
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา

เขต/อําเภอ แม่ลาว    จังหวัดเชียงราย
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177 ม.1 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250  ซอย-  ถนนพหลโยธิน-โป่งมอญ  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ แม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  57250

พืนที 34.26 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 3,105 คน

ชาย 1,516 คน

หญิง 1,589 คน

ข้อมูล ณ วันที 13 กันยายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา

อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 13,549,697.45 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 3,177,274.84 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,698,096.30 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 17 โครงการ รวม 101,569.60 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 23,483,013.70 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 290,604.28 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 18,850.85 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 64,673.92 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 7,478.01 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,563,940.64 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 10,537,466.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 419,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 21,169,268.92 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,474,650.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,090,325.10 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,997,958.04 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,884,835.78 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 721,500.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 419,000.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 399,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 250,100.85 290,000.00 340,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 74,448.25 62,000.00 53,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 82,400.10 122,000.00 110,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,030.00 7,000.00 6,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 407,979.20 481,000.00 510,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,177,104.85 15,309,000.00 15,440,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,177,104.85 15,309,000.00 15,440,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 10,290,125.00 12,710,000.00 13,050,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 10,290,125.00 12,710,000.00 13,050,000.00

รวม 24,875,209.05 28,500,000.00 29,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 5,955,151.00 7,420,120.00 7,280,600.00

งบบุคลากร 7,328,336.55 9,140,620.00 9,182,460.00

งบดําเนินงาน 4,299,119.81 7,856,060.00 8,032,940.00

งบลงทุน 4,812,000.00 3,429,200.00 3,776,500.00

งบรายจ่ายอืน 11,000.00 13,000.00 13,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,109,558.62 641,000.00 714,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 23,515,165.98 28,500,000.00 29,000,000.00

รวม 23,515,165.98 28,500,000.00 29,000,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา

อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,553,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 180,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,474,280

แผนงานสาธารณสุข 230,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,736,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 380,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 435,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,620,000

แผนงานการเกษตร 110,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 7,280,600

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 29,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,705,040 0 1,341,360 7,046,400

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,652,320 0 1,341,360 4,993,680

งบดําเนินงาน 3,419,700 0 869,500 4,289,200

    ค่าตอบแทน 720,000 0 340,000 1,060,000

    ค่าใช้สอย 1,626,700 0 434,500 2,061,200

    ค่าวัสดุ 725,000 0 95,000 820,000

    ค่าสาธารณูปโภค 348,000 0 0 348,000

งบลงทุน 50,000 0 71,500 121,500

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 71,500 121,500

งบรายจ่ายอืน 0 13,000 0 13,000

    รายจ่ายอืน 0 13,000 0 13,000

งบเงินอุดหนุน 83,500 0 0 83,500

    เงินอุดหนุน 83,500 0 0 83,500

                                             รวม 9,258,240 13,000 2,282,360 11,553,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 180,000 180,000

    ค่าใช้สอย 165,000 165,000

    ค่าวัสดุ 15,000 15,000

                                             รวม 180,000 180,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,356,540 0 1,356,540

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,356,540 0 1,356,540

งบดําเนินงาน 615,000 1,026,740 1,641,740

    ค่าตอบแทน 90,000 0 90,000

    ค่าใช้สอย 485,000 582,200 1,067,200

    ค่าวัสดุ 40,000 434,540 474,540

    ค่าสาธารณูปโภค 0 10,000 10,000

งบลงทุน 5,000 0 5,000

    ค่าครุภัณฑ์ 5,000 0 5,000

งบเงินอุดหนุน 0 471,000 471,000

    เงินอุดหนุน 0 471,000 471,000

                                             รวม 1,976,540 1,497,740 3,474,280

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 70,000 0 70,000

    ค่าใช้สอย 70,000 0 70,000

งบเงินอุดหนุน 140,000 20,000 160,000

    เงินอุดหนุน 140,000 20,000 160,000

                                             รวม 210,000 20,000 230,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร 779,520 779,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 779,520 779,520

งบดําเนินงาน 927,000 927,000

    ค่าตอบแทน 97,000 97,000

    ค่าใช้สอย 570,000 570,000

    ค่าวัสดุ 260,000 260,000

งบลงทุน 30,000 30,000

    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 30,000

                                             รวม 1,736,520 1,736,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 380,000 380,000

    ค่าใช้สอย 380,000 380,000

                                             รวม 380,000 380,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 185,000 250,000 435,000

    ค่าใช้สอย 150,000 250,000 400,000

    ค่าวัสดุ 35,000 0 35,000

                                             รวม 185,000 250,000 435,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 3,620,000 3,620,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,620,000 3,620,000

                                             รวม 3,620,000 3,620,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 100,000 10,000 110,000

    ค่าใช้สอย 70,000 10,000 80,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

                                             รวม 100,000 10,000 110,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,280,600 7,280,600

    งบกลาง 7,280,600 7,280,600

                                             รวม 7,280,600 7,280,600



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,553,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 180,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,474,280

แผนงานสาธารณสุข 230,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,736,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 380,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 435,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,620,000

แผนงานการเกษตร 110,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 7,280,600

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 29,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (จนถึงฉบับทีแก้ไขเพิมเติม) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา และโดยอนุมัติของนายอําเภอแม่ลาว

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 29,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
29,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํามีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสุทัศน์   ศรีจันทร์)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายคฑาสิทธิ  เนืองหล้า)

ตําแหน่ง นายอําเภอแม่ลาว



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
อําเภอ แม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 146,574.55 160,546.37 178,177.05 200,000.00 10.00 % 220,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 55,425.85 56,487.00 58,257.80 70,000.00 0.00 % 70,000.00

     ภาษีป้าย 5,474.00 16,282.00 13,166.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 500.00 0.00 100.00 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 207,474.40 233,315.37 250,100.85 290,000.00 340,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนือสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 562.60 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 654.50 327.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตังสุสานและฌาปนสถาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 170.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 890.00 260.00 580.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 606.00 500.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 1,973.00 13,012.00 58,336.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 18,330.00 16,700.00 14,410.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,500.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 120.00 371.50 1,122.25 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 23,806.10 31,570.50 74,448.25 62,000.00 53,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 3,750.00 4,050.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00

     ดอกเบีย 118,972.78 98,532.15 78,350.10 120,000.00 -16.67 % 100,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 118,972.78 102,282.15 82,400.10 122,000.00 110,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 45,500.00 0.00 0.00 1,000.00 200.00 % 3,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 280.00 780.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 6,310.00 2,800.00 250.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 51,810.00 3,080.00 1,030.00 7,000.00 6,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 268,307.10 989,409.38 560,488.55 1,019,000.00 -1.86 % 1,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,330,065.28 7,959,044.07 8,817,337.29 9,000,000.00 8.56 % 9,770,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,232,962.31 1,219,355.78 1,209,221.48 1,800,000.00 -16.67 % 1,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 60,318.52 56,894.71 75,536.79 80,000.00 25.00 % 100,000.00

     ภาษีสุรา 640,939.48 621,312.96 638,381.82 800,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,103,024.90 1,336,449.28 1,538,425.07 1,500,000.00 33.33 % 2,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 13,076.66 21,905.87 24,879.79 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 39,098.25 21,873.22 19,840.66 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 500,267.00 439,100.00 1,290,668.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 91,809.26 1,213.27 2,325.40 30,000.00 -66.67 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,280,378.76 12,666,558.54 14,177,104.85 15,309,000.00 15,440,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 4,643,814.00 4,128,759.00 10,290,125.00 12,710,000.00 2.68 % 13,050,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 4,643,814.00 4,128,759.00 10,290,125.00 12,710,000.00 13,050,000.00

รวมทุกหมวด 17,326,256.04 17,165,565.56 24,875,209.05 28,500,000.00 29,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา

อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 29,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 340,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 220,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 70,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 20,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 30,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 53,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนือสัตว์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จํานวน 500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 3,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตังสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 500 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,500 บาท

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 500 บาท
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 110,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 5,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 100,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 5,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  15:41:18 หน้า : 1/2



หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 6,000 บาท
เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 1,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 3,000 บาท
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,440,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,770,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,000,000 บาท
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 10,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 13,050,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 13,050,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 8,400 64,800 36,000 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 0 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,974,720 2,031,120 2,002,320 2,052,720 2,052,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,992,592.14 1,991,554 2,055,827.74 2,832,000 1.64 % 2,878,320

เงินประจําตําแหน่ง 151,200 163,800 168,000 210,000 0 % 210,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 409,811 432,000 432,000 432,000 0 % 432,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 46,000 48,000 48,000 48,000 0 % 48,000

เงินอืนๆ 67,200 79,800 84,167 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,666,803.14 2,715,154 2,787,994.74 3,606,000 3,652,320

รวมงบบุคลากร 4,641,523.14 4,746,274 4,790,314.74 5,658,720 5,705,040

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
อําเภอแม่ลาว    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 508,350 415,000 450,000 300,000 100 % 600,000

ค่าเช่าบ้าน 28,000 38,500 42,000 78,000 2.56 % 80,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,747 29,316.87 18,180 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 554,097 482,816.87 510,180 418,000 720,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 339,385 302,995 421,762 740,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 656,700

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 32,375 23,000 40,500 150,000 -33.33 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 149,699.75 130,180 137,447 200,000 0 % 200,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 390,000

โครงการจัดนิทรรศการวันท้องถินไทย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดร้านจําหน่ายสินค้า OTOP 
งานมหกรรมอาหารและของดีอําเภอแม่
ลาว ครังที 3 ประจําปี 2558

20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการท้องถินปลอดทุจริต 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการประชาคมเพือจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 0 0 0 50,000 -50 % 25,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําและ
บุคลากรท้องถิน 0 0 0 193,750 -74.19 % 50,000

โครงการส่งเสริมขับเคลือนการจัดทํา
แผนหมู่บ้าน/แผนชุมชน 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 19,950 13,050 12,970 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใส่สําหรับเจ้าหน้าทีท้องถิน 0 0 0 66,250 -24.53 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 0 11,540 0 0 0 % 0

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 13,950 0 191,570 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พ.ร.บ
. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540

4,900 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 55,528.8 39,878.44 77,850 200,000 -35 % 130,000

รวมค่าใช้สอย 635,788.55 520,643.44 882,099 1,630,000 1,626,700

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,973 84,992 89,789 200,000 0 % 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 26,435 64,825 19,925 35,000 0 % 35,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 280 0 12,670 200,000 -50 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 70,771.2 81,741.2 93,175.4 300,000 -10 % 270,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 9,720 0 20,000 -25 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 14,418 9,556 3,453 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,092 38,867 31,750 55,000 0 % 55,000

รวมค่าวัสดุ 186,969.2 289,701.2 250,762.4 860,000 725,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 131,391.03 141,345.45 131,457.76 200,000 35 % 270,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,988.79 6,729.78 6,329.35 18,000 0 % 18,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 11,831 14,647 10,724 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 24,010.1 35,722.13 38,520 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 178,220.92 198,444.36 187,031.11 278,000 348,000

รวมงบดําเนินงาน 1,555,075.67 1,491,605.87 1,830,072.51 3,186,000 3,419,700

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง 0 7,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือพรมพร้อมติดตัง พรมอัด
ห่วง3,000จํานวน 230 ตารางหลา หลา
ละ 300 บาท

0 69,000 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีจัดเลียง 0 60,200 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีผู้บริหาร 0 14,000 9,950 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีพลาสติก 0 0 28,000 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 8,000 2,950 0 0 % 0

