ตัว จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานพนักพิงสูง จํานวน 4 ตัวครุภัณฑดังกลาวเปน
ครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตมีความจําเปนตอง
ใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน ซึ่ง
สามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความประหยัด จึง
ขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552   เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 144 ลําดับที่ 58
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงานจํานวน 2
 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้วจํานวน 1 หนวย และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 144 ลําดับที่ 63
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื่อ จํานวน 2 เครื่อง เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งหมึกพิมพ(Ink Tank Printer)
  เพื่อจายคาจัดชื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตงถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผูผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา20หนาตอนาที(ppm) หรือ8.8
 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา10หนาตอนาที(ppm)หรือ4.5ภาพตอ
นาที(ipm)
-มีชองเชื่อมตอ(Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา1ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
-สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วัน
ที่ 23 พฤษภาคม 2561) เปนไปตามแผนพัฒนาหาปี(พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 144 ลําดับที่  65  

ครุภัณฑอื่น

กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย จํานวน 92,000 บาท

. กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายใน
อาคารสําหรับใชในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปจํานวน 4 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอย
กวา 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) 
สําหรับการบันทึกภาพไดทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.25 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color)และไมมากกวา 0.05 LUX
สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสตํ่าสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5
 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) ได
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming)ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกวาและสามารถ
ทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,  “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ตองมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API)ใน
รูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองหรือสามารถ Downloadจาก
เว็บไซตผูผลิต
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 144ลําดับที่ 67

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 32,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 2400 บีทียูจํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศ
ขนาด2400 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑปี 2559ปรากฎใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา(00311)และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 144 ลําดับที่ 60
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,834,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,834,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 100,000 บาท

1.อุดหนุนรร.ตรีมิตรวิทยา
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน20,000บาทตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106 ลําดับที่ 19       
2.อุดหนุน รร.บานหวยไมหก
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน20,000 บาทตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 107 ลําดับที่ 21         
3.อุดหนุนรร.บานหวยปูลิง
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
รู จํานวน20,000บาท อุดหนุนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 107 ลําดับที่  22        
4.อุดหนุนรร.บานหวยน้ําขาว
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน20,000 บาท อุดหนุนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ
.ศ.2561-2565)หนาที1่07ลําดับที่  23        
5.อุดหนุนรร.บานมูเซอ
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
โรงเรียน จํานวน20,000 บาท อุดหนุนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 100 ลําดับที่  11        
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อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสพฐ.จํานวน 5 โรงเรียน จํานวน 3,584,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นตน(สพฐ.)จํานวน 5 แหงดังนี้
1.โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 200วัน*20บาทจํานวน 480,000 บาท
2.โรงเรียนบานหวยน้ําขาว 200วัน*20บาทจํานวน 1,112,000บาท
3.โรงเรียนบานหวยไมหก 200วัน*20บาทจํานวน 344,000 บาท
4.โรงเรียนหวยปูลิง 200วัน*20บาท จํานวน508,000 บาท
5.โรงเรียนบานมูเซอ 200วัน*20บาท จํานวน 1,140,000 บาท 
 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561)เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 105 ลําดับที่ 14

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนเอกชน จํานวน 150,000 บาท

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลมอนจอง
1.อุดหนุนโครงการประเพณีสรงนํ้าพระธาตุสภาวัฒนธรรมตําบลมอน
จอง จํานวน 30,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 99 ลําดับที่  3 
2.อุดหนุนโครงการประเพณีสลากภัตรสภาวัฒนธรรมตําบลมอน
จอง จํานวน 30,000 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 98 ลําดับที่ 11  
3.อุดหนุนโครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษาสภาวัฒนธรรมตําบลมอน
จอง จํานวน 30,000 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 101 ลําดับที่ 12   
4.อุดหนุนโครงการประเพณีแหไมค้ําโพธิ์สภาวัฒนธรรมตําบลมอน
จอง จํานวน 30,000 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
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) หนาที่ 96 ลําดับที่  2  
5.อุดหนุนโครงการจัดงานสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นตําบลมอน
จอง จํานวน 30,000 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 98 ลําดับที่ 13  

วันที่พิมพ : 30/9/2562  17:12:32 หนา : 34/75



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,918,354 บาท
งบบุคลากร รวม 1,435,584 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,435,584 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,057,584 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานครูอบต.พรอมเงินปรับปรุงประจําปีตาม
ตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับ
ที่5) พ.ศ.2559 ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
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เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหแกพนักงานครูอบต.อันดับชํานาญการขึ้นไปตาม
ตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับ
ที่5) พ.ศ.2559 ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดเงินเดือน(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางและเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนดโดย
คํานวณตามกรอบอัตรากําลังตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต
.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเงินเดือน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 96,000 บาท

เงินสวัสดิการสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
 0408.5/ว154 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 แกพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานครู และลูกจางประจํา 
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งบดําเนินงาน รวม 1,482,770 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,452,770 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรมประชุมสัมมนา
ตางๆ เชน คาธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือสัมมนาตางๆ ของผู
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และผูปฏิบัติหนาที่ใหแกองคการบริหารสวนตําบล คา
ธรรมเนียมป้าย ยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน ฯลฯ ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 )   

โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรมประชุมสัมมนา
ตางๆ เชน คาธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือสัมมนาตางๆ ของผู
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และผูปฏิบัติหนาที่ใหแกองคการบริหารสวนตําบล คา
ธรรมเนียมป้าย ยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน ฯลฯ ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ) และเปนไปตาม
แผนพัฒนาและเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 106 ลําดับที่  18

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดการเรียนการสอนรายหัว(ศพด.)จํานวน 2 ศูนย จํานวน 66,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนรายหัว(ศพด.)จํานวน 2 ศูนย
1.ศพด.บานหวยปูลิง จํานวน 17,000 บาท
2.ศพด.บานหวยไมหก จํานวน 49,300 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 107 ลําดับที่  24
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คาจัดการเรียนการสอนรายหัว(ศพด.)จํานวน 3 ศูนย จํานวน 187,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนรายหัว(ศพด.)จํานวน 3 ศูนย
1.ศพด.ตําบลมอนจอง  จํานวน 96,900 บาท
2.ศพด.บานมูเซอปากทาง จํานวน 57,800 บาท
3.ศพด.บานมูเซอหลังเมือง จํานวน 32,300 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 107 ลําดับที่  24

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน , คาผานทางดวนพิเศษ , คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน , คาลงทะเบียนตาง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555) ( ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 )    

คาอาหารกลางวัน(ศพด.) จํานวน 2 ศูนย จํานวน 192,100 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน(ศพด.) จํานวน 2 ศูนย
1.ศพด.บานหวยปูลิง จํานวน 49,000 บาท
2.ศพด.บานหวยไมหก จํานวน 142,100 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 107 ลําดับที่  20

คาอาหารกลางวัน(ศพด.) จํานวน 3 ศูนย จํานวน 539,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน(ศพด.) จํานวน 3 ศูนย
1.ศพด.ตําบลมอนจอง  จํานวน 279,300 บาท
2.ศพด.บานมูเซอปากทาง จํานวน 166,600 บาท
3.ศพด.บานมูเซอหลังเมือง จํานวน 93,100 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 107 ลําดับที่  20
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โครงการประกันคุณภาพภายใน ศพด. จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการประกันคุณภาพภายใน ศพด.) เปนคาอาหาร
และเครื่องดื่ม,คาพาหนะ,คาที่พักตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541) ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 )และเปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ( พ.ศ. 2561-2565) หนา 113 ลําดับที่ 42 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลกรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลกรทางการศึกษา
ประกอบดวยคาใชจายกอนอบรม,คาเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน   ศพด.ที่ได
รับรางวัลเพื่อเปนตนแบบในการพัฒนางานศพด เปนคาอาหารและเครื่อง
ดื่ม,คาพาหนะ,คาที่พักตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541) ( ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 )และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ
. 2561-2565) หนา 109 ลําดับที่ 30   

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติประกอบดวยคาจัดสถาน
ที่,คาอาหารและเครื่องดื่ม,คาเงินรางวัลคาของขวัญ,คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน
ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541) ( ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 )และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561-2565 ) หนา 98 ขอ 12   

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาอุปกรณการเรียน จํานวน 
2 ศูนย

จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเปนคาครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาอุปกรณ
การเรียน จํานวน 2 ศูนย
1.ศพด.บานหวยปูลิง จํานวน 10คน*200 บาทรวม 2,000 บาท
2.ศพด.บานหวยไมหก จํานวน 29 คน*200 บาทรวม 5,800 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 111 ลําดับที่  37
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา หนังสือเรียน จํานวน 2 ศูนย จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเปนคาครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา หนังสือ
เรียน จํานวน 2 ศูนย1.ศพด.บานหวยปูลิง จํานวน 10 คน *200
 บาท รวม 2,000 บาท
2.ศพด.บานหวยไมหก จํานวน 29 คน*200 บาท รวม 5,800บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที1่11 ลําดับที่  36

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา หนังสือเรียน จํานวน 3 ศูนย จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา หนังสือเรียน  จํานวน 3 ศูนย
1.ศพด.ตําบลมอนจอง จํานวน 57 คน*200 บาท  จํานวน 11,400บาท
2.ศพด.บานมูเซอปากทางจํานวน 34 คน*200 บาท  จํานวน 6,800บาท 3
.ศพด.บานมูเซอหลังเมือง จํานวน 19 คน*200 บาท  จํานวน 3,800บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 108 ลําดับที่  26

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาคากิจกรรมผูเรียนจํานวน 2 
ศูนย

จํานวน 16,770 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาคากิจกรรม
ผูเรียนจํานวน 2 ศูนย
1.ศพด.บานหวยปูลิง จํานวน 10 คน *430 บาท รวม 4,300 บาท
2.ศพด.บานหวยไมหก จํานวน 29คน *430 บาท รวม 12,470บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 112 ลําดับที่  39
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู
เรียน จํานวน 3 ศูนย

จํานวน 47,300 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาคา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 3 ศูนย
1.ศพด.ตําบลมอนจอง จํานวน 57 คน*430 บาท  จํานวน 24,510บาท
2.ศพด.บานมูเซอปากทางจํานวน 34 คน*430 บาท  จํานวน 14,620บาท 3
.ศพด.บานมูเซอหลังเมือง จํานวน 19 คน*430 บาท  จํานวน 8,170บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 109ลําดับที่  29

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาคาเครื่องแบบนักเรียน 
จํานวน 3 ศูนย

จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาคา
เครื่องแบบนักเรียน จํานวน 3 ศูนย
1.ศพด.ตําบลมอนจอง จํานวน 57 คน*300 บาท  จํานวน 17,100บาท
2.ศพด.บานมูเซอปากทางจํานวน 34 คน*300 บาท  จํานวน 10,200บาท 3
.ศพด.บานมูเซอหลังเมือง จํานวน 19 คน*300 บาท  จํานวน 5,700บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 109 ลําดับที่  28

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาคาเครื่องแบบนักเรียนจํานวน 
2 ศูนย

จํานวน 11,700 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาคาเครื่อง
แบบนักเรียนจํานวน 2 ศูนย
1.ศพด.บานหวยปูลิง จํานวน 10 คน *300บาท รวม3,000 บาท
2.ศพด.บานหวยไมหก จํานวน 29 คน*300บาท รวม 8,700บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 112 ลําดับที่  38
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาคาอุปกรณการเรียน จํานวน 
3 ศูนย

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาคาอุปกรณ
การเรียน จํานวน 3 ศูนย
1.ศพด.มอนจอง จํานวน 57คน *200บาท
รวม11,400 บาท 2.ศพด.มูเซอปากทาง จํานวน 34 คน*200
 บาท     รวม6,800 บาท 
3.ศพด.มูเซอหลังเมือง จํานวน 19 คน *200บาท
รวม3,800บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 111 ลําดับที่  37

โครงการสนามเด็กเล็กเลนสรางปัญญา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนามเด็กเล็กเลนสรางปัญญา คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆฯลฯ ที่เกี่ยวของกับโครงการเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นและเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่  110  ลําดับที่ 31 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในองคการบริหารสวนตําบล หรือ
อาคารในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล เชนแปรง , ไม
กวาด , เขง , มุง , ผาปูที่นอน , ปลอกหมอน , หมอน , ผาหม ,ผาปูโต๊ะ , ถวย
ชาม , ชอนสอม , แกวน้ําจานรอง , กระจกเงา , น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน , ถาด , โองน้ํา , ที่นอน , มีด , กระโถน ,เตาไฟฟ้า , เตาน้ํามัน , เตา
รีด , เครื่องบดอาหาร , เครื่องตีไขไฟฟ้า , เครื่องปิ้งขนมปัง , กระทะ
ไฟฟ้า , หมอไฟฟ้า รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า , กระติกน้ํารอน , กระติกน้ํา
แข็ง , ถังแก๊ส , ไมโครเวฟฯลฯ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559    

วันที่พิมพ : 30/9/2562  17:12:32 หนา : 42/75



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,342,740 บาท

งบบุคลากร รวม 427,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 427,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 244,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลพรอมเงินปรับปรุงประจําปีตาม
ตําแหนงและอัตราที่ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลัง ตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ.2559 ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 149,280 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลังตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดเงินเดือน(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 10,140 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางและเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนดโดย
คํานวณตามกรอบอัตรากําลังตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต
.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเงินเดือน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 24,000 บาท

  เงินสวัสดิการสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
 0408.5/ว154 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 แกพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานครู และลูกจางประจํา 
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งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 149,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 149,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมานักบริบาลดูแลผูสูงอายุที่อยูภาวะพึ่งพิงตําบลมอน
จอง จํานวน 2 คนคนละ 6,000 บาท เปนเงิน 144,000 บาท เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนาหาปี(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 104
    ลําดับที่ 14
-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน 5,000 บาทให
แกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป เปนไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง  แนวทางการเบิกจายเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 541,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาเก็บขยะ จํานวน 2 คน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายคาจางเหมาเก็บขยะ จํานวน 2 คนในชุมชนเพื่อสุขอนามัยที่
ดีในชุมชน สรางชุมชนสะอาด ป้องกันโรค  เปนคาจางเหมาเก็บขยะ  เปน
ตน และคาใชจายอื่นฯลฯเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 117 ลําดับที่  14
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคุมครองผูบริโภค จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการคุมครองผูบริโภคเพื่อใหความรูเกี่ยวกับอาหารและ
ยาที่ปลอดภัยในการบริโภคแกประชาชน เปนคาวิทยากร  อาหาร  อาหาร
วาง  สมุด  ปากกา  เปนตน และคาใชจายอื่นเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่116 ลําดับที่  10

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการบริหารจัดการขยะในชุมชนเพื่อ
สุขอนามัยที่ดีในชุมชน สรางชุมชนสะอาด ป้องกันโรค  เปนคา
วิทยากร  อาหาร  อาหารวาง  สมุด  ปากกา  เปนตน และคาใชจายอื่นเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 116 ลําดับที่ 11 

โครงการป้องกันโรคระบาดและไมระบาด จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการป้องกันโรคระบาดและโรคไมระบาด ใหความรูเชน
โรคไขเลือดออกและอื่น ๆ กับประชาชนในการป้องกันโรค  เปนคา
วิทยากร  อาหาร  อาหารวาง  สมุด  ปากกา ยาเวชภัณฑ เปนตน และคาใช
จายอื่นเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 115  ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่ใช ซอมแซม บํารุงรักษาเตาเผาขยะ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ ตามรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
เตาเผาขยะบํารุงรักษา ฯลฯเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายจัดซื้อยาและเวชภัณฑประจําสํานักงานและ  ศพด. เพื่อดูแล
สุขภาพพนักงานในองคกรในเบื้องตน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บไข ของเด็กในศพ
ด.เปนคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑปฐมพยาบาลเบื้องตน ยาสามัญประจํา
บาน  เปนตน และคาใชจายอื่นที่จําเปน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 117 ลําดับที่ 13

งบลงทุน รวม 965,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 965,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ฟุตกระจก จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ฟุตกระจก โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)
เพื่อใชในสํานักปลัด เพื่อใชเปนที่เก็บเอกสาร เจาหนาที่ เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 143 ลําดับที่ 16

จัดซื้อตูเหล็กขนาด 2 บาน 2ตู จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กขนาด 2 บาน 2ตู โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)
เพื่อใชในสํานักปลัด เพื่อใชเปนที่เก็บเอกสาร เจาหนาที่ เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 144 ลําดับที่ 50
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ จํานวน 950,000 บาท

 ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากว า 2,400 ซีซีหรือกําลังเครื่องยนตสูง
สุด
         ไมตํ่ากวา 110 กิโลวัตตแบบเปิดขางเททาย
          1) ตูบรรทุกมูลฝอยมี ขนาดความจุไมนอยกวา 3 ลูกบาศกเมตร
หรือ 4 ลูกบาศกหลา
          2) พืนตัวถังทาดวยแผนเหล็กอาบสังกะสีหนาไม นอยกวา 2
 มิลลิเมตร
          3) มีบานเลื่อนขึ้น-ลงไดขางละ 2 บาน
          4) มีประตูเปิด-ปิดชนิดล็อกได  2 บาน
          5) ยกเททายดวยระบบไฮดรอลิกสามารถควบคุมไดจากหองโดยสาร
          6) มีอุปกรณสัญญาณไฟและเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) หนาที่ 144 ลําดับที่ 68

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยนํ้าขาว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อ
สม.)และเครือขายแกนนําสุขภาพตําบลมอนจอง เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และ
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่89 ลําดับที่ 14

อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานมูเซอปากทาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อ
สม.)และเครือขายแกนนําสุขภาพตําบลมอนจอง เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และ
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่89 ลําดับที่ 15
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เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญพันธ
หมูที่ 1

จํานวน 6,750 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 1 เพื่อจายโครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญ
พันธ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 118    ลําดับที่ 18

โครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญพันธ
หมูที่ 2

จํานวน 7,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 2 เพื่อจายโครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญ
พันธ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 118    ลําดับที่ 19

โครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญพันธ
หมูที่ 3

จํานวน 7,500 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 3 เพื่อจายโครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญ
พันธ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 118    ลําดับที่ 20

โครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญพันธ
หมูที่ 5

จํานวน 7,650 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 5 เพื่อจายโครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญ
พันธ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 119   ลําดับที่ 22
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โครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญพันธ
หมูที่ 6

จํานวน 7,150 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 6 เพื่อจายโครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญ
พันธ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 119    ลําดับที่ 23

โครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญพันธ
หมูที่ 7

จํานวน 7,150 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 7 เพื่อจายโครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญ
พันธ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 119    ลําดับที่ 24

โครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญพันธ
หมูที4่

จํานวน 7,500 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 4 เพื่อจายโครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญ
พันธ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 119    ลําดับที่ 21

โครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญพันธหมู 8 จํานวน 6,650 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 8 เพื่อจายโครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญ
พันธ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 119    ลําดับที่ 25

โครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญพันธหมู 9 จํานวน 7,650 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 9 เพื่อจายโครงการดูแลกลุมหญิงวัยเจริญ
พันธ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 120    ลําดับที่ 26
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โครงการใหความรูแกประชาชนเรื่องโรคมาลาเรีย หมู 8 จํานวน 6,700 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 8 เพื่อจายโครงการโครงการใหความรูแก
ประชาชนเรื่องโรคมาลาเรียเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 120    ลําดับที่ 27

โครงการอบรมใหความรูกลุมดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดานโภชนาการ
หมูที่ 1

จํานวน 7,150 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 1 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูกลุม
ดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดานโภชนาการเปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และ
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 120    ลําดับที่ 28

โครงการอบรมใหความรูกลุมดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดานโภชนาการ
หมูที่ 2

จํานวน 6,500 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 2 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูกลุม
ดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดานโภชนาการเปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และ
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 120   ลําดับที่ 29

โครงการอบรมใหความรูกลุมดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดานโภชนาการ
หมูที่ 3

จํานวน 6,900 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 3 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูกลุม
ดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดานโภชนาการเปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และ
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121    ลําดับที่ 30

โครงการอบรมใหความรูกลุมดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดานโภชนาการ
หมูที่ 4

จํานวน 5,600 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 4 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูกลุม
ดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดานโภชนาการเปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และ
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121    ลําดับที่31
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โครงการอบรมใหความรูกลุมดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดานโภชนาการ
หมูที่ 5

จํานวน 5,600 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 5 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูกลุม
ดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดานโภชนาการเปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และ
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121    ลําดับที่ 32

โครงการอบรมใหความรูกลุมดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดานโภชนาการ
หมูที่ 6

จํานวน 6,750 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 6 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูกลุม
ดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดานโภชนาการเปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และ
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121   ลําดับที่ 33

โครงการอบรมใหความรูกลุมดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดานโภชนาการ
หมูที่ 7

จํานวน 6,100 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 7 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูกลุม
ดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดานโภชนาการเปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และ
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 122  ลําดับที่ 34

โครงการอบรมใหความรูกลุมดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดานโภชนาการ
หมูที่ 9

จํานวน 6,750 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 9 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูกลุม
ดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดานโภชนาการเปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และ
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 112  ลําดับที่ 35

โครงการอบรมใหความรูเรื่องวัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี หมูที่ 1 จํานวน 6,100 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 1 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูเรื่อง
วัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 122 ลําดับที่ 36
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โครงการอบรมใหความรูเรื่องวัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี หมูที่ 2 จํานวน 6,500 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 2 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูเรื่อง
วัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 122    ลําดับที่ 37

โครงการอบรมใหความรูเรื่องวัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี หมูที่ 3 จํานวน 5,600 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 3 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูเรื่อง
วัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 122   ลําดับที่ 38

โครงการอบรมใหความรูเรื่องวัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี หมูที่ 4 จํานวน 6,900 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 4 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูเรื่อง
วัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 123    ลําดับที่ 39

โครงการอบรมใหความรูเรื่องวัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี หมูที่ 5 จํานวน 6,750 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 5 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูเรื่อง
วัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 123   ลําดับที่ 40

โครงการอบรมใหความรูเรื่องวัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี หมูที่ 6 จํานวน 6,100 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 6 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูเรื่อง
วัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 123   ลําดับที่ 41
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โครงการอบรมใหความรูเรื่องวัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี หมูที่ 7 จํานวน 6,750 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 7 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูเรื่อง
วัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 123  ลําดับที่ 42

โครงการอบรมใหความรูเรื่องวัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี หมูที่ 8 จํานวน 6,650 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 8 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูเรื่อง
วัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 123 ลําดับที่ 43

โครงการอบรมใหความรูเรื่องวัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี หมูที่ 9 จํานวน 5,600 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมู 9 เพื่อจายโครงการอบรมใหความรูเรื่อง
วัคซีน แกผูปกครองเด็ก 0 – 5 ปี เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 124 ลําดับที่ 44

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลมอนจอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลมอนจองเปนไปตาม
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559  และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 87 ลําดับที่ 7   

โครงการรณรงควันเอดสโลก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลมอนจองเปนไปตามตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559  และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 114 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 30/9/2562  17:12:33 หนา : 53/75



โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุนเปนไปตามตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559  และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 14

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุตําบลมอนจอง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับองคการบริหารสวนตําบลในการเปนเจาภาพใน
การแขงขันหรือเปนคาใชจายสําหรับองคการบริหารสวนตําบลในการสงทีมนัก
กีฬาหรือนักกรีฑาเขารวมแขงขัน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือนอก
เขตองคการบริหารสวนตําบล เชนงานกีฬาชนเผา งานกีฬาประชาชน งานกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ,คาอาหาร,คาพาหนะเดินทาง,คาเบี้ยเลี้ยง,คาเชาที่พักของผู
ควบคุมทีมผูสอนนักกีฬาหรือพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทีมีหนาที่ใน
การแขงขันกีฬาหรือกรีฑาโดยตรงคาเก็บตัวนักกีฬาหรือนักกรีฑาพรอมทั้งโคช
และผูควบคุมทีม คาอุปกรณกีฬาหรือกรีฑาคาเงินรางวัลคาถวยรางวัล คาป้าย
ประชาสัมพันธคาตอบแทนผูตัดสินคาอาหารคาอุปกรณในการจัดสถานที่จาก
การแขงขัน คาน้ําแข็ง,คาน้ําดื่มและคาใชจายอื่นๆฯลฯที่เกี่ยวของ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ
. 2561-2565 ) หนาที่ 105  ลําดับที่ 11  

โครงการผูสูงอายุจิตแจมใส รางกายแข็งแรง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการผูสูงอายุจิตแจมใส รางกายแข็งแรง เพื่อสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุใหแข็งแร็ง จิตใจแจมใสดวยการกีฬาเปนคาอาหาร อาหาร
วาง วัสดุอุปกรณ  เปนตน และคาใชจายอื่นฯลฯที่จําเปนเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 89 ลําดับที่13  
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โครงการสงเสริมการจัดทําครัวเรือนใหแกประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพประชาชนตําบลมอนจอง เพื่อสราง
รายไดในชุมชน กระตุนเศรษฐกิจ เปนคาป้ายโครงการ คาอาหาร  อาหาร
วาง วัสดุอุปกรณ  เปนตน และคาใชจายอื่นเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 89  ลําดับที่ 12

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อเปนคาใชจายโครงการวันสงกรานตและรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ เพื่อสงเสริม
คุณคา ยกยอง เชิดชู ของผูสูงอายุในสังคม ผูอาวุโส ที่ทําประโยชนมา
กอน   เปนคาป้ายโครงการ คาอาหาร  อาหารวาง วัสดุอุปกรณ  เปนตน และ
คาใชจายอื่นฯลฯที่จําเปนเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 96 ลําดับที่  3 

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาบานหวยปูลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาบานหวยปู
ลิง หมู 3 บานหวยปูลิง เปนไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 87 ลําดับที่ 8  

โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตพืชผลทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว
ตําบลมอนจอง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตพืชผลทางการเกษตร
และเลี้ยงสัตวตําบลมอนจอง หมู2 บานหวยนํ้าขาว  เปนไปตามตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559  และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 87 ลําดับที่ 6  
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อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาบานหวยน้ําขาว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาบานหวยน้ําขาว หมู
ที่ 2 บานหวยนํ้าขาว เปนไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 97 ลําดับที่ 7  

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปการเกษตรตามฤดูกาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปการเกษตรตามฤดู
กาล หมูที่ 1บานโหงกูขาว เปนไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  และเปนไปตามแผน
พัฒนา ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 87 ลําดับที่ 9

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 735,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 735,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 735,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการจัดงานราชพิธี จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานราชพิธี ประจําปีงบประมาณพ.ศ
.2562  เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559   และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  97     ลําดับที่ 8

คาใชจายในการอนุรักษวัฒนาธรรมและประเพณีทองถิ่น 
งานประเพณียิ่งเปง

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีทอง
ถิ่น ประเพณีลอยกระทง ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2563  เชน เงินรางวัล เงิน
คาตอบแทนกรรมการ คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559   และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  98     ลําดับที่ 11
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โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ออบหนองแดง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการ พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ออบหนอง
แดง  เปนคาป้ายโครงการ คาอาหาร  อาหารวาง วัสดุอุปกรณ ฯลฯ เปน
ตน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  95    ลําดับที่ 8

โครงการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการ พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ชุมชน  เปนคาป้ายโครงการ คาอาหาร  อาหารวาง วัสดุอุปกรณ ฯลฯ เปน
ตน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  95   ลําดับที่ 9

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวมอนจอง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการ สงเสริมการทองเที่ยวมอนจอง  เปนคาป้าย
โครงการ คาอาหาร  อาหารวาง วัสดุอุปกรณ  ฯลฯเปนตน และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  94    ลําดับที่ 5

โครงการสงเสริมและอนุรักษวิถีชนเผา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและ อนุรักษวิถีชนเผา เปนคาป้าย
โครงการ คาอาหาร  อาหารวาง วัสดุอุปกรณ  เปนตน และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  93    ลําดับที่ 3
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลมอนจอง ประจําปี2563 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับองคการบริหารสวนตําบลในการเปนเจาภาพใน
การแขงขันหรือเปนคาใชจายสําหรับองคการบริหารสวนตําบลในการสงทีมนัก
กีฬาหรือนักกรีฑาเขารวมแขงขัน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือนอก
เขตองคการบริหารสวนตําบล เชนงานกีฬาชนเผา งานกีฬาประชาชน งานกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ,คาอาหาร,คาพาหนะเดินทาง,คาเบี้ยเลี้ยง,คาเชาที่พักของผู
ควบคุมทีมผูสอนนักกีฬาหรือพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทีมีหนาที่ใน
การแขงขันกีฬาหรือกรีฑาโดยตรงคาเก็บตัวนักกีฬาหรือนักกรีฑาพรอมทั้งโคช
และผูควบคุมทีม คาอุปกรณกีฬาหรือกรีฑาคาเงินรางวัลคาถวยรางวัล คาป้าย
ประชาสัมพันธคาตอบแทนผูตัดสินคาอาหารคาอุปกรณในการจัดสถานที่จาก
การแขงขัน คาน้ําแข็ง,คาน้ําดื่มและคาใชจายอื่นๆฯลฯที่เกี่ยวของ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   ( พ.ศ
. 2561-2565 ) หนาที่ 125  ลําดับที่ 2  

โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธศพด.ตําบลมอนจอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธศพด.ตําบลมอนจองใน
การแขงขันกีฬาสีภายในเปนคาอาหาร,คาพาหนะเดินทางคาเบี้ยเลี้ยงคาเชาที่
พักของผูควบคุมทีมผูสอนนักกีฬาหรือพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทีมี
หนาที่ในการแขงขันกีฬาหรือกรีฑาโดยตรงคาเก็บตัวนักกีฬาหรือนักกรีฑา
พรอมทั้งโคชและผูควบคุมทีม คาอุปกรณกีฬาหรือกรีฑาคาเงินรางวัลคาถวย
รางวัล คาป้ายประชาสัมพันธ,คาตอบแทนผูตัดสินคาอาหารคาอุปกรณในการ
จัดสถานที่จากการแขงขัน คาน้ําแข็ง,คาน้ําดื่มและคาใชจายอื่นๆฯลฯที่เกี่ยว
ของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ
. 2561-2565 ) หนาที่ 103 ลําดับที่ 3   
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน หวงยาง , ลูกฟุตบอล , ลูกปิงปอง , เสาตาขายวอ
ลเลยบอลฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,958,480 บาท

งบบุคลากร รวม 1,569,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,569,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 522,720 บาท

  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานกองชางพรอมเงินปรับปรุงประจําปีตาม
ตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑ
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น(ฉบับที่5) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบลและเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด
โดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตาม
ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่5) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 35 ของพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาตอบแทนประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่5) พ
.ศ.2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542     
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 855,720 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
มอนจองตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตามกรอบอัตรา
กําลัง 3 ปี ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการจายเงินเดือน(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 79,440 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางองคการบริหาร
สวนตําบลมอนจองตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนดโดยคํานวณตาม
กรอบอัตรากําลังตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต
.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเงินเดือน(ฉบับที่4) พ.ศ.2557 ลงวัน
ที่ 20 สิงหาคม 2557    