จัดซือเครืองดูดฝุ่น 0 13,900 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) 0 0 100,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 0 17,500 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
จํานวน 2 เครือง

0 0 57,200 0 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 BTU

43,700 0 0 0 0 % 0

จัดซือชันวางแฟ้มตัง 2 ชัน 0 4,600 0 0 0 % 0

จัดซือชุดโซฟารับแขก 0 0 20,000 0 0 % 0

จัดซือตู้กระจกบานเลือน 0 9,000 8,900 0 0 % 0

จัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 0 0 10,950 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 3,500 3,000 5,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานแบบเหล็ก 0 7,700 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานผู้บริหาร 0 0 20,000 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะพับโฟเมก้าขาว 0 35,100 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซือโต๊ะพับเหล็กกลม 0 0 25,000 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะหมู่บูชา 0 19,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ขนาด 2 
นิว 2 แรงม้า 0 0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 35,800 0 0 0 % 0

จัดซือจอรับภาพ 0 18,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองกรองนําไฟเบอร์กลาส และ
อุปกรณ์พร้อมติดตัง 0 0 38,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 *(จอขนาดไม่น้อย
กว่า18.5 นิว)

0 0 28,500 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 3,100 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ NOTE 
BOOK สําหรับงานประมวลผล 0 0 21,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 0 22,800 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 0 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก Inkjet 0 0 0 7,900 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 
(27 หน้า/นาที) 

0 0 7,900 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ 0 7,100 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card Reader) 0 0 700 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 21,050 7,100 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,700 374,050 403,250 84,900 50,000

รวมงบลงทุน 43,700 374,050 403,250 84,900 50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 25,000 25,000 0 25,000 -100 % 0

อุดหนุน อปท. (โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน)

0 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 66,500 71,000 82,000 75,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราชและงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย

0 0 0 0 100 % 27,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวานสดุดีเนืองในวโรกาสวันคล้ายวัน
สวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี(งานทานหาแม่ฟ้าหลวง)

0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนืองในวโรกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้า
หลวง)

0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนืองในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว

0 0 0 0 100 % 5,500

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนืองในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินีนาถ

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 0 0 0 0 100 % 1,000
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โครงการดําเนินการและสนับสนุนการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรมมวลชนของ
อําเภอแม่ลาว  ประจําปีงบประมาณ 
2562

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการประเพณีนมัสการและสรงนํา
พระธาตุดอยตุง 0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) 
ประจําปี พ.ศ. 2562

0 0 0 0 100 % 4,000

เงินอุดหนุนเอกชน 5,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 5,000 5,000 5,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 101,500 101,000 87,000 100,000 83,500

รวมงบเงินอุดหนุน 101,500 101,000 87,000 100,000 83,500

รวมงานบริหารทัวไป 6,341,798.81 6,712,929.87 7,110,637.25 9,029,620 9,258,240

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 11,000 11,000 11,000 13,000 -100 % 0

สํารวจความพึงพอใจในการบริการ 0 0 0 0 100 % 13,000

รวมรายจ่ายอืน 11,000 11,000 11,000 13,000 13,000

รวมงบรายจ่ายอืน 11,000 11,000 11,000 13,000 13,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 11,000 11,000 11,000 13,000 13,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 997,640.23 1,147,901.42 1,128,415.81 1,253,000 3.7 % 1,299,360
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เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,039,640.23 1,189,901.42 1,170,415.81 1,295,000 1,341,360

รวมงบบุคลากร 1,039,640.23 1,189,901.42 1,170,415.81 1,295,000 1,341,360

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 21,350 43,050 30,450 200,000 30 % 260,000

ค่าเช่าบ้าน 15,000 21,000 38,500 60,000 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,315 15,210 8,400 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 40,665 79,260 77,350 280,000 340,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 185,924 155,907 171,600 247,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 244,500

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้และการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 84,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการเดินทางไปราชการ 13,734 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 50,388 55,772 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 86,000 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และการจัดทํา/ปรับปรุงข้อมูล
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 84,000 100,000 0 % 100,000

โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัด
ซือจัดจ้างขององค์กรปกครองท้องถิน 0 0 24,929.9 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

บริการจัดเก็บภาษีเคลือนที 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 285,658 290,295 336,301.9 417,000 434,500

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,879 51,712 42,184.5 45,000 11.11 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 50 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,400 22,950 27,250 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 41,279 74,662 69,434.5 85,000 95,000

รวมงบดําเนินงาน 367,602 444,217 483,086.4 782,000 869,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,500

จัดซือตู้กระจกบานเลือน 0 4,500 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารบานทึบชนิดบาน
เลือน 0 4,500 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารบานทึบชนิดมือจับ 0 11,000 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 0 0 21,800 0 0 % 0

จัดซือตู้เอกสาร 20 ช่อง 0 7,000 0 0 0 % 0

จัดซือพัดลมติดผนัง 0 0 0 12,500 -100 % 0

ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแนวตัง 0 0 0 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)

0 0 21,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 22,800 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 0 100 % 21,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 0 0 0 0 100 % 22,000

จัดซือเครืองสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที 1 0 0 0 0 100 % 18,000

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 k V 
A 0 0 11,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 49,800 55,200 28,500 71,500

รวมงบลงทุน 0 49,800 55,200 28,500 71,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,407,242.23 1,683,918.42 1,708,702.21 2,105,500 2,282,360

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 7,760,041.04 8,407,848.29 8,830,339.46 11,148,120 11,553,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 44,750 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 44,750 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและปัญหา
หมอกควัน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอก
ควัน ประจําปี 2561 0 0 0 17,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 14,570 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรม อปพร. จัดตังใหม่
เพิมเติม 0 63,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ให้แก่ อปพร. 0 0 0 5,000 700 % 40,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน/แก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 8,980 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและ
ปัญหาหมอกควัน 0 4,905 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและลด
ปัญหาหมอกควัน 0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนและให้บริการประชาชน 0 0 0 4,800 941.67 % 50,000

โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (7 วัน
อันตราย) 0 23,280 0 0 0 % 0

โครงการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินบริการ
ประชาชน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 13,450 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 8,980 91,185 34,570 40,250 165,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 10,000 9,900 0 0 % 0

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 12,100 23.97 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 10,000 9,900 12,100 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงบดําเนินงาน 8,980 101,185 44,470 97,100 180,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 8,980 101,185 44,470 97,100 180,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,980 101,185 44,470 97,100 180,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 125,629.95 3,329.9 471,480 1,138,480 -2.1 % 1,114,560

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5,320 21,360 183,200 148,780 3.56 % 154,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 23,440 1,260 20,910 10,640 -63.35 % 3,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 154,389.95 25,949.9 675,590 1,339,900 1,356,540

รวมงบบุคลากร 154,389.95 25,949.9 675,590 1,339,900 1,356,540

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 40,000 75 % 70,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,760 0 12,077 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 1,760 0 12,077 60,000 90,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 132,000 277,070 258,838 370,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 400,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 12,630 29,503 7,884 45,000 0 % 45,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0 0 30,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 144,630 306,573 296,722 475,000 485,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,310 19,392 19,561 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4,950 4,600 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 10,310 24,342 24,161 40,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 156,700 330,915 332,960 575,000 615,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 5,000

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีสํานักงาน 0 12,000 0 0 0 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 0 0 0 9,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือตู้คอลโทร์ลเลอร์ (ตู้ควบคุมไฟฟ้า) 0 0 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 0 0 6,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 0 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์สี แบบฉีดหมึก Inkjet 0 0 0 7,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 12,000 10,000 45,800 5,000

รวมงบลงทุน 0 12,000 10,000 45,800 5,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 311,089.95 368,864.9 1,018,550 1,960,700 1,976,540

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการการเรียนรู้/อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิน 0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 19,672 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 0 29,821 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 30,000 26.67 % 38,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ป่าก่อดํา 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเรียนรู้/อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง
ถิน 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที 0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กนัก
เรียน ศพด.อบต.ป่าก่อดํา 0 10,000 13,250 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 0 93,500 18.18 % 110,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน)

414,400 345,360 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน ศพด. อบต.ป่าก่อดํา) 

0 0 262,360 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน
ของศพด.อบต.ป่าก่อดํา)

0 0 0 318,500 0 % 318,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าวัสดุจัดการเรียนการ
สอนรายหัวของศพด.อบต.ป่าก่อดํา)

0 0 119,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 0 0 100 % 45,200

รวมค่าใช้สอย 434,072 385,181 404,610 472,000 582,200

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 14,971 12,725 15,000 233.33 % 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 438,796.36 433,094.42 358,451.9 400,000 -3.87 % 384,540

รวมค่าวัสดุ 453,796.36 448,065.42 371,176.9 415,000 434,540

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 887,868.36 833,246.42 775,786.9 897,000 1,026,740

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  15:41:48 หน้า : 15/37



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 ตัว จํานวนเงิน 
158,000 บาท ตามรายการดังต่อไปนี
1. เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ)ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 
จํานวน 1 ตัว ราคา 33,000 บาท
2. เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ)ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000บีทียู 
จํานวน 1 ตัว ราคา 37,000 บาท
3. เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ)ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู 
จํานวน 2 ตัว ตัวละ 44,000 บาท รวม
เป็นเงิน 88,000 บาท

0 146,000 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะสําหรับทานอาหารพร้อมเก้าอี 
(สําหรับเด็ก) 0 67,400 0 0 0 % 0

จัดซือแท่นคํากล่าวรายงาน 0 4,000 0 0 0 % 0

จัดซือมุ้งลวดพร้อมติดตังให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา ขนาด
กว้าง 1 เมตรยาว 2 เมตร จํานวน 19 
ชุด

0 30,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเสียงภาคสนาม 0 5,880 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตังให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด
กว้าง5.40เมตรสูง1.50เมตร จํานวน 
14 ชุด ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี(2559-2561)ลําดับที 3 หน้า 72

0 37,800 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมค่าครุภัณฑ์ 0 291,480 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 291,480 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 716,680 594,000 571,040 541,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ (การฝึก
อบรมส่งเสริมสุนทรียภาพและอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิน)

0 0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ (สนับ
สนุนค่าอาหารกลางวัน) 0 0 0 0 100 % 304,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ผง (ส่งเสริม
การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) 0 0 0 0 100 % 25,000

อุดหนุนโรงเรียยนบ้านแม่ผง (สนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน) 0 0 0 0 100 % 132,000

รวมเงินอุดหนุน 716,680 594,000 571,040 541,000 471,000

รวมงบเงินอุดหนุน 716,680 594,000 571,040 541,000 471,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,604,548.36 1,718,726.42 1,346,826.9 1,438,000 1,497,740

รวมแผนงานการศึกษา 1,915,638.31 2,087,591.32 2,365,376.9 3,398,700 3,474,280

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อชนิดต่างๆ 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการรณรงค์ต้านภัยเอดส์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 0 0 0 10,000 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 70,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 140,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 140,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 20,000 210,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าดําเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อชนิดต่างๆ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคติดต่อ/โรคไม่
ติดต่อชนิดต่างๆ 0 0 7,400 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 10,000 7,400 50,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 10,000 7,400 50,000 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงพยาบาลแม่ลาว 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน 52,500 52,500 52,500 140,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 52,500 52,500 52,500 140,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 52,500 52,500 52,500 140,000 20,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 52,500 62,500 59,900 190,000 20,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 52,500 62,500 59,900 210,000 230,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ,ผู้
พิการ,ผู้ป่วยโรคเอดส์,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้
ยากไร้และผู้ยากจน