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 48,000 บาท

เงินสวัสดิการสํานักงานในพื้นที่พิเศษใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบลและลูกจางประจํา ตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ที่ กค 0408.5/ว154 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  

งบดําเนินงาน รวม 1,213,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป เปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง  แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการใหบริการประชาชนในวันเสารวันอาทิตยและวัน
หยุดนักขัตฤกษและคาลวงเวลา ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของ
รัฐบาลและเปนการสรางมาตรการเชิงรุกในการใหบริการและสรางความพึงพอ
ใจใหกับประชาชนตอหนวยงานของรัฐใหแกพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ ( ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 )   

ค่าใช้สอย รวม 488,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 68,000 บาท

เพื่อเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการเชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน , คาผานทางดวน
พิเศษ , คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน , คาลงทะเบียนตางฯลฯ (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ) ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน , คาผานทางดวนพิเศษ , คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน , คาลงทะเบียนตาง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ) ตามหนังสือดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559      
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่ใช ซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ ตามรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสิน เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางใดยางหนึ่งซึ่งมิใช
เปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสราง ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ
 เชน คาจางเหมาบริการออกแบบงานกอสราง คาจางเหมาอื่นๆ ที่เปนกิจการ
ในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทนี้ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559

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

 เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
 เชน กระดาษ , หมึก , ดินสอ , ปากกา , ไมบรรทัด , ยางลบ , คลิป
 , เป๊ก , เข็มหมุด , เทป พี วี ซี แบบใส , กระดาษคารบอน , กระดาษ
ไข , น้ํายาลบกระดาษไข , ลวดเย็บกระดาษ , กาว , แฟ้ม , สมุดบัญชี , สมุด
ประวัติขาราชการ , แบบพิมพ , ชอลก , ผาสําลี , แปรงลบกระดาน , ตรา
ยาง , ซอง , ธงชาติ , สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจาง , ของใชในการ
บรรจุหีบหอ , น้ํามันไข ขี้ผึ้ง , ขาตั้ง (กระดานดํา) , ที่ถูพื้น , ตะแกรงวาง
เอกสาร , น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน , เครื่องตัดโฟม , เครื่อง
ตัดกระดาษ , กุญแจ , ภาพเขียน , แผนที่ , พระบรมฉายาลักษณ , แผงปิด
ประกาศ , กรอบรูป , กระดานดํา รวมถึงกระดานไวทบอรด , แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ , มูลี่ , มาน
ปรับแสง (ตอผืน) , พรม (ตอผืน) , นาฬิกาตั้งหรือแขวน , เครื่องคํานวณ
เลข , หีบเหล็กเก็บเงิน , พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง , แผงกั้น
หอง , กระเปา ฯลฯ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559            

วันที่พิมพ : 30/9/2562  17:12:33 หนา : 62/75



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้าตาง ๆ เชน ฟิวสเข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้าเทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตซไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าฯลฯที่เกี่ยวของและ
จําเปน เปนตน ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ , น้ํามันทา
ไม , ทินเนอร , สี , แปรงทาสี , ปูนซีเมนต , ปูนขาว , ทราย , อิฐหรือซีเมนต
บล็อก , กระเบื้อง , สังกะสี , ตะปู , คอน , คีม , ชะแลง , จอบ , เสียม , สิ่ว , 
ขวาน , สวาน , เลื่อย , กบไสไม , เหล็กเสน , เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง , ทอน้ําบาดาล , ทอน้ําและอุปกรณประปา , ทอตาง ๆ , โถ
สวม , อางลางมือ , ราวพาดผา ฯลฯ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน  ยางรถ
ยนต  เบรก คลัช ที่ปัดน้ําฝน แบตเตอรี่ น้ํามันเบรคฯลฯและที่เกี่ยวของและจํา
เปน เปนตน ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  จารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯที่เกี่ยวของและจําเปน เปนตน ( ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๆ เชน หมึก
คอมพิวเตอร  แผน CD โปรแกรมคอมพิวเตอรฯลฯที่เกี่ยวของและจําเปน เปน
ตน ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 
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วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน  ตลับเมตร  ที่วัดระยะ  กลอง
สอง บันไดอะลูมิเนียมฯลฯที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯเปนตน ( ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 

งบลงทุน รวม 176,300 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 176,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)จํานวน 1
 หนวย มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 3.0
GHz
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา2 GB
- มีหนวยความจ าหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มีContrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และ
มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
จํานวน 1 หนวยและเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 143 ลําดับที่ 32
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที(ppm) 
หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที(ppm) หรือ 4.5
 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 143 ลําดับที่ 36

ครุภัณฑอื่น

เครื่องเสียงและหอกระจายขาวบานหวยน้ําขาว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงและหอกระจายขาวบานหวยน้ําขาวฯลฯที่
เกี่ยวของและจําเปน เปนตน ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ) ตามหนังสือดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,424,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,424,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,424,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 3 จุด บานหวยไมหก หมูที่ 6 จํานวน 274,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลมอนจองสถานที่กอสรางหมู 6 จํานวน 3 จุด บานหวยไม
หก จุดที่ 1 หนาบานนายณัฐพล ตอละบิล จุดที่ 2  หนาบานนายละโพ มึ
เก จุดที่ 3 หนาบานนายเกพอ มึเก  บานหวยไมหก หมู 6 ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 90.00เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 360 ตาราง
เมตร(จากราคาพาณิชยจังหวัดเชียงใหม , หลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
งานกอสรางของราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2553) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลพ.ศ.2537และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)หนาที่  61    ลําดับที่  88  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนางสูนเรียน ทาดี บานหวย
น้ําขาว หมูที่ 2

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลมอนจองสถานที่กอสรางหมู 2 บานหวยหวยนํ้าขาว ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 30.00เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา120ตาราง
เมตร (จากราคาพาณิชยจังหวัดเชียงใหม , หลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
งานกอสรางของราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2553) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลพ.ศ.2537และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)หนาที่  57    ลําดับที่  73   
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายสงา วิเชียรชม บานโหงกู
ขาว หมูที่ 1

จํานวน 283,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลมอนจองสถานที่กอสรางหมู 1 บานโหงกูขาว ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 93.00เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 372ตาราง
เมตร(จากราคาพาณิชยจังหวัดเชียงใหม , หลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
งานกอสรางของราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2553) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลพ.ศ.2537และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)หนาที่  55    ลําดับที่  66   

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดง หมูที่ 7 จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลมอนจองสถานที่กอสรางหมู 7  บานดงขนาด
กวาง 0.20 เมตร ยาว 114.00เมตร ลึก 0.30 เมตร (จากราคาพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม , หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางของราชการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม 2553) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537และเปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่  74    ลําดับที่  4  

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคประจําหมูบานสันตนมวง  หมูที่ 8 จํานวน 283,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงคประจําหมูบานสันตนมวง ตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลมอนจองสถานที่กอสราง  บานสันตน
มวง หมู 8 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 12.00เมตร (จากราคาพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม , หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางของราชการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม 2553) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537และเปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่  71   ลําดับที่  13  

โครงการซอมแซมแพสูบนํ้า อบต.มอนจอง จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการซอมแซมแพสูบนํ้า อบต.มอนจอง ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลมอนจองตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2553) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลพ.ศ.2537 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)หนาที่ 66ลําดับที่ 106
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 783,000 บาท

งบบุคลากร รวม 543,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 543,000 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 275,760 บาท

  เพื่อจายเปนคาจางประจํา ใหแกลูกจางประจําองคการบริหารสวน
ตําบล พรอมเงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด
โดยคํานวณตามกรอบอัตรากําลัง ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก
.อบต. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเงินเดือน(ฉบับที่4)พ.ศ.2558ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 243,240 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
มอนจองตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนดโดยคํานาณตามกรอบอัตรา
กําลังตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑและวิธี
การกําหนดเงินเดือน(ฉบับที่4) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ที่ กค 0408.5/ว154 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าตนน้ําเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปลูกป่าตนน้ําเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ตําบล
มอนจอง เปนคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่น ๆฯลฯ ที่เกี่ยวของกับโครงการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเปนไปตาม
แผนพัฒนา ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  91  ลําดับที่ 5  
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โครงการป้องกันโรคระบาดในสัตวกีบ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันโรคระบาดในสัตวกีบ เปนการ
ป้องกันโรคระบาดในสัตวกีบของเกษตรกรตําบลมอนจองเปนคาจัดซื้อ
เวชภัณฑยา  , วัคซีน และอื่นๆที่เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 84  ลําดับที่ 20

โครงการป้องกันโรคระบาดในสัตวปีก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันโรคระบาดในสัตวปีก เปนการ
ป้องกันโรคระบาดในสัตวปีกของเกษตรกรตําบลมอนจองเปนคาจัดซื้อ
เวชภัณฑยา  , วัคซีน   และอื่นๆที่เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  79 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมการใชสารเคมีอยางถูกตองและ
ปลอดภัย  เพื่อลดเคมีใน สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศวิทยา เพื่อเปนคาใชจายเปน
คาวัสดุอุปกรณ คาฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเดิน
ทาง และคาใชจายอื่นๆฯลฯที่จําเปนเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 86 ลําดับที่ 4 

โครงการฝึกอบรมการทําเกษตรผสมผสาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมการทําเกษตรผสมผสานเปนคาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆฯลฯ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ
.ศ. 2561-2565) หนาที่  86  ลําดับที่ 5  
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โครงการรักษป่า รักษน้ํา รักแผนดินโดยสงเสริมการปลูกหญาแฝก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการรักษป่า รักษน้ํา รักแผนดินโดยสงเสริมการปลูก
หญาแฝกในพื้นที่ตําบลมอนจอง เพื่อการอนุรักษป่าและน้ํา สิ่งแวดลอม ระบบ
นิเวศวิทยา เพื่อเปนคาใชจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาฝึกอบรม คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเดินทาง และคาใชจายอื่นๆฯลฯที่จําเปนเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ เปนไปตามแผนพัฒนา ทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 91 ลําดับที่ 7  

โครงการสนับสนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ประจําตําบล เปนคาดําเนินงาน วัสดุอุปกรณ  สื่อ  เทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกับ
การเกษตร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพดานการเกษตรแกเกษตรกรตลอดจนคาใช
จายอื่น ๆ ฯลฯที่เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 82   ลําดับที่ 14

โครงการสรางป่า สรางรายได จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสรางป่า สรางรายไดเปนคาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่  88  ลําดับที่ 10 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนักบาตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนักบา
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารีเปนคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  84  ลําดับที่ 21 
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โครงการอนุรักษพันธุพืชตามพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุพืชตามพระราชดําริ เพื่อเปน
การรวบรวมพันธุพืชที่สําคัญในพื้นที่เพื่อการอนุรักษพันธุพืชตามพระราช
ดําริ  การจัดทําฐานขอมูลเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 85 ลําดับที่  2

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,533,453 บาท

งบกลาง รวม 8,533,453 บาท
งบกลาง รวม 8,533,453 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 274,638 บาท

เพื่อเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจางและผูประกันตน ใน
อัตราฝ่ายละรอยละ5 เปนไปตามหนังสือสํานักงานประกัน
สังคม ดวน ที่ รง0604/ว949 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550  หนา139 ลําดับ
ที่ 29

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,986 บาท

เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอัตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายฯ
ลฯอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2563 หนาที่ 141 ลําดับที่ 35

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,971,200 บาท

เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบียยังชีพผูสูงอายุผูมีสิทธิ์ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุตามชวงอายุแบบขั้นบันได จํานวน   682 คน จํานวน 12 เดือน
โดยพิจารณาตั้งจายเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 139 ลําดับที่31
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,344,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบียยังชีพผูพิการที่แพทยรับรองและวินิจฉัยแลวและ
มีบัตรประจําตัวผูพิการ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ผูมีสิทธิ์จะไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการคน
ละ800บาท/เดือน จํานวน 128 คน จํานวน 12 เดือน โดยพิจารณาตั้งจาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548         เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 139 ลําดับที่  32   

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสที่แพทยรับรองและวินิจฉัย
แลว และมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดผูมีสิทธิ์จะไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วย
เอดสคนละ500บาท/เดือน จํานวน 11 คน จํานวน 12 เดือนโดยพิจารณาตั้ง
จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพือการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 139  ลําดับที่  30 

สํารองจาย จํานวน 552,219 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
และสําหรับบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชน,ผูประสบภัย
ธรรมชาติ เชน วาตภัย ,อุทกภัย , อัคคีภัย ,ภัยหนาว,ถนนขาด.สะพาน
ขาด, ดินถลม และภัยอื่นๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม ทันตอ
เหตุการณ   โดยพิจารณาตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสาธารณภัยเพื่อสาธารณภัยเกิดขึ้นไมสามารถคาดการณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 140  ลําดับที่  33  

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 103,410 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นในการดําเนิน
กิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรคฯลฯ ใน
พื้นที่ตําบลมอนจอง ตั้งไวไมนอยกวารอยละ 40 ของจํานวนประชากร ตาม
ทะเบียนราษฎร จํานวน 5,745 คน 
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือเกี่ยวกับการทําศพพนักงาน และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลซึ่งถึงแกความตายในระหวางปฏิบัติราชการ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว1095 ลงวัน
ที่ 27 กันยายน 2525 หนาที่ 141 ลําดับที่ 35

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 196,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท
.)โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว30 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยใหองคการบริหารสวนตําบลตั้งจายในอัตรา
รอยละ1 ของรายได โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให
และเงินอุดหนุนทุกชนิด ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว1451 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2555    หนาที่ 141 ลําดับที่36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 15,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

103,410

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

274,638

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,971,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,986

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

196,000

สํารองจ่าย 552,219

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,344,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอื่น

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 15,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

103,410

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

274,638

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,971,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,986

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

196,000

สํารองจ่าย 552,219

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,344,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนอื่น 86,400 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,627,200 1,627,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 243,240 855,720 149,280 1,016,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

79,440 10,140 62,100

เงินเดือนพนักงาน 522,720 244,320 1,628,304

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 275,760

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

เงินเบี้ยกันดาร 24,000 48,000 24,000 144,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 149,000 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 68,000

ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ 
จํานวน 2 คน

216,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,009,720 5,274,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 63,900 85,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

213,660 365,340

เงินเดือนพนักงาน 2,390,040 4,785,384

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 275,760

เงินประจําตําแหน่ง 174,000 258,000

เงินเบี้ยกันดาร 216,000 456,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,500 24,500

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 274,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 68,000

ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ 
จํานวน 2 คน

216,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ดูแลเด็ก ศพด.ค่าจ้าง
เหมารถรับ-ส่งนักเรียน
ศพด.และอื่นๆ

516,000

ค่าจ้างเหมาบริการและ
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดการจราจร

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ

60,000

ค่าประกัยภัยรถยนต์
และค่าภาษีรถยนต์

ค่ารับวารสาร  สิ่งพิมพ์

โครงการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

40,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบลม่อน
จอง

10,000

โครงการรณรงค์วัน
เอดส์โลก

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ดูแลเด็ก ศพด.ค่าจ้าง
เหมารถรับ-ส่งนักเรียน
ศพด.และอื่นๆ

516,000

ค่าจ้างเหมาบริการและ
อื่นๆ

250,000 250,000

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดการจราจร

30,000 30,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ

200,000 260,000

ค่าประกัยภัยรถยนต์
และค่าภาษีรถยนต์

40,000 40,000

ค่ารับวารสาร  สิ่งพิมพ์ 10,000 10,000

โครงการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

40,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบลม่อน
จอง

10,000

โครงการรณรงค์วัน
เอดส์โลก

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น

10,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562  17:14:40 หน้า : 6/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว(ศพด.)จํานวน 2 
ศูนย์

66,300

ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว(ศพด.)จํานวน 3 
ศูนย์

187,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ราชพิธี

200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์
วัฒนาธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
งานประเพณียิ่งเป็ง

400,000

ค่าอาหารกลางวัน(ศพด
.) จํานวน 2 ศูนย์

192,100

ค่าอาหารกลางวัน(ศพด
.) จํานวน 3 ศูนย์

539,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000 130,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว(ศพด.)จํานวน 2 
ศูนย์

66,300

ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว(ศพด.)จํานวน 3 
ศูนย์

187,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ราชพิธี

200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

190,000 310,000

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์
วัฒนาธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
งานประเพณียิ่งเป็ง

400,000

ค่าอาหารกลางวัน(ศพด
.) จํานวน 2 ศูนย์

192,100

ค่าอาหารกลางวัน(ศพด
.) จํานวน 3 ศูนย์

539,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
ม่อนจอง ประจําป2563

400,000

โครงการแข่งขันกีฬาผู้
สูงอายุตําบลม่อนจอง

30,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
สัมพันธ์ศพด.ตําบลม่อน
จอง

20,000

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค

15,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

โครงการจัดซื้อเครื่องนุ่ง
ห่มกันหนาว

100,000

โครงการจัดเตรียมรับ
เสด็จ

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
ม่อนจอง ประจําป2563

400,000

โครงการแข่งขันกีฬาผู้
สูงอายุตําบลม่อนจอง

30,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
สัมพันธ์ศพด.ตําบลม่อน
จอง

20,000

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก

300,000 300,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค

15,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

30,000 30,000

โครงการจัดซื้อเครื่องนุ่ง
ห่มกันหนาว

100,000

โครงการจัดเตรียมรับ
เสด็จ

50,000 50,000

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษี

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ
.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาทํางานช่วงปด
ภาคเรียน

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน

30,000

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน ศพด.

30,000

โครงการปลูกป่าต้นน้ํา
เฉลิมพระเกียรติ

10,000

โครงการปองกันโรค
ระบาดในสัตว์กีบ

30,000

โครงการปองกันโรค
ระบาดในสัตว์ปก

30,000

โครงการปองกันโรค
ระบาดและไม่ระบาด

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษี

30,000 30,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

70,000 70,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ
.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

20,000 20,000

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาทํางานช่วงปด
ภาคเรียน

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน

30,000

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน ศพด.

30,000

โครงการปลูกป่าต้นน้ํา
เฉลิมพระเกียรติ

10,000

โครงการปองกันโรค
ระบาดในสัตว์กีบ

30,000

โครงการปองกันโรค
ระบาดในสัตว์ปก

30,000

โครงการปองกันโรค
ระบาดและไม่ระบาด

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสําคัญ

โครงการผู้สูงอายุจิต
แจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

20,000

โครงการฝึกอบรม อาสา
สมัครปองกันฝ่าย
พลเรือนตําบลม่อนจอง

50,000

โครงการฝึกอบรมการ
ใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ทําเกษตรผสมผสาน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคคล
กรทางการศึกษา

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิ์ผลในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ออบหนองแดง

15,000

โครงการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการท่อง
เที่ยวชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสําคัญ

30,000 30,000

โครงการผู้สูงอายุจิต
แจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

20,000

โครงการฝึกอบรม อาสา
สมัครปองกันฝ่าย
พลเรือนตําบลม่อนจอง

50,000

โครงการฝึกอบรมการ
ใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ทําเกษตรผสมผสาน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคคล
กรทางการศึกษา

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิ์ผลในการ
ปฏิบัติงาน

50,000 50,000

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ออบหนองแดง

15,000

โครงการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการท่อง
เที่ยวชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ต้านยา
เสพติด

โครงการรักษ์ป่า รักษ์
น้ํา รักแผ่นดินโดยส่ง
เสริมการปลูกหญ้าแฝก

10,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000

โครงการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตําบลม่อนจอง

โครงการส่งเสริมการจัด
ทําครัวเรือนให้แก่
ประชาชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวม่อนจอง

50,000

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วิถีชนเผ่า

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าอุปกรณ์การ
เรียน จํานวน 2 ศูนย์

7,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา หนังสือเรียน 
จํานวน 2 ศูนย์

7,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ต้านยา
เสพติด

30,000 30,000

โครงการรักษ์ป่า รักษ์
น้ํา รักแผ่นดินโดยส่ง
เสริมการปลูกหญ้าแฝก

10,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000

โครงการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตําบลม่อนจอง

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการจัด
ทําครัวเรือนให้แก่
ประชาชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวม่อนจอง

50,000

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วิถีชนเผ่า

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าอุปกรณ์การ
เรียน จํานวน 2 ศูนย์

7,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา หนังสือเรียน 
จํานวน 2 ศูนย์

7,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา หนังสือเรียน 
จํานวน 3 ศูนย์