0 27,860 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ป่วย
โรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 23,675 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 23,675 27,860 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 23,675 27,860 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 23,675 27,860 0 0 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 23,675 27,860 0 0 0
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 422,560 509,000 530,016 580,000 6.47 % 617,520

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 90,000 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 10,000 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 564,560 671,000 692,016 742,000 779,520

รวมงบบุคลากร 564,560 671,000 692,016 742,000 779,520

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 45,000 11.11 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 33,000 39,000 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 36,000 33,000 39,000 92,000 97,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 150,687 123,124 180,000 250,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 450,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,500 8,700 18,290 40,000 0 % 40,000

โครงการจัดระบบบริหารจัดการนําทังนํา
ผิวดินและนําใต้ดิน 0 0 30,594 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,210 57,615 1,800 150,000 -46.67 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 188,397 189,439 230,684 440,000 570,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,022 3,800 9,452 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 99,995 77,858 55,705 100,000 20 % 120,000

วัสดุก่อสร้าง 79,840 19,249 43,251 86,960 26.49 % 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 235 4,500 15,200 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 196,092 105,407 123,608 216,960 260,000

รวมงบดําเนินงาน 420,489 327,846 393,292 748,960 927,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีผู้บริหาร 0 0 3,950 0 0 % 0

จัดซือตู้เอกสาร ชนิด 2 บานพับ 0 10,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเลือยยนต์ 0 0 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 0 0 13,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 5,990 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซือเทปวัดระยะความยาว 50 เมตร 0 0 3,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 2 * (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง

0 0 30,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ (ปรินเตอร์) 0 9,700 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จํานวน 1 เครือง 0 0 5,800 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 3,300 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,990 19,700 70,050 50,000 30,000

รวมงบลงทุน 5,990 19,700 70,050 50,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 26,997.74 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 26,997.74 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 26,997.74 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 991,039 1,045,543.74 1,155,358 1,540,960 1,736,520

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถยนต์บรรทุกติดตังเครนไฮดร
อลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 2,400,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,400,000 0 0 0 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที 2 0 0 0 590,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหลังเก่าเป็นห้องประชุมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา

0 0 0 50,000 -100 % 0
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่
ที 4 บ้านท่าขีเหล็ก ตําบลป่าก่อดํา 0 80,800 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่
ที 6 บ้านสันหนองล้อม ตําบลป่าก่อดํา 0 199,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่
ที 5 บ้านแม่ผง ตําบลป่าก่อดํา 0 259,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 หมู่
ที 1 บ้านโป่งมอญ ตําบลป่าก่อดํา 0 264,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า
สุสาน หมู่ที 11 บ้านสันหนองบัว ตําบล
ป่าก่อดํา

0 198,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 
บ้านหนองบัว ตําบลป่าก่อดํา 0 231,436 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 2 ซอย 7 
และ ซอย 8 หมู่ที 3 0 0 309,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมไหล่ทางหนองก่าง หมู่ที 5 
บ้านแม่ผง

0 0 438,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที 11 220,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 6 บ้านสันหนองล้อมเชือม
หมู่ที 9 เทศบาลป่าก่อดํา

0 0 490,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อม
ไหล่ทาง ซอย 2 หมู่ที 5 บ้านแม่ผง 
ความกว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 484 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ ตามแบบแปลนและราย
ละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลป่า
ก่อดํากําหนด

0 0 0 240,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ 
หมู่ที 11 บ้านสันหนองบัวเชือมตําบลบัว
สลี

0 0 490,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันหนองล้อม หมู่ 6 เชือมกับ
หมู่ที 9 เทศบาลตําบลป่าก่อดํา

0 0 0 450,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนไปหมู่ที 7 เทศบาลตําบลป่า
ก่อดํา

0 0 262,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าสุสานหนองกวาง 79,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านสันหนองบัว หมู่ 11 เชือมกับ
หมู่ที 2 ตําบลบัวสลี

0 0 0 450,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 10 หมู่ที 1 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 14 หมู่ที 1 300,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 2 หมู่ที 4 0 0 0 240,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 3 ซอย 5 หมู่ที 
2

0 334,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 3 สันสลี หมู่ที 
5

324,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 5 หมู่ที 3 218,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 6 และซอย 4 
หมู่ที 3 บ้านต้นม่วง

0 197,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 7 หมู่ที 6 0 0 0 240,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 9 หมู่ที 5 บ้าน
แม่ผง

0 259,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอยประปา - ซอย 
4 (บ้านนายทรา) หมู่ที 5

0 0 285,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคลองชลประทานทางเข้า
สุสาน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที 11

0 0 365,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคลองชลประทานทางเข้า
สุสาน หมู่ที 11 บ้านสันหนองบัว

0 287,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถังเก็บนําประปา หมู่ที 
4 179,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างพนังกําแพงกันดิน
สไลด์ ซอย 4 หมู่ที 4 0 0 358,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างพนังกําแพงกันดิน
สไลด์ ซอย 4 หมู่ที 4 บ้านท่าขีเหล็ก 0 141,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบถังเก็บนําประปา 
หมู่ที 1 บ้านโป่งมอญ 0 199,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ทรงแชมเปญ หมู่ที 11 0 0 0 550,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีตสวน
สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที 2 0 0 249,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา รูปตัวยู
พร้อมฝาปิดถนนสายกลาง หมู่ที 5 บ้าน
แม่ผง ความยาว 50 เมตร กว้าง 0.50 
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ ตามแบบแปลนและราย
ละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลป่า
ก่อดํากําหนด

0 0 0 160,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างห้องนําครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา 0 0 75,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์ชาวนา หมู่ที 6 บ้านสันหนอง
ล้อม

0 279,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที 1 0 0 479,000 0 0 % 0

โครงการขยาย/เสริมไหล่ทางถนน เขต
พืนทีรับผิดชอบของอบต.ป่าก่อดํา (หมู่ที 
1-6และ หมู่ที 11)

0 0 99,000 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 6 184,400 0 0 0 0 % 0

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 1 
บ้านโป่งมอญ 0 189,500 0 0 0 % 0

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 4 บ้านท่า
ขีเหล็ก 0 157,500 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที 
3 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการซ่อมสร้างถนนสายการเกษตร 
เขตพืนทีความรับผิดชอบของอบต.ป่า
ก่อดํา (หมู่ที 1-6 และหมู่ที 11)

0 0 299,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา 0 299,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องประชุมอบ
ต.ป่าก่อดํา 0 195,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา 89,500 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสํานัก
งาน อบต.ป่าก่อดํา (อาคาร
อเนกประสงค์ 2 ชัน)

0 83,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที 2 298,500 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 147,100 49,392 75,500 430,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,040,000 3,904,128 4,273,500 3,900,000 0

รวมงบลงทุน 4,440,000 3,904,128 4,273,500 3,900,000 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 399,018.62 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 399,018.62 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 399,018.62 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 4,440,000 3,904,128 4,672,518.62 3,900,000 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,431,039 4,949,671.74 5,827,876.62 5,440,960 1,736,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน  22,175 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562) 0 11,700 0 0 0 % 0

โครงการจัดนิทรรศการร้านสินค้า
งานมหกรรมอาหารและของดีอําเภอแม่
ลาว ประจําปี 2562

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดนิทรรศการร้านสินค้าชุมชน
งานมหกรรมอาหารและของดีอําเภอแม่
ลาว ครังที 5 ประจําปี 2560

0 0 25,000 0 0 % 0

โครงการจัดร้านจําหน่ายสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ OTOP งานมหกรรมอาหาร
และของดีอําเภอแม่ลาว ครังที 4 
ประจําปี 2559

0 20,000 0 0 0 % 0
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โครงการถนนวัฒนธรรมเศรษฐกิจ 24,530 0 0 0 0 % 0

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถินจาก
ผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการบริหารจัดการขยะ 0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ตําบลป่าก่อดํา 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพ
ติด 0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิงแวดล้อม 0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 15,035 0 0 0 0 % 0

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 15,000 0 0 0 0 % 0

โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 275,450 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับกลุ่ม
พัฒนาสตรี 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเพิมมูลค่าแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากกล้วย 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์งดสูบบุหรีโลก 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้าง
สุข 0 0 0 20,000 25 % 25,000

โครงการส่งเสริมการลดความรุนแรงใน
เด็กและสตรี 0 19,025 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมจักสานสําหรับผู้สูงอายุ 0 0 14,803 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 16,410 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสร้างความปรองดอง
และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 0 0 43,009 0 0 % 0

โครงการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ 0 0 0 35,000 -42.86 % 20,000
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โครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้พิการ 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

โครงการสายสัมพันธ์สู่ครอบครัว 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพืช
สมุนไพร 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมกฎหมายทีควรรู้ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมการบริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพ
ศักยภาพ กลุ่มพัฒนาสตรี 0 0 118,550 0 0 % 0

โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านอาชีพ
ของกลุ่มพัฒนาสตรี 0 44,450 0 0 0 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพของผู้สูง
อายุ 0 0 0 15,000 100 % 30,000

โครงการอบรมสมุนไพร สําหรับผู้สูง
อายุ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี 0 0 20,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 382,190 95,175 237,772 265,000 380,000

รวมงบดําเนินงาน 382,190 95,175 237,772 265,000 380,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 382,190 95,175 237,772 265,000 380,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 382,190 95,175 237,772 265,000 380,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 5,000 0 0 0 0

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลป่า
ก่อดํา 0 0 0 180,000 -33.33 % 120,000

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลป่า
ก่อดําต้านยาเสพติด 72,160 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา ระดับต่างๆ 0 8,800 8,800 0 0 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาระดับต่างๆ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันในระดับต่างๆ 58,474 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย 0 0 39,850 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 130,634 8,800 48,650 210,000 150,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 5,000 600 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000 35,000

รวมงบดําเนินงาน 130,634 8,800 48,650 215,000 185,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 0 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 135,634 8,800 48,650 215,000 185,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 59,500 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 16,200 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงนํา
พระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ 30,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรงนํา
พระธาตุไชยสิทธิ 12,500 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรงนํา
พระธาตุหมอกมุงเมือง 11,600 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรงนํา
พระธาตุุมณีนาถสันต้นม่วง 12,270 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีหล่อ
เทียนและแห่เทียนพรรษา 35,000 0 0 0 0 % 0

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ประจําปีงบประมาณ 2559 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปีงบประมาณ 2559 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจํานํา
พรรษา ประจําปีงบประมาณ 2559 0 19,375 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานสรงนําพระธาตุไชยสิทธิ 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานสรงนําพระธาตุมณีนาถ
สันต้นม่วง 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานสรงนําพระธาตุ
รัตนมหามงคลเจดีย์ 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานสรงนําพระธาตุหมอก
มุงเมือง 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรม 0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 25,500 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา 0 0 19,790 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีงานสรงนํา
พระธาตุไชยสิทธิ 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีงานสรงนํา
พระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีงานสรงนํา
พระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีงานสรงนํา
พระธาตุหมอกมุงเมือง 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีลอย
กระทง 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการสืบสานจัดงานประเพณี
สงกรานต์รดนําดําหัวผู้สูงอายุ (ปีใหม่
เมือง)