22,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่ากิจกรรมผู้เรียน
จํานวน 2 ศูนย์

16,770

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน จํานวน 
3 ศูนย์

47,300

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่าเครื่องแบบนัก
เรียน จํานวน 3 ศูนย์

33,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่าเครื่องแบบนัก
เรียนจํานวน 2 ศูนย์

11,700

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่าอุปกรณ์การ
เรียน จํานวน 3 ศูนย์

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา หนังสือเรียน 
จํานวน 3 ศูนย์

22,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่ากิจกรรมผู้เรียน
จํานวน 2 ศูนย์

16,770

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน จํานวน 
3 ศูนย์

47,300

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่าเครื่องแบบนัก
เรียน จํานวน 3 ศูนย์

33,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่าเครื่องแบบนัก
เรียนจํานวน 2 ศูนย์

11,700

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาค่าอุปกรณ์การ
เรียน จํานวน 3 ศูนย์

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจําตําบล

10,000

โครงการสนามเด็กเล็ก
เล่นสร้างปัญญา

50,000

โครงการสร้างป่า สร้าง
รายได้

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุ
นักบ้าตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

50,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ

60,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
พืชตามพระราชดําริ

50,000

โครงการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม

โครงการอบรมตาม พ.ร
.บข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจําตําบล

10,000

โครงการสนามเด็กเล็ก
เล่นสร้างปัญญา

50,000

โครงการสร้างป่า สร้าง
รายได้

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุ
นักบ้าตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

50,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ

60,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
พืชตามพระราชดําริ

50,000

โครงการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน

100,000 100,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม

10,000 10,000

โครงการอบรมตาม พ.ร
.บข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอากาศดีที่อม
ก๋อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 200,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 20,000

วัสดุสํารวจ 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 100,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,045,399

วัสดุก่อสร้าง 200,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 30,000

วัสดุอื่น 79,294

วัสดุการศึกษา 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอากาศดีที่อม
ก๋อย

40,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 650,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 130,000

วัสดุสํารวจ 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 25,000 130,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 400,000 450,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,045,399

วัสดุก่อสร้าง 30,000 260,000

วัสดุสํานักงาน 110,000 190,000

วัสดุอื่น 79,294

วัสดุการศึกษา 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟา

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ขนาด 2 บาน

5,500

เก้าอี้ทํางานพนักพิงต่ํา

เก้าอี้ทํางานพนักพิงสูง 
4 ตัว

18,000

เครื่องเจาะกระดาษและ
เข้าเล่ม

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จํานวน 2  เครื่อง

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อน 4 ฟุตกระจก

4,000

จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 
บาน 2ตู้

11,000

ตู้เหล็ก(มอก.)

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บาน (มอก.) จํานวน  2  
ตู้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

264,000 264,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 1,000 1,000

ค่าไฟฟา 160,000 160,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 84,000 84,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ขนาด 2 บาน

5,500

เก้าอี้ทํางานพนักพิงต่ํา 15,000 15,000

เก้าอี้ทํางานพนักพิงสูง 
4 ตัว

18,000

เครื่องเจาะกระดาษและ
เข้าเล่ม

12,000 12,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จํานวน 2  เครื่อง

8,600 8,600

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อน 4 ฟุตกระจก

4,000

จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 
บาน 2ตู้

11,000

ตู้เหล็ก(มอก.) 16,500 16,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บาน (มอก.) จํานวน  2  
ตู้

11,000 11,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

22,000 34,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300 8,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLEDขาวดํา

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

ครุภัณฑ์อื่น

กล้องโทรทัศน์วงจรปด
ชนิดเครือข่าย

92,000

เครื่องปรับอากาศ 32,400

เครื่องเสียงและหอกระ
จายข่าวบ้านห้วยน้ําขาว

150,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกขยะ 950,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน

68,000 68,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

56,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

12,900

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLEDขาวดํา

5,200 5,200

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

120,000 120,000

ครุภัณฑ์อื่น

กล้องโทรทัศน์วงจรปด
ชนิดเครือข่าย

92,000

เครื่องปรับอากาศ 32,400

เครื่องเสียงและหอกระ
จายข่าวบ้านห้วยน้ําขาว

150,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกขยะ 950,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 3 จุด บ้านห้วย
ไม้หก หมู่ที่ 6

274,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางสูนเรียน 
ทาดี บ้านห้วยน้ําขาว 
หมู่ที่ 2

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสง่า วิเชียร
ชม บ้านโห้งกู่ขาว หมู่ที่ 
1

283,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 7

294,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจําหมู่
บ้านสันต้นม่วง  หมู่ที่ 8

283,000

โครงการซ่อมแซมแพ
สูบนํ้า อบต.ม่อนจอง

140,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์
หมู่ที่ 1

6,750
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 3 จุด บ้านห้วย
ไม้หก หมู่ที่ 6

274,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางสูนเรียน 
ทาดี บ้านห้วยน้ําขาว 
หมู่ที่ 2

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสง่า วิเชียร
ชม บ้านโห้งกู่ขาว หมู่ที่ 
1

283,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 7

294,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจําหมู่
บ้านสันต้นม่วง  หมู่ที่ 8

283,000

โครงการซ่อมแซมแพ
สูบนํ้า อบต.ม่อนจอง

140,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์
หมู่ที่ 1

6,750
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์
หมู่ที่ 2

7,000

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์
หมู่ที่ 3

7,500

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์
หมู่ที่ 5

7,650

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์
หมู่ที่ 6

7,150

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์
หมู่ที่ 7

7,150

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์
หมู่ที่4

7,500

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์หมู่ 8

6,650

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์หมู่ 9

7,650

โครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนเรื่องโรค
มาลาเรีย หมู่ 8

6,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์
หมู่ที่ 2

7,000

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์
หมู่ที่ 3

7,500

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์
หมู่ที่ 5

7,650

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์
หมู่ที่ 6

7,150

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์
หมู่ที่ 7

7,150

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์
หมู่ที่4

7,500

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์หมู่ 8

6,650

โครงการดูแลกลุ่มหญิง
วัยเจริญพันธ์หมู่ 9

7,650

โครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนเรื่องโรค
มาลาเรีย หมู่ 8

6,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมให้ความ
รู้กลุ่มดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ด้านโภชนาการ
หมู่ที่ 1

7,150

โครงการอบรมให้ความ
รู้กลุ่มดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ด้านโภชนาการ
หมู่ที่ 2

6,500

โครงการอบรมให้ความ
รู้กลุ่มดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ด้านโภชนาการ
หมู่ที่ 3

6,900

โครงการอบรมให้ความ
รู้กลุ่มดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ด้านโภชนาการ
หมู่ที่ 4

5,600

โครงการอบรมให้ความ
รู้กลุ่มดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ด้านโภชนาการ
หมู่ที่ 5

5,600

โครงการอบรมให้ความ
รู้กลุ่มดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ด้านโภชนาการ
หมู่ที่ 6

6,750
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมให้ความ
รู้กลุ่มดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ด้านโภชนาการ
หมู่ที่ 1

7,150

โครงการอบรมให้ความ
รู้กลุ่มดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ด้านโภชนาการ
หมู่ที่ 2

6,500

โครงการอบรมให้ความ
รู้กลุ่มดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ด้านโภชนาการ
หมู่ที่ 3

6,900

โครงการอบรมให้ความ
รู้กลุ่มดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ด้านโภชนาการ
หมู่ที่ 4

5,600

โครงการอบรมให้ความ
รู้กลุ่มดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ด้านโภชนาการ
หมู่ที่ 5

5,600

โครงการอบรมให้ความ
รู้กลุ่มดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ด้านโภชนาการ
หมู่ที่ 6

6,750
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมให้ความ
รู้กลุ่มดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ด้านโภชนาการ
หมู่ที่ 7

6,100

โครงการอบรมให้ความ
รู้กลุ่มดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ด้านโภชนาการ
หมู่ที่ 9

6,750

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 1

6,100

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 2

6,500

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 3

5,600

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 4

6,900

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562  17:14:40 หน้า : 33/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมให้ความ
รู้กลุ่มดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ด้านโภชนาการ
หมู่ที่ 7

6,100

โครงการอบรมให้ความ
รู้กลุ่มดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ด้านโภชนาการ
หมู่ที่ 9

6,750

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 1

6,100

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 2

6,500

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 3

5,600

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 4

6,900

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562  17:14:40 หน้า : 34/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 5

6,750

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 6

6,100

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 7

6,750

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 8

6,650

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 9

5,600

โครงการอุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอ
ผ้าบ้านห้วยปูลิง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 5

6,750

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 6

6,100

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 7

6,750

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 8

6,650

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องวัคซีน แก่ผู้
ปกครองเด็ก 0 – 5 ป 
หมู่ที่ 9

5,600

โครงการอุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอ
ผ้าบ้านห้วยปูลิง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต
พืชผลทางการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์ตําบลม่อน
จอง

10,000

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้าน
ห้วยน้ําขาว

10,000

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปรรูปการ
เกษตรตามฤดูกาล

10,000

อุดหนุนเอกชน 150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภออมก๋อย

อุดหนุนเทศบาลตําบล
อมก๋อย

อุดหนุนโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบลบ้าน
ห้วยนํ้าขาว

30,000

อุดหนุนโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพบ้านมูเซอ
ปากทาง

30,000

อุดหนุนส่วนราชการ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต
พืชผลทางการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์ตําบลม่อน
จอง

10,000

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้าน
ห้วยน้ําขาว

10,000

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปรรูปการ
เกษตรตามฤดูกาล

10,000

อุดหนุนเอกชน 150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภออมก๋อย

20,000 20,000

อุดหนุนเทศบาลตําบล
อมก๋อย

30,000 30,000

อุดหนุนโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบลบ้าน
ห้วยนํ้าขาว

30,000

อุดหนุนโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพบ้านมูเซอ
ปากทาง

30,000

อุดหนุนส่วนราชการ 100,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562  17:14:40 หน้า : 38/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสพฐ.จํานวน 5 
โรงเรียน

3,584,000

รวม 8,533,453 783,000 4,382,480 1,175,000 190,000 2,342,740 11,397,887 300,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562  17:14:40 หน้า : 39/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสพฐ.จํานวน 5 
โรงเรียน

3,584,000

รวม 11,895,440 41,000,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562  17:14:40 หน้า : 40/40



ภาคผนวก ก. 

แบบรับรองการจัดสงงบประมาณ 

เรื่อง การจําแนกรายการคาใชจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น 

และเงินคาจางของพนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจาง 

ลําดับที ่ การจําแนกรายการคาใชจาย งบประมาณที่ตั้ง 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

เงินเดือนและเงินเพิ่มอ่ืน ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน 
(1) เงินเดือน (ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน) 
(2) เงินประจําตําแหนงของผูบรหิาร(ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน) 
(3) เงินเพ่ิมอื่น  ๆทีจ่ายควบกับเงินเดือน เชน 

-เงินเพ่ิมคาวิชา (พ.ค.ว.) 
-เงินเพ่ิมพิเศษสําหรบัการสูรบ (พ.ส.ร.) 
-เงินเพ่ิมพิเศษคาภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 
-เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานสวนตําบล 

ฯลฯ 
(4) เงินคาจางลูกจางประจํา 
(5) เงินเพ่ิมตาง  ๆของลูกจาง 
(6) เงินคาจางพนักงานจาง 
(7) เงินเพ่ิมตาง  ๆของพนักงานจาง 

ประโยชนตอบแทนอื่น 
(1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกบัเบ้ียกันดาร/พ้ืนที่เส่ียงภัย/พ้ืนทีพิ่เศษ 
(2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการชวยเหลือบุตร 
(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร รวมถึง เงินทุนสนับสนุนการศึกษา

แกบุตรขาราชการและลูกจางประจํา 
(4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล 
(5) เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและใน

วันหยุดราชการ เฉพาะสําหรับขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน และ
ลูกจาง (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) 

(6) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุขสําหรับ
แพทย ทันตแพทย และเภสัชกรที่ไมปฏิบัติเวชปฏิบัติสวนตัว 

(7)  เงินคาเชาบาน 
(8) เงินทําขวัญขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจางซ่ึงไดรับ

อันตราย หรอืปวย เจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหนาที ่
(9) เงินเกี่ยวกับศพขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจางซ่ึงถึงแก

ความตาย ในระหวางเดินทางไปราชการ 
(10)  เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 
(11)  เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรบับํานาญของขาราชการ/พนักงานสวน

ทองถ่ิน ที่มิใชตําแหนงครู (ชคบ.) รวมถึง เงินชวยเหลือรายเดือนผูรบั
บํานาญ ซ่ึงลาออกากราชการกอนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร 
(ชรบ.) และเงินชวยเหลือตามวุฒิ 

(12)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
(13)  เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ 

 
3,727,800 
258,000 
85,200 

- 
- 
- 
 

275,760 
- 

4,950,480 
302,280 

 
456,000 
24,500 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 

10,986 
 

15,000 
- 
 
 
 
- 
- 

274,638 
- 



(14)  เงินสํารองสําหรับเงินเดือน และคาจางที่กําหนดใหม 
(15)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 
(16) บําเหน็จความชอบคาทดแทน การชวยเหลือเจาหนาที่ และประชาชน 

ผูปฏิบัติหนาทีร่าชกจารหรอืชวยราชการเน่ืองในการปองกันอธิปไตย 
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

(17) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(โบนัส) 

- 
196,000 

 
 
- 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม 10,581,644 
                   งบประมาณรายจายประจําป ต้ังไวรวมทั้งส้ิน  41,000.00.00  บาท  เปนงบดานบุคลากร  
จํานวน  10,581,644  บาท(ไมนับรวมงบบุคลากรที่ต้ังจายจากเงินอดุหนุนทั่วไป)   คิดเปนรอยละ 25.80 บาท  
ของงบประมาณรายจายประจําป 

 

  
 

 

      ลงช่ือ……................................................ผูรับรอง 
                     ( นายพิมล โกสุม ) 
        รองปลัดองคการบรหิารสวนตําบลมอนจอง 



ภาคผนวก  ข. 

แบบรายงานการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุน 

นโยบายแหงรัฐ และตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

1.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง      เทศบาลตําบล....  องคการบรหิารสวนจังหวัด... 

2.  งบประมาณ 

  งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2563 

  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที.่........... ประจําป........... 

3.  รายรับ –  รายจาย 

3.1  ประมาณการรายรับ      ต้ังไว 41,000,000 บาท 

3.1.1  จากเงินรายได      ต้ังไว     19,600,000 บาท 

-ภาษีจัดเก็บเอง      ต้ังไว     399,600 บาท 

-ภาษีที่รัฐเก็บให/แบงให     ต้ังไว 19,200,400 บาท 

3.1.2  จากเงินอุดหนุนทั่วไป     ต้ังไว   21,400,000 บาท 

3.2  ประมาณการรายจาย ตามหมวดรายจาย    ต้ังไว 41,000,000 บาท 

3.2.1  งบบุคลากร (เงินเดือนฝายการเมือง+ ฝายประจํา)  ต้ังไว 13,940,484 บาท 

3.2.2  งบดําเนินงาน(คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ คาสาธารณูปโภค)  ต้ังไว    11,349,963   บาท 

3.2.3  งบเงินอุดหนุน      ต้ังไว   4,164,000 บาท 

3.2.4  งบลงทุน(ครุภัณฑที่ดินส่ิงกอสราง)    ต้ังไว   3,012,100 บาท 

3.2.5  งบรายจายอื่น      ต้ังไว        -   บาท 

3.2.6  งบกลาง       ต้ังไว 8,533,453 บาท 

3.3  ประมาณการรายจาย แยกประเภทภารกจิ    ต้ังไว        -  บาท 

3.3.1  ตามอํานาจหนาที ่     ต้ังไว        -  บาท 

3.3.2  ตามภารกิจถายโอน     ต้ังไว        -  บาท 

3.4 งบประมาณรายจายดานบุคลากร ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542  

 จํานวน    10,581,644  บาท  คิดเปนรอยละ  25.80 ของงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖3 

4.  การต้ังงบประมาณสนับสนุนภารกจิสําคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาล เฉพาะที่เกี่ยวของกับอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทัง้ในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองหรืออุดหนุนให

หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในลักษณะบูรณาการ  จํานวน 6  โครงการ งบประมาณ 370,000 บาท คิด

เปนรอยละของงบประมาณการรายจายประจําป ๒๕๖3    

4.2 การดําเนินการปองกันและอบัุติเหตุทางถนนในชวงเทศการสําคัญ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 90,000 

บาท คิดเปนรอยละของงบประมาณการรายจายประจําป ๒๕๖3  

4.3 การรกัษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในพ้ืนที่ท่ีอยูในความรบัผิดชอบจํานวน4โครงการ

งบประมาณ 540,000บาท คิดเปนรอยละของงบประมาณการรายจายประจําป ๒๕๖3   



-2- 

4.4 การสงเสรมิและพัฒนายกระดับตลาดใหมีมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัยรวมทั้งแนวทางขับเคล่ือนตลาดประชา

รัฐ  จํานวน  - โครงการ งบประมาณ  -  บาท คิดเปนรอยละของงบประมาณการรายจายประจําป ๒๕๖3  

4.5 การกําจัดขยะมูลฝอย ขยะเปยก ส่ิงปฏิกูลและนํ้าเสียเพ่ือควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย 

สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,000 บาท คิดเปนรอยละของ

งบประมาณการรายจายประจําป ๒๕๖3  

4.6 การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา จํานวน 2 โครงการงบประมาณ  100,000 บาทคิดเปนรอยละของ

งบประมาณการรายจายประจําป ๒๕๖3  

5. รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม 

5.1 สงเสรมิและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ  เช่ือมโยงชุมชนและทองถ่ิน จํานวน 5 โครงการ 

งบประมาณ 175,000 บาท รอยละ 0.42 

5.2 สงเสรมิการเกษตร  การผลิตสินคาชุมชน  การคา  การลงทุน  สูสากล จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 

200,000 บาท รอยละ 0.48 

5.3 เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรมจํานวน 5  โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท  

รอยละ0.36 

 5.4 สงเสรมิและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมจํานวน  1

โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท รอยละ 0.24 

 5.5 เสริมสรางความม่ันคง  ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 380,000 

บาท  รอยละ 0.92 

 5.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 11 โครงการ 

งบประมาณ 400,000 บาท  รอยละ  0.97 

 

     ลงช่ือ.......... ....................................ผูรับรอง 

                 ( นายพิมล   โกสุม ) 
     รองปลัดองคการบรหิารสวนตําบลมอนจอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ค. 

 

แบบสรุปโครงการหมวดเงินอุดหนนุตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553 

1. เงินรายไดของปที่ผานมาที่ไดปดบัญชีงบรายจายประจําปแลว ในขณะจัดทํารางงบประมาณรายจายประจําป โดยไม 

   รวมเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน    33,550,461.51    บาท 

2. โครงการที่ต้ังอยูในหมวดเงินอุดหนุน  (โดยไมรวมเงินอุดหนุนตามภารกิจถายโอน เชน อาหารกลางวัน ฯลฯ )  

   ทุกโครงการในปงบประมาณ 2563  จํานวน 43  โครงการ จํานวน   490,000    บาท 

3. (ขอมูล ขอ 2 X 100)  ÷  (ขอมูล ขอ  1)  =    

4. รายละเอียดโครงการตามขอมูลขอ  2  เปนรายโครงการ  ดังน้ี 

ลําดับ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2559  

เมื่อวันที่  

1 

 

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อําเภออมกอย 
โครงการประเพณีปใหม 
ประจาปงบ 
ประมาณ 2563 

อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภออม

กอย 

10,000  

2 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภออมกอย  
โครงการจัดงานมหกรรมไม
ดอกไม 
ประดับจังหวัดเชียงใหม 
ประจาปงบ 
ประมาณ 2563 

อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภออม

กอย 

10,000  

3 แผนงานสาธารณสุข โครงการดูแลกลุมหญิงวัย
เจริญพันธ 
หมูที่ 1 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 1 

6,750  

4 แผนงานสาธารณสุข โครงการดูแลกลุมหญิงวัย
เจริญพันธ หมูที่ 2 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 2 

7,000  

5 แผนงานสาธารณสุข โครงการดูแลกลุมหญิงวัย
เจริญพันธ หมูที่ 3 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 3 

7,650  



ลําดับ

ที ่
แผนงาน/งาน โครงการ 

หนวยงาน/องคกร

ที่ขอรับเงิน

อุดหนุน 

วงเงิน 

กรณีขออนุมัติ ผวจ.ตั้ง

งบประมาณใหเงินอุดหนนุ

เกินอัตราสวนของรายไดจริง

ในปที่ผานมาโดยไมรวมเงิน

อุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2559  

เมื่อวันที่  

6 แผนงานสาธารณสุข โครงการดูแลกลุมหญิงวัย
เจริญพันธ หมูที่ 4 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 4 