0 0 0 80,000 0 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงนํา
พระธาตุไชยสิทธิ หมู่ที 11 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงนํา
พระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง หมู่ที 3 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงนํา
พระธาตุมหารัตนมงคลเจดีย์ หมู่ที 1 0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงนํา
พระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงนํา
พระธาตุหมอกมุงเมือง หมู่ที 4 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีหล่อ
เทียนพรรษา 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมคุณธรรมนําชีวิต 0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 177,070 159,375 105,290 175,000 250,000

รวมงบดําเนินงาน 177,070 159,375 105,290 175,000 250,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 5,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 5,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 5,000 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 177,070 164,375 105,290 175,000 250,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 317,704 173,175 153,940 390,000 435,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 10 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 450,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 6 เชือมหมู่ที 9 ทต.ป่าก่อดํา 
(ต่อจากของเดิม)

0 0 0 0 100 % 450,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 3 (ดงเย็น) หมู่
ที 5

0 0 0 0 100 % 450,000

โครงการก่อสร้างฝาย คสล.พร้อมมี
ประตูนําปิด-เปิด ลํานําร่องกัง หมู่ที 4 0 0 0 0 100 % 450,000

โครงการก่อสร้างรัว อบต.ป่าก่อดํา 0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝา
ปิด ซอย 4 หมู่ที 11 0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ป่าก่อ
ดํา 0 0 0 0 100 % 340,000

โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปา หมู่
ที 2 0 0 0 0 100 % 270,000

เงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่าK) 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที 
3 0 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 3,620,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 3,620,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 0 0 3,620,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 3,620,000
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบียประชุม 20,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 20,000 0 0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันและกําจัดแมลงวันผล
ไม้ 15,000 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและกําจัดหอยเชอรี 11,230 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลป่าก่อดํา

0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันแมลงวันผลไม้ 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน 
กําจัดศัตรูพืชและโรคระบาดของสัตว์ 0 0 0 15,000 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 26,230 0 20,000 50,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 19,850 20,000 18,390 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 19,850 20,000 18,390 50,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 66,080 20,000 38,390 100,000 100,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 66,080 20,000 38,390 100,000 100,000
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการตามแนวพระราชดําริฯ ร่วมใจ
ปลูกป่า 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ
และสิงแวดล้อม 32,500 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ
และสิงแวดล้อม ในเขตพืนทีอบต.ป่าก่อ
ดํา

0 40,000 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่าเพิมพืนทีสีเขียว 0 0 1,950 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 32,500 40,000 1,950 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 32,500 40,000 1,950 10,000 10,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างฝายชะลอนํากักเก็บ
ความชุ่มชืน 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 20,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 20,000 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 32,500 40,000 1,950 30,000 10,000

รวมแผนงานการเกษตร 98,580 60,000 40,340 130,000 110,000
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 27,015 31,128 40,198 50,000 0 % 50,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 4,582,500 5,527,120 -0.13 % 5,520,100

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 893,600 969,600 8.91 % 1,056,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 206,000 231,000 228,000 235,500 14.65 % 270,000

สํารองจ่าย 60,517 8,063 3,073 300,000 -50 % 150,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 76,000 76,000 75,000 80,000 -100 % 0

การสมทบเงินระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิน 0 0 0 0 100 % 75,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 100,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 121,000 130,000 132,780 157,900 1.01 % 159,500

รวมงบกลาง 490,532 476,191 5,955,151 7,420,120 7,280,600

รวมงบกลาง 490,532 476,191 5,955,151 7,420,120 7,280,600

รวมงบกลาง 490,532 476,191 5,955,151 7,420,120 7,280,600

รวมแผนงานงบกลาง 490,532 476,191 5,955,151 7,420,120 7,280,600

รวมทุกแผนงาน 16,480,879.35 16,441,197.35 23,515,165.98 28,500,000 29,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
อําเภอ แม่ลาว   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 29,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,258,240 บาท
งบบุคลากร รวม 5,705,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
-ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้
แก่นายก อบต.และรองนายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก สภาอบจ.,เทศบาล,อบ
ต. (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง ฯลฯ จํานวน 12
 เดือน ดังนี
1)นายกอบต.          จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 20,400 บาท/เดือน
2)รองนายกอบต.     จํานวน 2 อัตรา อัตราละ11,220 บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนประจําตําแหน่งนายกอบต.และรองนายกอบต. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิ
กอบจ.,เทศบาล,อบต. (ฉบับที2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง ฯลฯ จํานวน 12 เดือน ดังนี
    1)นายกอบต.        จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 1,750 บาท/เดือน
    2)รองนายกอบต.   จํานวน 2 อัตรา อัตราละ    880 บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พิเศษนายกอบต.และรองนายกอบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกอบจ.,เทศบาล,อบต
. (ฉบับท2ี) พ.ศ. 2557 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง ฯลฯ จํานวน 12
 เดือน ดังนี
    1)นายกอบต.        จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 1,750 บาท/เดือน
    2)รองนายกอบต.   จํานวน 2 อัตรา อัตราละ    880 บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

-ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เพือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร และ
สมาชิกอบจ.,เทศบาล,อบต. (ฉบับที2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสังการที
เกียวข้อง ฯลฯ จํานวน 12 เดือน ดังนี
    1)เลขานุการ นายกอบต.        จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 7,200
 บาท/เดือน
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,368,000 บาท
-ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิ
กอบจ.,เทศบาล,อบต. (ฉบับที2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง ฯลฯ จํานวน 12 เดือน ดังนี
     1)ประธานสภาอบต.        จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 11,220
 บาท/เดือน
    2)รองประธานสภาอบต.   จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 9,180 บาท/เดือน
    3)สมาชิกสภาอบต.         จํานวน 12 อัตรา อัตราละ 7,200
 บาท/เดือน
    4)เลขานุการสภาอบต.     จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 7,200 บาท/เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,652,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,878,320 บาท
-ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี ตามคําสังเลือนขัน
เงินเดือน เลือนระดับ ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสังการ
ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี
    1)ปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง)    จํานวน 1 อัตรา
    2)รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 2 อัตรา
    3)หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น)จํานวน 1 อัตรา
    4)นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ         จํานวน 1 อัตรา
    5)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ          จํานวน 1 อัตรา
    6)นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                          จํานวน 1 อัตรา
    7)นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ                            จํานวน 1 อัตรา
    8)จพง.ป้องกันฯ ชํานาญงาน                              จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
-ประเภทเงินประจําตําแหน่ง เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ตามมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
)   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (เพิมเติม)พ.ศ. 2559  และระเบียบหนังสือสัง
การต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ดังนี
    1)ปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง)    จํานวน 1 อัตรา
    2)รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 2 อัตรา
    3)หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น)จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
-ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2542  ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง สํานักปลัดอบต. ดังนี
       1) พนักงานจ้างทัวไป (คนงานทัวไป)    จํานวน 4 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
-ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (พชค.)เพือจ่ายเป็นเงินเพิม
ต่างๆ ของพนักงานจ้าง (เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว)ตามมาตรา 35 พระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558  ตามมติ ครม. ระเบียบ และ
หนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง สํานักปลัดอบต
. ดังนี
    1) พนักงานจ้างทัวไป (คนงานทัวไป)    จํานวน 4 อัตรา

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
-ประเภทเงินอืนๆ เพือจ่ายเป็นเงินพิเศษอืนๆ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ตามมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2)   พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (เพิมเติม)พ.ศ. 2559  และระเบียบหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี
    1)ปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง)   จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,419,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 720,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 600,000 บาท
-ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน มีรายละเอียดดังนี
     1)ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จํานวน 300,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนคณะกรรมการผู้ทีได้รับการแต่งตังเป็นคณะกรรมการต่างๆ ค่า
ตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ฯลฯ ตามระเบียบ หนังสือสังการ
ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
     2)เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 300,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวับประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557
     ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้สําหรับรายจ่ายประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
-ประเภทค่าเช่าบ้าน  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ ค่าผ่อนชําระเงิน
กู้ เพือทีอยู่อาศัยให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายของสํานัก
ปลัด อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2551  ตามกฎหมายและหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
-ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559 และตามกฎหมายหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,626,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 656,700 บาท
-ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี
    - ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
    -ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
    -ค่าถ่ายเอกสาร 
    -ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
    -ค่าซักฟอก 
    -ค่ากําจัดสิงปฏิกูล 
    -ค่าติดตังประปา 
    -ค่าติดตังโทรศัพท์ 
    -ค่าจ้างแรงงาน 
    -ค่าติดตังไฟฟ้า
    -ค่าเช่าทรัพย์สิน
    -ค่าเบียประกัน
    -ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
    -ค่าระวางบรรทุก
    -ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
    -ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เพือเป็นรายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสาร 
    -ค่าวารสารสิงพิมพ์   เพือจ่ายเป็นค่าวารสารสิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ข่าว
สารต่างๆ ตามภารกิจถ่ายโอน 
    ฯลฯ
    ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้สําหรับรายจ่ายประเภท รายจ่ายทีได้มาซึงบริการ
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
-ประเภทรายจ่ายเกียวกับพิธีการรับและพิธีการ โดยมีรายละเอียดดังนี
    1)ค่ารับรอง  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าใช้จ่ายที
เกียวเนืองในการรับรอง ฯลฯ รวมถึง การนิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจ
เยียม ร่วมต้อนรับคณะบุคคลหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามหนังสือสัง
การ ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
    2)ค่าเลียงรับรอง เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาฯ การ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมายจัดตัง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองในการเลียง
รับรอง ฯลฯ ตามหนังสือสังการ ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 
    3) พิธีเปิดอาคารต่างๆ
    4)ค่าใช้จ่ายสําหรับพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
พิธีทางศาสนา พิธีการวันสําคัญต่างๆ เช่น ค่าของขวัญ พวงมาลา พาน
พุ่ม ช่อดอกไม้ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
    ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้สําหรับรายจ่ายประเภท รายจ่ายเกียวกับการรับรองและ
พิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสัง
การ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของจนท.ท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมจนถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2559  
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง จํานวน 390,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน กรณีต่างๆ และการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิก
วุฒิสภา กรณีครบวาระ ยุบสภา หรือแทนตําแหน่งทีว่างลง  โดยเช่น ค่าจัด
ตกแต่งสถานที อาหารกลางวัน อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการเลือก
ตัง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือ
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0890.4/ว 3992 ลงวัน
ที 2 ตุลาคม 2556 
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0890.4/468 ลงวัน
ที 17 มกราคม 2556 
    -หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.    
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 99 ลําดับที 5
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โครงการจัดนิทรรศการวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจัด
นิทรรศการวันท้องถินไทย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ การ
จัดแสดงผลงาน การจัดทําบอร์ดเผยแพร่ความรู้ บอร์ดประชาสัมพันธ์ การ
จัดกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 98 ลําดับที 4
โครงการท้องถินปลอดทุจริต จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการท้องถิน
ปลอดทุจริต เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 100 ลําดับที 12
โครงการประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 25,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการประชาคม
เพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การบริหารและการเมืองการปกครอง หน้าที 99 ลําดับ
ที  7
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําและบุคลากรท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําและบุคลากรท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามiระเบียบ/หนังสือ
สังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    -ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 100 ลําดับที 11
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โครงการส่งเสริมขับเคลือนการจัดทําแผนหมู่บ้าน/แผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมขับ
เคลือนการจัดทําแผนหมู่บ้าน/แผนชุมชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือ
สังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การบริหารและการเมืองการปกครอง หน้าที 100 ลําดับ
ที  12

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส่สําหรับเจ้าหน้าทีท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส่สําหรับเจ้าหน้าที เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 99 ลําดับที 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 130,000 บาท
-ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือจ่ายเป็นรายจ่ายค่าซ่อมปกติ ค่า
ซ่อมกลาง ทีใช้ในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือการจ้างเหมาแรง
งาน เช่น ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ  ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 101 ลําดับที 13
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ค่าวัสดุ รวม 725,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
-ประเภทวัสดุสํานักงาน  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด อบต.  เช่น เครืองคิด
เลข เครืองเจาะกระดาษ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร นําหมึกปรินท์ ไม้บรรทัด สมุดประวัติ
ข้าราชการ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร นํา
ดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 14

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท
-ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต. เช่น ผงซัก
ฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด ถัง กระทะ แก้วนํา จาน
รอง กะละมัง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 101 ลําดับที 14
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
-ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต
. เช่น กระจกโค้งมน แผงหยุดตรวจสามเหลียน  กรวยจราจร ยางรถ
ยนต์ ล้อรถ อะไหล่เครืองยนต์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 14

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 270,000 บาท
-ประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต
. เช่น นํามันเชือเพลิง แก๊สหุงต้ม นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจาร
บี ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 101 ลําดับที 14
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท
-ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบ
ต. เช่น เปลห้ามคนไข้ เวชภัณฑ์ สําลีและผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ นํายา
ต่างๆ ถุงมือ  ออกซิเจน ฯลฯตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 101 ลําดับที 14

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
-ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต
. เช่น ขาตังกล้อง พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 14
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 55,000 บาท
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต. เช่น ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อ
เนือง เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมมโมรี
ซิป เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 101 ลําดับที 14

ค่าสาธารณูปโภค รวม 348,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท
- ประเภทค่าไฟฟ้า เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในสํานักงานที
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา/ในทีสาธารณะ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 18,000 บาท
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐาน ค่า
โทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้หมายความร่วมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ของสํานักงาน
ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
- ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่า
ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
- ประเภทค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสาร
และโทรคมนาคม ในการปฏิบัติงานในสํานักงานทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลป่าก่อดํา ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
-ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น เครืองจักร
กล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 13

งบเงินอุดหนุน รวม 83,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 83,500 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุน อปท. (โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน(เทศบาลตําบลแม่
ลาว) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท
.  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม/เปลียนแปลง ฉบับที 1 แบบ ผ02 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการ
เมืองและการบริหารการปกครอง หน้าที 91 ลําดับที 1
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย

จํานวน 27,000 บาท

    - เพือจ่ายเป็นอุดหนุนทีว่าการอําเภอแม่ลาว โครงการจัดกิจกรรมงาน
พ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย เช่น ค่าตกแต่งจัด
สถานที  จัดทําเครืองสักการะ พานพุ่ม บายศรี ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือ
สังการ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ02
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 111 ลําดับที 5

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวานสดุดีเนืองในวโรกาสวันคล้าย
วันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(งานทานหาแม่ฟ้า
หลวง)

จํานวน 2,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นอุดหนุนทีว่าการอําเภอแม่ลาว โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระ
เกียรติและถวานสดุดีเนืองในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี(งานทานหาแม่ฟ้าหลวง)เช่น จัดทําเครือง
สักการะ พานพุ่ม บายศรี จ้างเหมารถ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ02
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 112 ลําดับที 8
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โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนืองในวโรกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่
ฟ้าหลวง)

จํานวน 2,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นอุดหนุนทีว่าการอําเภอแม่ลาว โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระ
เกียรติและถวายสดุดีเนืองในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) เช่น จัดทํา
เครืองสักการะ พานพุ่ม บายศรี จ้างเหมารถ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสัง
การ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ02
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 110 ลําดับที 2

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนืองในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จํานวน 5,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นอุดหนุนทีว่าการอําเภอแม่ลาว โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระ
เกียรติและถวายสดุดีเนืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เช่น ค่าตกแต่งจัดสถานที  จัดจ้างทําพลุพิธี
เปิด-ปิด จัดทําเครืองไทยธรรม เครืองสักการะ พานพุ่ม บายศรี ฯลฯ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ02
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 111 ลําดับที 4

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  15:42:05 หน้า : 14/63



โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนืองในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นอุดหนุนทีว่าการอําเภอแม่ลาว โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระ
เกียรติและถวายสดุดีเนืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เช่น ค่าตกแต่งจัดสถานที  งินรางวัล จัดทํา
เครืองสักการะ พานพุ่ม บายศรี ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ02
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 113 ลําดับที 9

โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน 1,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นอุดหนุนทีว่าการอําเภอแม่ลาว โครงการจัดกิจกรรมวันปิยม
หาราช  เช่น ค่าตกแต่งจัดสถานที  จัดทําเครืองสักการะ พาน
พุ่ม บายศรี ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ02
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 111 ลําดับที 3
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โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมมวลชนของ
อําเภอแม่ลาว  ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นอุดหนุนทีว่าการอําเภอแม่ลาว โครงการดําเนินการและสนับ
สนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมมวลชนของอําเภอแม่ลาว ประจําปีงบ
ประมาณ 2562  เช่น ค่าตอบแทนมวลชน ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ02
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 110 ลําดับที 1 

โครงการประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นอุดหนุนทีว่าการอําเภอแม่ลาว โครงการจัดประเพณีนมัสการ
และสรงนําพระธาตุดอยตุง  เช่น จัดทําเครืองสักการะ พาน
พุ่ม บายศรี จ้างเหมารถ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ02
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 112 ลําดับที 6 
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจําปี พ
.ศ. 2562

จํานวน 4,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นอุดหนุนทีว่าการอําเภอแม่ลาว โครงการสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจําปี พ.ศ. 2562 เช่น ค่าตกแต่ง
จัดสถานที จัดทําเครืองสักการะ พานพุ่ม บายศรี  ค่าจ้างทําป้ายคําขวัญ ค่า
จ้างเหมารถ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ02
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 112 ลําดับที 7 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 13,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 13,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 13,000 บาท
รายจ่ายอืน
สํารวจความพึงพอใจในการบริการ จํานวน 13,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา  ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 100 ลําดับที 10

งานบริหารงานคลัง รวม 2,282,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,341,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,341,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,299,360 บาท
-ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี ตามคําสังเลือนขัน
เงินเดือน เลือนระดับ ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสังการ
ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี
    1)ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา
    2)นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ         จํานวน 1 อัตรา
    3)นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ        จํานวน 1 อัตรา
    4)นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                      จํานวน 1 อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-ประเภทเงินประจําตําแหน่ง เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ตามมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
)   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (เพิมเติม)พ.ศ. 2559  และระเบียบหนังสือสัง
การต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ดังนี
    1)ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 869,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 260,000 บาท
-ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน มีรายละเอียดดังนี
     1)ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จํานวน 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนคณะกรรมการผู้ทีได้รับการแต่งตังเป็นคณะกรรมการ
ต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ฯลฯ ตาม
ระเบียบ หนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
     2)เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวับประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557
    ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้สําหรับรายจ่ายประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
-ประเภทค่าเช่าบ้าน  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ ค่าผ่อนชําระเงิน
กู้ เพือทีอยู่อาศัยให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายของกอง
คลัง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2551  ตามกฎหมายและหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559 และตามกฎหมายหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 434,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 244,500 บาท
-ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี
    - ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
    -ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
    -ค่าถ่ายเอกสาร 
    -ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
    -ค่าซักฟอก 
    -ค่ากําจัดสิงปฏิกูล 
    -ค่าติดตังประปา 
    -ค่าติดตังโทรศัพท์ 
    -ค่าจ้างแรงงาน 
    -ค่าติดตังไฟฟ้า
    -ค่าเช่าทรัพย์สิน
    -ค่าเบียประกัน
    -ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
    -ค่าระวางบรรทุก
    -ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
    -ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เพือเป็นรายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสาร 
    -ค่าวารสารสิงพิมพ์   เพือจ่ายเป็นค่าวารสารสิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ข่าว
สารต่างๆ ตามภารกิจถ่ายโอน 
    ฯลฯ
    ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้สําหรับรายจ่ายประเภท รายจ่ายทีได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของจนท.ท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมจนถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2559  
    -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทํา/ปรับปรุงข้อมูล
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
งานการคลัง ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าก่อดําและการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550 
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว
 462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลงวันที 9
 มกราคม 2555 
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที 199 กุมภาพันธ์ 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง หน้าที 100 ลําดับที 9
บริการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการบริหารจัด
เก็บภาษีเคลือนที เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตาม
ระเบียบ/หนังสืองการ
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม/เปลียนแปลง ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารการปกครอง  หน้าที 89 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือจ่ายเป็นรายจ่ายค่าซ่อมปกติ ค่า
ซ่อมกลาง ทีใช้ในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือการจ้างเหมาแรง
งาน เช่น ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ  ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์
ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง  หน้าที 101 ลําดับ
ที 13
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-ประเภทวัสดุสํานักงาน  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง  เช่น เครืองคิดเลข เครือง
เจาะกระดาษ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร นําหมึกปรินท์ ไม้บรรทัด สมุดประวัติข้าราชการ สิง
พิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 14

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
-ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต
. เช่น ขาตังกล้อง พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง ป
 หน้าที 101 ลําดับที 14
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต. เช่น ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อ
เนือง เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมมโมรี
ซิป เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 14

งบลงทุน รวม 71,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 10,500 บาท
-ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีจัดเป็น
ครุภัณฑ์โดยสภาพ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานว 3 ตัว  ราย
ละเอียด ดังนี 
    -มีพนักพิง มีทีวางแขน สามารถปรับระดับขึน-ลง และหมุนได้
    ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณหรือราคาตามท้องตลาด (เนืองจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2  แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที  24 ลําดับที 11
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
-ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีจัดเป็น
ครุภัณฑ์โดยสภาพ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
 สําหรับงานประมวลผล * ราคา 21,000 บาท คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564) แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 2  แบบ ผ08 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที  24 ลําดับที 9

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  15:42:05 หน้า : 23/63



จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
-ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีจัดเป็น
ครุภัณฑ์โดยสภาพ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 22,000
 บาท คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความ
จําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564) แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 2  แบบ ผ08 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที  24 ลําดับที 10
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จัดซือเครืองสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที 1 จํานวน 18,000 บาท
-ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีจัดเป็น
ครุภัณฑ์โดยสภาพ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที 1 ราคา 18,000 บาท คุณลักษณะพืน
ฐาน
    - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
    - สามารถสแกนเอกสารได้2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
    - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm 
    - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ
 าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564) แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 2  แบบ ผ08 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที  24 ลําดับที 8