7,500  

7 แผนงานสาธารณสุข โครงการดูแลกลุมหญิงวัย
เจริญพันธ หมูที่ 5 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 5 

7,650  

8 แผนงานสาธารณสุข โครงการดูแลกลุมหญิงวัย
เจริญพันธ หมูที่ 6 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 6 

7,150  

9 แผนงานสาธารณสุข โครงการดูแลกลุมหญิงวัย
เจริญพันธ หมูที่ 7 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 7 

7,150  

10 แผนงานสาธารณสุข โครงการดูแลกลุมหญิงวัย
เจริญพันธ หมูที่ 8 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 8 

6,650  

11 แผนงานสาธารณสุข โครงการดูแลกลุมหญิงวัย
เจริญพันธ หมูที่ 9 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 9 

7,650  

12 แผนงานสาธารณสุข โครงการใหความรูแก
ประชาชนเรื่องโรคมาลาเรีย 
หมูที่ 8 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 8 

6,700  

13 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู
กลุมดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
ดานโภชนาการ หมูที่ 1 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 1 

7,150  

14 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู
กลุมดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
ดานโภชนาการ หมูที่ 2 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 2 

6,500  

15 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู
กลุมดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
ดานโภชนาการ หมูที่ 3 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 3 

6,900  



ลําดับ

ที ่
แผนงาน/งาน โครงการ 

หนวยงาน/องคกร

ที่ขอรับเงิน

อุดหนุน 

วงเงิน 

กรณีขออนุมัติ ผวจ.ตั้ง

งบประมาณใหเงินอุดหนนุ

เกินอัตราสวนของรายไดจริง

ในปที่ผานมาโดยไมรวมเงิน

อุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2559  

เมื่อวันที่  

 
16 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู

กลุมดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
ดานโภชนาการ หมูที่ 4 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 4 

5,600  

17 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู
กลุมดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
ดานโภชนาการ หมูที่ 5 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 5 

5,600  

18 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู
กลุมดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
ดานโภชนาการ หมูที่ 6 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 6 

6,750  

19 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู
กลุมดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
ดานโภชนาการ หมูที่ 7 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 7 

6,100  

20 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู
กลุมดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
ดานโภชนาการ หมูที่ 9 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 9 

6,750  

21 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู
เรื่องวัคซีน แกผูปกครอง
เด็ก 0-5 ป หมูที่ 1 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 1 

6,100  

22 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู
เรื่องวัคซีน แกผูปกครอง
เด็ก 0-5 ป หมูที่ 2 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 2 

6,500  

23 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู
เรื่องวัคซีน แกผูปกครอง
เด็ก 0-5 ป หมูที่ 3 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 3 

5,600  

24 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู
เรื่องวัคซีน แกผูปกครอง

อุดหนุน 6,900  



ลําดับ
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แผนงาน/งาน โครงการ 
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วงเงิน 

กรณีขออนุมัติ ผวจ.ตั้ง

งบประมาณใหเงินอุดหนนุ

เกินอัตราสวนของรายไดจริง

ในปที่ผานมาโดยไมรวมเงิน

อุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2559  

เมื่อวันที่  

เด็ก 0-5 ป หมูที่ 4 
 

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 4 

25 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู
เรื่องวัคซีน แกผูปกครอง
เด็ก 0-5 ป หมูที่ 5 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 5 

6,750  

26 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู
เรื่องวัคซีน แกผูปกครอง
เด็ก 0-5 ป หมูที่ 6 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 6 

6,100  

27 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู
เรื่องวัคซีน แกผูปกครอง
เด็ก 0-5 ป หมูที่ 7 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 7 

6,750  

28 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู
เรื่องวัคซีน แกผูปกครอง
เด็ก 0-5 ป หมูที่ 8 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 8 

6,650  

29 แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมใหความรู
เรื่องวัคซีน แกผูปกครอง
เด็ก 0-5 ป หมูที่ 9 
 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 9 

5,600  

30 แผนงานการศึกษา/

งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับการศึกษา 

โครงการขับเคล่ือนการ

พัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

รร.ตรีมิตรวิทยา 

 

20,000 

 

- 

31 แผนงานการศึกษา/

งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับการศึกษา 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง รร.บานหวยไมหก 20,000 - 

32 แผนงานการศึกษา/

งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับการศึกษา 

โครงการผลิตและพัฒนาส่ือ

เทคโนโลยใีนการจัดการ

เรียนรู 

รร.บานหวย 

ปูลิง 

20,000 - 

33 แผนงานการศึกษา/ โครงการสงเสริมปรัชญา รร.บานหวยนํ้าขาว 20,000 - 
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เมื่อวันที่  

งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับการศึกษา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

34 แผนงานการศึกษา/

งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับการศึกษา 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

รร.บานมูเซอ 20,000 - 

35 แผนงานการศึกษา/

งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับการศึกษา 

โครงการประเพณีสรงนํ้า

พระธาตุสภาวัฒนธรรม

ตําบลมอนจอง 

สภาวัฒนธรรม

ตําบลมอนจอง 

30,000 - 

36 แผนงานการศึกษา/

งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับการศึกษา 

โครงการประเพณีสลากภัต

รสภาวัฒนธรรมตําบลมอน

จอง 

สภาวัฒนธรรม

ตําบลมอนจอง 

30,000 - 

37 แผนงานการศึกษา/

งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับการศึกษา 

โครงการประเพณีแหเทียน

เขาพรรษาสภาวัฒนธรรม

ตําบลมอนจอง 

สภาวัฒนธรรม

ตําบลมอนจอง 

30,000 - 

38 แผนงานการศึกษา/

งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับการศึกษา 

โครงการประเพณีแหไมค้ํา

โพธ์ิสภาวัฒนธรรมตําบล

มอนจอง 

สภาวัฒนธรรม

ตําบลมอนจอง 

30,000 - 

39 แผนงานการศึกษา/

งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับการศึกษา 

โครงการจัดงานสงเสริม

วัฒนธรรมทองถ่ินตําบล

มอนจอง 

สภาวัฒนธรรม

ตําบลมอนจอง 

30,000 - 



ลําดับ

ที ่
แผนงาน/งาน โครงการ 

หนวยงาน/องคกร
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กรณีขออนุมัติ ผวจ.ตั้ง

งบประมาณใหเงินอุดหนนุ

เกินอัตราสวนของรายไดจริง

ในปที่ผานมาโดยไมรวมเงิน

อุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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เมื่อวันที่  

40 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน/

งานสงเสริมและ

สนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน 

โครงการอุดหนุนกลุมทอผา

บานหวยนํ้าขาว 

กลุมทอผาหมู 2 10,000 - 

41 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน/

งานสงเสริมและ

สนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน 

โครงการอุดหนุนกลุมทอผา

บานหวยปูลิง 

กลุมทอผาหมู 1 10,000  

42 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน/

งานสงเสริมและ

สนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน 

โครงการวิสาหกิจชุมชน

กลุมแปรรูปการเกษตรตาม

ฤดูกาล  

กลุมแปรรูป

การเกษตรตาม

ฤดูกาล หมู 1 

10,000 - 

43 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน/

งานสงเสริมและ

สนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน 

โครงการวิสาหกิจชุมชน

กลุมผลิตพืชผลทางการ

เกษตรและเล้ียงสัตวต.มอน

จอง 

กลุมผลิตพืชผล

ทางการเกษตร

และเล้ียงสัตว

ตําบลมอนจอง 

10,000 - 

 

             ( นายพิมล  โกสุม )                                          (นางสาวอมรา   จันทีนอก) 

         รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอนจอง                      ผูอํานวยการกองคลัง 
         
 

 

          (นายชลนที   อนุรักษกสิกร) 

               นายกองคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 

 

 



ภาคผนวก ง. 

รายการครุภัณฑที่มีขนาดและราคาเกินกวาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑหรืออยูนอกเหนือบัญชรีาคามาตรฐาน 

ลําดับที ่ ครภุัณฑ คําสั่งคณะกรรมการฯ เหตผุลความจําเปน สืบราคาจากราน/
อปท.เคยจดัซื้อ 

ราคากลางที่
คณะกรรมการกําหนด 

ราคาที่ระบุในขอบญัญตั ิ

1 จัดซ้ือตูเก็บเอกสารบานเล่ือน 4 ฟุต 
กระจก 

อบต.มอนจอง ท่ี 174 /2562 
ลงวันท่ี  29 สิงหาคม 2562 

เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การทํางานของเจาหนาท่ี                                             

ราน ปลายฝน 
ราน มลิวรรณ 
ราน หจก.การุณย
พาณิชณแมต่ืน 

4,000 4,000 

2 เกาอ้ีทํางานพนักพิงตํ่า จํานวน 6 ตัว อบต.มอนจอง ท่ี 174 /2562 
ลงวันท่ี  29 สิงหาคม 2562 

เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การทํางานของเจาหนาท่ี                                             

ราน ปลายฝน 
ราน มลิวรรณ 
ราน หจก.การุณย
พาณิชณแมต่ืน 

15,000 15,000 

3 เคร่ืองเสียงและหอกระจายขาว
ประชาสัมพันธ 
จํานวน 1 ชุด 

อบต.มอนจอง ท่ี 174 /2562 
ลงวันท่ี  29 สิงหาคม 2562 

เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การทํางานของเจาหนาท่ี                                             

ราน ปลายฝน 
ราน มลิวรรณ 
ราน หจก.การุณย
พาณิชณแมต่ืน 

15,000 15,000 

4 กลองโทรทัศนวงจรปดภายในสํานักงาน 
จํานวน 1 ชุด 

อบต.มอนจอง ท่ี 174 /2562 
ลงวันท่ี  29 สิงหาคม 2562 

เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การทํางานของเจาหนาท่ี                                             

ราน ปลายฝน 
ราน มลิวรรณ 
ราน หจก.การุณย
พาณิชณแมต่ืน 

92,000 92,000 

5 เกาอ้ีทํางานพนักพิงสูง จํานวน 4 ตัว อบต.มอนจอง ท่ี 174 /2562 
ลงวันท่ี  29 สิงหาคม 2562 

เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การทํางานของเจาหนาท่ี                                             

ราน ปลายฝน 
ราน มลิวรรณ 
ราน หจก.การุณย
พาณิชณแมต่ืน 

18,000 18,000 

                                                                                 รวม 144,000 144,000 
 

                                                 ผูรายงานขอมูล 
                ( นายพิมล  โกสุม )  
   รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 