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 25,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    -ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม/เปลียนแปลง ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารการปกครอง  หน้าที 87 ลําดับที 3
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โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควัน จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกัน
ปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควัน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือ
สังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    -ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม/เปลียนแปลง ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารการปกครอง  หน้าที 88 ดับที 5
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. จํานวน 40,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือ
สังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 5 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง  หน้าที 103 ดับที 4
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชน จํานวน 50,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนและให้บริการประชาชน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่า
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที 22 กันยายน 
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    -ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5
 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง  หน้าที 104 ดับที 6
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โครงการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินบริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการหน่วยการ
แพทย์ฉุกเฉินบริการประชาชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที 17
 กันยายน 2553
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    -ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม/เปลียนแปลง ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารการปกครอง  หน้าที 87 ดับที 4
โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม/เปลียนแปลง ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารการปกครอง  หน้าที 87 ดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท
-ประเภทวัสดุเครืองดับเพลิง  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัด อบต.  เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายฉีดนําดับ
เพลิง ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 14
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,976,540 บาท
งบบุคลากร รวม 1,356,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,356,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,114,560 บาท
-ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี ตามคําสังเลือนขัน
เงินเดือน เลือนระดับ ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสังการ
ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี
    1)ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา
    2)นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)         จํานวน 1 อัตรา
-ประเภทเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล เพือจ่ายเป็นเงิน
เดือนพนักงานครู อบต. ประจําปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู
ประจําปี ตามคําสังเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับ ตามมติ ค
รม. ระเบียบ และหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงาน
ครู อบต. ดังนี
    1) ครู (คศ.1/คศ.2)           จํานวน  2 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-ประเภทเงินประจําตําแหน่ง เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ตามมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
)   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (เพิมเติม)พ.ศ. 2559  และระเบียบหนังสือสัง
การต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ดังนี
1)ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
-ประเภทเงินวิทยฐานะ เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหน่งครูทีมีใบ
อนุฐาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและ
เงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที 2) พ
.ศ. 2554 และระเบียบหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ดังนี
1)ครูชํานาญการ (คศ.2)         จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 154,080 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2542  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ลงวันที 10
 กรกฎาคม 2557และตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสังการต่างๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ  ดังนี
    1)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)     จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,900 บาท
 -ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (พชค.)เพือจ่ายเป็นเงินเพิม
ต่างๆ ของพนักงานจ้าง (เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว)ตามมาตรา 35 พระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558  ตามมติ ครม. ระเบียบ และ
หนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง กองการ
ศึกษาฯ ดังนี
    1)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)     จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 615,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
-ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน มีรายละเอียดดังนี
      1)เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เพือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวับประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559และตามกฎหมายและหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  15:42:05 หน้า : 29/63



ค่าใช้สอย รวม 485,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี
    - ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
    -ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
    -ค่าถ่ายเอกสาร 
    -ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
    -ค่าซักฟอก 
    -ค่ากําจัดสิงปฏิกูล 
    -ค่าติดตังประปา 
    -ค่าติดตังโทรศัพท์ 
    -ค่าจ้างแรงงาน 
    -ค่าติดตังไฟฟ้า
    -ค่าเช่าทรัพย์สิน
    -ค่าเบียประกัน
    -ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
    -ค่าระวางบรรทุก
    -ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
    -ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เพือเป็นรายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสาร 
    -ค่าวารสารสิงพิมพ์   เพือจ่ายเป็นค่าวารสารสิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ข่าว
สารต่างๆ ตามภารกิจถ่ายโอน 
    ฯลฯ
    ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้สําหรับรายจ่ายประเภท รายจ่ายทีได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
-ประเภทรายจ่ายเกียวกับพิธีการรับและพิธีการ โดยมีรายละเอียดดังนี
       1)ค่าใช้จ่ายสําหรับพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับพิธีทางศาสนา พิธีการวันสําคัญต่างๆ เช่น ค่าของขวัญ พวง
มาลา พานพุ่ม ช่อดอกไม้ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
    ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้สําหรับรายจ่ายประเภท รายจ่ายเกียวกับการรับรองและ
พิธีการ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของจนท.ท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมจนถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2559  
    -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.

โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครืองดืม ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 87 ลําดับที 9

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือจ่ายเป็นรายจ่ายค่าซ่อมปกติ ค่า
ซ่อมกลาง ทีใช้ในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือการจ้างเหมาแรง
งาน เช่น ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ  ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์
ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง  หน้าที 101 ลําดับ
ที 13
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-ประเภทวัสดุสํานักงาน  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ  เช่น เครืองคิด
เลข เครืองเจาะกระดาษ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร นําหมึกปรินท์ ไม้บรรทัด สมุดประวัติ
ข้าราชการ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร นํา
ดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 14

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เช่น ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนือง เมน
บอร์ด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมมโมรีซิป เมาส์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ฯลฯตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 14
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
-ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีจัดเป็น
ครุภัณฑ์โดยสภาพ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์  จํานวน  1
  ตัว ราคา 5,000 บาท ขนาด 60x120x75 ซม. ราคาตามเกณฑ์
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบ
ประมาณ หรือราคาตามท้องตลาด (กรณีไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม/เปลียนแปลง ฉบับที 2 แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 24 ลําดับ
ที 10

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,497,740 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,026,740 บาท
ค่าใช้สอย รวม 582,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการเรียนรู้/อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ
การเรียนรู้/อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา หน้าที 86 ลําดับที 7
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 38,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งจัดสถานที ของรางวัล วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ เช่น  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา   หน้าที 86 ลําดับที 6
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ป่าก่อดํา จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดําเช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าตกแต่งจัดสถานที ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
      -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา  หน้าที 86 ลําดับที 4
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา  หน้าที 85 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่ง
เสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตกแต่งจัดสถานที วัสดุอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ
      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา  หน้าที 85 ลําดับที 2
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 110,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต
.ป่าก่อดํา 1 ศูนย์ จํานวน 65 คน คนละ 1,700 บาทโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561  ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564) แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 5 การบริหารและการเมืองการ
ปกครอง หน้าที 101 ลําดับที 14 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลาง
วันของศพด.อบต.ป่าก่อดํา)

จํานวน 318,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ป่าก่อดํา  1 ศูนย์  จํานวน 65 คน จํานวน 245 วัน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564) แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  หน้าที 86 ลําดับที 5 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 45,200 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
รายละเอียดดังนี
    -เพือเป็นจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี อัตรา
คนละ 200บาท/ปี จํานวน 40 คน เป็นเงิน 8,000 บาท
    -เพือเป็นจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5
 ปี อัตราคนละ 200บาท/ปี จํานวน 40 คน เป็นเงิน 8,000 บาท
    -เพือเป็นจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5
 ปี อัตราคนละ 300บาท/ปี จํานวน 40 คน เป็นเงิน 12,000 บาท
    -เพือเป็นจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5
 ปี อัตราคนละ 430บาท/ปี จํานวน 40 คน เป็นเงิน 17,200 บาท
    -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  

ค่าวัสดุ รวม 434,540 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
-ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เช่น ผงซัก
ฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด ถัง กระทะ แก้วนํา จาน
รอง กะละมัง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 14
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 384,540 บาท
-ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)สําหรับ
เด็กเล็กและประถมศึกษาปีที 1 - ประถมศึกษาปีที 6 ในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.  2 โรงเรียน จํานวน 109 คน จํานวน 260 วัน  และสําหรับ
เด็กเล็กใน ศพด.อบต.ป่าก่อ
ดํา  1 ศูนย์ จํานวน 65 คน จํานวน 260 วัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561   ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564) แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา หน้าที 85 ลําดับที 3 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
- ประเภทค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสาร
และโทรคมนาคม ในการปฏิบัติงานในสํานักงานทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลป่าก่อดํา ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบเงินอุดหนุน รวม 471,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 471,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ (การฝึกอบรมส่งเสริมสุนทรียภาพและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน)

จํานวน 10,000 บาท

    - เพือจ่ายเป็นอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมสุนทรียภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน  ให้แก่นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
       -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ02
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา แผนงานการศึกษา หน้าที 108 ลําดับที 4
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ (สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 304,000 บาท
    - เพืออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง
มอญ จํานวน 76 คน จํานวน 200 วัน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือ
สังการ
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561  
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ02
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา  หน้าที 107 ลําดับที 1

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ผง (ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ผง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้  ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ02
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา หน้าที 109 ลําดับที 9
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อุดหนุนโรงเรียยนบ้านแม่ผง (สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 132,000 บาท
    - เพืออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ผง
จํานวน 33 คน จํานวน 200 วัน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสัง
การ
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561  
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ02
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา  หน้าที 109 ลําดับที 8

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อชนิดต่างๆ จํานวน 15,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันโรค
ติดต่อ/โรคไม่ติดต่อชนิดต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
   ลงวันที 6  มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณ
สุข แผนงานสาธารณสุข หน้าที 90 ลําดับที 1
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โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมผู้สูง
วัยใส่ใจสุขภาพ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
      -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณ
สุข หน้าที 90 ลําดับที 3

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน วัสดุ
อุปกรณ์ ในการฉีด ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ ฯลฯ
 ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 3)พ.ศ. 2543
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม/เปลียนแปลง ฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข  หน้าที 14 ลําดับที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน สําหรับ
ดําเนินตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000
 บาท จํานวน 7 หมู่ อาทิ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ตกแต่งสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม/เปลียนแปลง ฉบับที 2 แบบ ผ02 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข หน้าที 15 ลําดับที 1
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงพยาบาลแม่ลาว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการโรงพยาบาลแม่ลาว ตามโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ โครงการซักซ้อม
แผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม/เปลียนแปลง ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข หน้าที 90
 ลําดับที 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,736,520 บาท
งบบุคลากร รวม 779,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 779,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 617,520 บาท
-ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี ตามคําสังเลือนขัน
เงินเดือน เลือนระดับ ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสังการ
ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี
  1)ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
  2)นายช่างโยธาชํานาญงาน   จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-ประเภทเงินประจําตําแหน่ง เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ตามมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
)   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (เพิมเติม)พ.ศ. 2559  และระเบียบหนังสือสัง
การต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ดังนี
  1)ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
-ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2542  ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง กองช่าง ดังนี
    1) พนักงานจ้างทัวไป (คนงานทัวไป)    จํานวน 1 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (พชค.)เพือจ่ายเป็นเงินเพิม
ต่างๆ ของพนักงานจ้าง (เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว)ตามมาตรา 35 พระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558  ตามมติ ครม. ระเบียบ และ
หนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง กองช่าง ดังนี
    1) พนักงานจ้างทัวไป (คนงานทัวไป)    จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 927,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) โดยปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล    ประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-ประเภทค่าเช่าบ้าน  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ ค่าผ่อนชําระเงิน
กู้ เพือทีอยู่อาศัยให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายของสํานัก
ปลัด อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2551  ตามกฎหมายและหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
-ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559 และตามกฎหมายหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท
-ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี
    - ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
    -ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
    -ค่าถ่ายเอกสาร 
    -ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
    -ค่าซักฟอก 
    -ค่ากําจัดสิงปฏิกูล 
    -ค่าติดตังประปา 
    -ค่าติดตังโทรศัพท์ 
    -ค่าจ้างแรงงาน 
    -ค่าติดตังไฟฟ้า
    -ค่าเช่าทรัพย์สิน
    -ค่าเบียประกัน
    -ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
    -ค่าระวางบรรทุก
    -ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
    -ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เพือเป็นรายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสาร 
    -ค่าวารสารสิงพิมพ์   เพือจ่ายเป็นค่าวารสารสิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ข่าว
สารต่างๆ ตามภารกิจถ่ายโอน 
    ฯลฯ
    ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้สําหรับรายจ่ายประเภท รายจ่ายทีได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของจนท.ท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมจนถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2559  
    -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
-ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือจ่ายเป็นรายจ่ายค่าซ่อมปกติ ค่า
ซ่อมกลาง ทีใช้ในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือการจ้างเหมาแรง
งาน เช่น ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ  ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 13

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
-ประเภทวัสดุสํานักงาน  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น เครืองคิดเลข เครือง
เจาะกระดาษ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร นําหมึกปรินท์ ไม้บรรทัด สมุดประวัติข้าราชการ สิง
พิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 14
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท
-ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า รีซีสเตอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 14

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 110,000 บาท
-ประเภทวัสดุก่อสร้าง  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ
หรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี  เลือย ค้อน ชะแลง ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 14
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต. เช่น ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อ
เนือง เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมมโมรี
ซิป เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 14

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
-ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น เครืองจักร
กล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 13
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการจัดทําแปลงเรียน
รู้พืชสมุนไพร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปุ๋ย ค่าเมล็ดพันธุ์ฯลฯ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม/เปลียน ฉบับที 2 แบบ ผ01ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์ที 3การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข  หน้าที 13 ลําดับที 6

โครงการจัดนิทรรศการร้านสินค้างานมหกรรมอาหารและของดีอําเภอแม่
ลาว ประจําปี 2562

จํานวน 20,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการจัดนิทรรศการร้าน
สินค้างานมหกรรมอาหารและของดีอําเภอแม่ลาว ประจําปี 2562 เช่น ค่า
ตกแต่งสถานที จัดทําร้านค้านิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่า
กล้าไม้ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการ
ปกครอง หน้าที 105 ลําดับที 2

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถินจากผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้อง
ถินจากผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครืองดืม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสารประกอบ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข หน้าที 92 ลําดับ
ที 10
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตําบลป่าก่อดํา จํานวน 50,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ตําบลป่าก่อดํา เช่น  ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสัง
การ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม/เปลียนแปลง ฉบับที 2 แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 4 การบริหารจัดการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้าที 86 ลําดับที 3

โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการประชาชนร่วมใจต้าน
ภัยยาเสพติด  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครืองดืม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร
ประกอบ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หน้าที 91 ลําดับที 1

โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับกลุ่มพัฒนาสตรี จํานวน 15,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพ
สําหรับกลุ่มพัฒนาสตรี เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครืองดืม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสารประกอบ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
       -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม/เปลียนแปลง ฉบับที 2 แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 3การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข หน้าที 12 ลําดับที 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครือง
ดืม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบ ฯลฯ
 ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการบริหารและการเมืองการ
ปกครอง หน้าที 98 ลําดับที 1
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุข จํานวน 25,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงชุมชนสร้างสุข เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครืองดืม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร
ประกอบ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณ
สุข หน้าที 91 ลําดับที 3

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครืองดืม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสารประกอบ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณ
สุข หน้าที 91 ลําดับที 3

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  15:42:05 หน้า : 48/63



โครงการสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ เช่น  จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว 2128 ลงวัน
ที 31 กรกฎาคม 2557
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01 
ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง
หน้าที 105 ลําดับที 1
โครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการสร้างงานสร้างรายได้
ให้ผู้เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครือง
ดืม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบ ฯลฯ
 ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
ปรากฎ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์
ที 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข หน้าที 92
 ลําดับที 7

โครงการสายสัมพันธ์สู่ครอบครัว จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์สู่ครอบ
ครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครือง
ดืม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบ ฯลฯ
 ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
ปรากฎ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2 แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข หน้าที 12 ลําดับที 3
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โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพืชสมุนไพร จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาพืชสุมนไพร เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครืองดืม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร
ประกอบ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม/เปลียนแปลง ฉบับที 2 แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 3การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข หน้าที 13 ลําดับที 5

โครงการอบรมกฎหมายทีควรรู้ จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการอบรมกฏหมายที
ควรรู้ เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครือง
ดืม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบ ฯลฯ
 ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
       -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณ
สุข หน้าที 98 ลําดับที 2
โครงการอบรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการอบรมการบริหาร
จัดการระบบประปาหมู่บ้าน เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครืองดืม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสารประกอบ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการบริหารและการเมืองการ
ปกครอง หน้าที 105 ลําดับที 3
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โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครืองดืม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร
ประกอบ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณ
สุข หน้าที 13 ลําดับที 5
โครงการอบรมสมุนไพร สําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการอบรมสมุนไพร
สําหรับผู้สูงอายุ เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครืองดืม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร
ประกอบ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม/เปลียนแปลง ฉบับที 2 แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 3การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข หน้าที 12 ลําดับที 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลป่าก่อดํา จํานวน 120,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนตําบลป่าก่อดํา เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงิน
รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 89 ลําดับที  9
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โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าผู้ควบคุมหรือผู้ฝึก
สอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อม ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
 ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 89 ลําดับ
ที  10

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 35,000 บาท
-ประเภทวัสดุกีฬา  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ อบต.  เช่น ลูก
ฟุตบอล ตาข่ายกีฬา ลูกแชร์บอล ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา เสา
ตาข่ายกีฬา เสาตาข่ายวอลเล่ย์ ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็กตาข่ายฯลฯ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ตามภารกิจถ่ายโอนปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564
) แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 14
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสืบสานจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสานจัด
งานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าตกแต่งสถานที จ้างเหมาทําความ
สะอาด ค่าเช่า ค่าติดตังรือถอน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือ
สังการ
         -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา หน้าที 88 ลําดับที  5
โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสงกรานต์รดนําดําหัวผู้สูงอายุ (ปีใหม่เมือง) จํานวน 80,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสงกรานต์รดนําดําหัวผู้สูงอายุ (ปีใหม่เมือง) เช่น ค่าตกแต่ง
สถานที จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าเช่า ค่าติดตังรือถอน  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
         -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา หน้าที 89 ลําดับที  6
โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงนําพระธาตุไชยสิทธิ หมู่ที 11 จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงนําพระธาตุไชยสิทธิ หมู่ที 11 เช่น ค่าตกแต่งสถานที จ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าเช่า ค่าติดตังรือถอน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ
         -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา หน้าที 88 ลําดับที  4
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โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงนําพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง หมู่ที 3 จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงนําพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง หมู่ที 3 เช่น ค่าตกแต่ง
สถานที จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าเช่า ค่าติดตังรือถอน  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
         -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา หน้าที 88 ลําดับที  2
โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงนําพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ หมู่ที 1 จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงนําพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ หมู่ที 1 เช่น ค่าตกแต่ง
สถานที จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าเช่า ค่าติดตังรือถอน  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
         -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา หน้าที 88 ลําดับที  1

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงนําพระธาตุหมอกมุงเมือง หมู่ที 4 จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงนําพระธาตุหมอกมุงเมือง หมู่ที 4 เช่น ค่าตกแต่งสถาน
ที จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าเช่า ค่าติดตังรือถอน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
 ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
         -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา หน้าที 88 ลําดับที  3

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  15:42:05 หน้า : 54/63



โครงการสืบสานจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสานจัด
งานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เช่น ค่าตกแต่งสถานที จ้างเหมาทําความ
สะอาด ค่าเช่า ค่าติดตังรือถอน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือ
สังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา หน้าที 89 ลําดับที  7
โครงการอบรมคุณธรรมนําชีวิต จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอบรม
คุณธรรมนําชีวิต เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา หน้าที 89 ลําดับที  8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,620,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,620,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,620,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที 1 จํานวน 450,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่
ที 1 บ้านโป่งมอญ ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 177 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 708.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการทีกําหนด ถือปฏิบัติ
ตามแนวทาง   
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค  หน้าที 71 ลําดับที 3
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 เชือมหมู่ที 9 ทต.ป่าก่อดํา 
(ต่อจากของเดิม)

จํานวน 450,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 6
 เชือมหมู่ที 9 ทต.ป่าก่อดํา (ต่อจากของเดิม)อําเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 177 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 708.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที
กําหนด  ถือปฏิบัติตามแนวทาง   
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค  หน้าที 78 ลําดับที 43
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 3 (ดงเย็น) 
หมู่ที 5

จํานวน 450,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่
ทาง ซอย 3 (ดงเย็น) หมู่ที 5 บ้านแม่ผง ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ
.เชียงราย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 177 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 708.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที
กําหนด ถือปฏิบัติตามแนวทาง   
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2 แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค  หน้าที 7 ลําดับที 18
โครงการก่อสร้างฝาย คสล.พร้อมมีประตูนําปิด-เปิด ลํานําร่องกัง หมู่ที 4 จํานวน 450,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมมีประตู
นําปิด-เปิด ลํานําร่องกัง หมู่ที 4 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00
 เมตร สูง 2.50 เมตร ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ตามแบบแปลน
และรายการทีกําหนด ถือปฏิบัติตามแนวทาง   
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค  หน้าที 75 ลําดับที 28

โครงการก่อสร้างรัว อบต.ป่าก่อดํา จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างรัว อบต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ
.เชียงราย ขนาดความยาว 260 เมตร สูง 1.50 เมตร ตามรูปแบบรายการ
ทีอบต.ป่าก่อดํากําหนด ถือปฏิบัติตามแนวทาง   
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค  หน้าที 81 ลําดับที 61
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝาปิด ซอย 4 หมู่ที 11 จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝาปิด ซอย 4 หมู่
ที 11 บ้านสันหนองบัว ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 0.50
 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว  120  เมตร ตามรูปแบบรายการทีอบต.ป่าก่อ
ดํากําหนด ถือปฏิบัติตามแนวทาง   
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2 แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค  หน้าที 9 ลําดับที 26
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ป่าก่อดํา จํานวน 340,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ
.เชียงราย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร ตามแบบแปลนและ
รายการทีกําหนด  ถือปฏิบัติตามแนวทาง   
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค  หน้าที 81 ลําดับที 60

โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปา หมู่ที 2 จํานวน 270,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเจาะบ่อบาดาลระบบประปา หมู่ที 2 บ้านหนอง
บัว ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ปริมาณ
นําไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.ต่อซม. ตามแบบแปลนและรายการทีกําหนด  ถือ
ปฏิบัติตามแนวทาง   
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค  หน้าที 72 ลําดับที 11
เงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่าK) ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสุดภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว 110  ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ซึงรวมถึงสิง
ต่างๆ ทีติดตรึงกับทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เช่น ค่าปรับปรุงถนน ปรับปรุง
ระบบระบายนํา ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ
   -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)  แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 5
 การบริหารและการเมืองการปกครอง หน้าที 102 ลําดับที 1
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โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที 3 จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที 3 บ้านต้น
ม่วง ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ตามแบบแปลนและรายการที
กําหนด ถือปฏิบัติตามแนวทาง   
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) แก้ไข เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 แบบ ผ01 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค  หน้าที 74 ลําดับที 19

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล

จํานวน 20,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เช่น  ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม จัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบ ฯลฯ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณ
สุข หน้าที 93 ลําดับที 2

โครงการรณรงค์ป้องกันแมลงวันผลไม้ จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกัน
แมลงวันผลไม้ เช่น เคมีภัณฑ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครืองดืม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสารประกอบ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณ
สุข หน้าที 93 ลําดับที 3
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โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน กําจัดศัตรูพืชและโรคระบาดของสัตว์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้
การป้องกัน กําจัดศัตรูพืชและโรคระบาดของสัตว์ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสัง
การ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณ
สุข หน้าที 93 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
-ประเภทวัสดุเพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ที
ใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต. เช่น สปริงเกลอร์ จอบ
หมนุ กระชัง อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ปุ๋ย ยา
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 25
 มกราคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้าที 101 ลําดับที 14

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตามแนวพระราชดําริฯ ร่วมใจปลูกป่า จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมโครงการตามแนวพระราช
ดําริฯ ร่วมใจปลูกป่า เช่น ค่ากล้าไม้พันธุ์ไม้ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที 4 การบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม หน้าที 97 ลําดับที  1
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,280,600 บาท
งบกลาง รวม 7,280,600 บาท
งบกลาง รวม 7,280,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เพือส่งเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงาน
จ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว
 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557  
    -พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
    -หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 
    -หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
   ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การ
บริหารและการเมืองการปกครอง  หน้าที 106 ลําดับที 3

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,520,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นการสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้อายุ สําหรับผู้สูงอายุ
ทีมีคุณสมบัติซึงมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ตามทีระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสังการกําหนดไว้  ประมาณการไว้จํานวน 715 คน รวม 12
 เดือน ตามภารกิจถ่ายโอน ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข หน้าที 95 ลําดับที 2
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,056,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นการสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการให้แก่คน
พิการทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว โดยคนพิการมีสิทธิจะได้
รับเบียยังชีพคนละ 800 บาทต่อคน จํานวน 100 คน (ประมานการเพิม
ไว้ 10 คน) รวม 12 เดือน  ตามภารกิจถ่ายโอน ตามระเบียบ/หนังสือสัง
การ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพ
ความพิการของอปท. พ.ศ. 2553 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข หน้าที 95 ลําดับที 3

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 270,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นการสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ให้แก่ผู้
ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิ
จะได้รับเบียยังชีพคนละ 500 บาทต่อคน จํานวน 39 คน รวม 12
 เดือน ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 และตามความจําเป็นเหมาะสมตาม
ฐานะการเงินการคลัง ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข แผนงานงบ
กลาง หน้าที 95 ลําดับที 4
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สํารองจ่าย จํานวน 150,000 บาท
-เพือสํารองจ่ายไปใช้จ่ายเพือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน  และการ
ป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   เช่น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน  
ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76 ลงวันที 13 มกราคม 2558
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559 
     -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4ว
 1064 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1173 ลงวันที 15 มิถุนายน 2560
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว608 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561
    -หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028   ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ของอปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การ
บริหารและการเมืองการปกครอง หน้าที 106 ลําดับที 2

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
การสมทบเงินระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน จํานวน 75,000 บาท
    - เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน  เพือจ่ายเป็นเงิน
สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน โดยถือปฏิบัติตาม
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1263 ลงวัน
ที 30 พฤษภาคม 2557 
    -หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989
   ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของอปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ01
 ยุทธศาสตร์ที ยุทธศาสตร์ที 5 การบริหารและการเมืองการปกครอง
หน้าที 106 ลําดับที 4
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 159,500 บาท
- ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  (กบท
.) เพือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินของ
พนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบ/หนังสือสังการ
    -หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
    -หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันท1ี2 กรกฎาคม 2560 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028   ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอปท. 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การ
บริหารและการเมืองการปกครอง  หน้าที 106 ลําดับที 1 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

การสมทบเงินระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน

75,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 270,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 50,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,520,100

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

159,500

สํารองจ่าย 150,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,056,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 154,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 3,900

เงินเดือนพนักงาน 617,520 1,114,560

เงินอืนๆ

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

การสมทบเงินระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน

75,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 270,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 50,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,520,100

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

159,500

สํารองจ่าย 150,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,056,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,368,000 1,368,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 694,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 63,900

เงินเดือนพนักงาน 4,177,680 5,909,760

เงินอืนๆ 84,000 84,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 252,000 336,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 70,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 450,000 400,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 45,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตัง

โครงการการเรียน
รู้/อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิน

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนตําบลป่าก่อ
ดํา

120,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 38,000

โครงการจัดทําแปลง
เรียนรู้พืชสมุนไพร 20,000

โครงการจัด
นิทรรศการร้านสินค้า
งานมหกรรมอาหาร
และของดีอําเภอแม่
ลาว ประจําปี 2562

20,000

โครงการจัด
นิทรรศการวันท้องถิน
ไทย

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับต่างๆ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 85,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

860,000 980,000

ค่าเช่าบ้าน 140,000 182,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 901,200 1,751,200

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000 110,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 250,000 335,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตัง 390,000 390,000

โครงการการเรียน
รู้/อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิน

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนตําบลป่าก่อ
ดํา

120,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 38,000

โครงการจัดทําแปลง
เรียนรู้พืชสมุนไพร 20,000

โครงการจัด
นิทรรศการร้านสินค้า
งานมหกรรมอาหาร
และของดีอําเภอแม่
ลาว ประจําปี 2562

20,000

โครงการจัด
นิทรรศการวันท้องถิน
ไทย

10,000 10,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับต่างๆ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการตามแนวพระ
ราชดําริฯ ร่วมใจปลูก
ป่า

10,000

โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถินจากผู้
สูงอายุสู่ลูกหลาน

10,000

โครงการท้องถินปลอด
ทุจริต

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ตําบลป่า
ก่อดํา

50,000

โครงการประชาคม
เพือจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี

โครงการประชาชน
ร่วมใจต้านภัยยาเสพ
ติด

20,000

โครงการป้องกัน ควบ
คุม โรคติดต่อและไม่
ติดต่อชนิดต่างๆ

15,000

โครงการป้องกันปัญหา
ไฟป่าและปัญหาหมอก
ควัน
โครงการฝึกอบรม
อาชีพสําหรับกลุ่ม
พัฒนาสตรี

15,000

โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

25,000 25,000

โครงการตามแนวพระ
ราชดําริฯ ร่วมใจปลูก
ป่า

10,000

โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถินจากผู้
สูงอายุสู่ลูกหลาน

10,000

โครงการท้องถินปลอด
ทุจริต 10,000 10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ตําบลป่า
ก่อดํา

50,000

โครงการประชาคม
เพือจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี

25,000 25,000

โครงการประชาชน
ร่วมใจต้านภัยยาเสพ
ติด

20,000

โครงการป้องกัน ควบ
คุม โรคติดต่อและไม่
ติดต่อชนิดต่างๆ

15,000

โครงการป้องกันปัญหา
ไฟป่าและปัญหาหมอก
ควัน

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพสําหรับกลุ่ม
พัฒนาสตรี

15,000

โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้และการจัด
ทํา/ปรับปรุงข้อมูล
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติ
งานให้แก่ อปพร.
โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบ
ต.ป่าก่อดํา

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําและ
บุคลากรท้องถิน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี 20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันแมลงวันผลไม้ 20,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
และให้บริการ
ประชาชน
โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที 20,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงชุมชนสร้างสุข 25,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่า
ก่อดํา

20,000

โครงการส่งเสริมขับ
เคลือนการจัดทําแผน
หมู่บ้าน/แผนชุมชน
โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สินค้า

20,000

โครงการส่งเสริมผู้สูง
วัยใส่ใจสุขภาพ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้และการจัด
ทํา/ปรับปรุงข้อมูล
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติ
งานให้แก่ อปพร.

40,000 40,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบ
ต.ป่าก่อดํา

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําและ
บุคลากรท้องถิน

50,000 50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี 20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันแมลงวันผลไม้ 20,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
และให้บริการ
ประชาชน

50,000 50,000

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที 20,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงชุมชนสร้างสุข 25,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่า
ก่อดํา

20,000

โครงการส่งเสริมขับ
เคลือนการจัดทําแผน
หมู่บ้าน/แผนชุมชน

5,000 5,000

โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สินค้า

20,000

โครงการส่งเสริมผู้สูง
วัยใส่ใจสุขภาพ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

110,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุน
อาหารกลางวันของศพ
ด.อบต.ป่าก่อดํา)

318,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

45,200

โครงการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์

20,000

โครงการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้ผู้พิการ 20,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

35,000

โครงการสายสัมพันธ์สู่
ครอบครัว 15,000

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีลอย
กระทง

80,000

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสงกรานต์
รดนําดําหัวผู้สูงอายุ (ปี
ใหม่เมือง)

80,000

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงนํา
พระธาตุไชยสิทธิ หมู่ที 
11

10,000

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงนํา
พระธาตุมณีนาถสันต้น
ม่วง หมู่ที 3

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

110,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุน
อาหารกลางวันของศพ
ด.อบต.ป่าก่อดํา)

318,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

45,200

โครงการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์

20,000

โครงการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้ผู้พิการ 20,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

35,000

โครงการสายสัมพันธ์สู่
ครอบครัว 15,000

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีลอย
กระทง

80,000

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสงกรานต์
รดนําดําหัวผู้สูงอายุ (ปี
ใหม่เมือง)

80,000

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงนํา
พระธาตุไชยสิทธิ หมู่ที 
11

10,000

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงนํา
พระธาตุมณีนาถสันต้น
ม่วง หมู่ที 3

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงนํา
พระธาตุรัตนมหามงคล
เจดีย์ หมู่ที 1

10,000

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงนํา
พระธาตุหมอกมุงเมือง 
หมู่ที 4

10,000

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีหล่อเทียน
พรรษา

30,000

โครงการหน่วยการ
แพทย์ฉุกเฉินบริการ
ประชาชน

โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาพืชสมุนไพร 30,000

โครงการอบรม
กฎหมายทีควรรู้ 30,000

โครงการอบรมการ
บริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้าน

20,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใส่สําหรับ
เจ้าหน้าทีท้องถิน
โครงการอบรม
คุณธรรมนําชีวิต 20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
ศักยภาพของผู้สูงอายุ 30,000

โครงการอบรม
สมุนไพร สําหรับผู้สูง
อายุ

15,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกัน 
กําจัดศัตรูพืชและโรค
ระบาดของสัตว์

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงนํา
พระธาตุรัตนมหามงคล
เจดีย์ หมู่ที 1

10,000

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงนํา
พระธาตุหมอกมุงเมือง 
หมู่ที 4

10,000

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีหล่อเทียน
พรรษา

30,000

โครงการหน่วยการ
แพทย์ฉุกเฉินบริการ
ประชาชน

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาพืชสมุนไพร 30,000

โครงการอบรม
กฎหมายทีควรรู้ 30,000

โครงการอบรมการ
บริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้าน

20,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000 10,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใส่สําหรับ
เจ้าหน้าทีท้องถิน

50,000 50,000

โครงการอบรม
คุณธรรมนําชีวิต 20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
ศักยภาพของผู้สูงอายุ 30,000

โครงการอบรม
สมุนไพร สําหรับผู้สูง
อายุ

15,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกัน 
กําจัดศัตรูพืชและโรค
ระบาดของสัตว์

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

บริการจัดเก็บภาษี
เคลือนที

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 120,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 35,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม) 384,540

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 110,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 15,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

บริการจัดเก็บภาษี
เคลือนที 20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 240,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 85,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 120,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 270,000 270,000

วัสดุกีฬา 35,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 15,000 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 85,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 384,540

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 110,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 65,000 65,000

วัสดุสํานักงาน 250,000 285,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 40,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 270,000 270,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 18,000 18,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 10,500 10,500

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
1
จัดซือเครือง
สแกนเนอร์สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 10 (ต่อจากของ
เดิม) หมู่ที 1

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 6 เชือมหมู่ที 9 
ทต.ป่าก่อดํา (ต่อจาก
ของเดิม)

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมไหล่ทาง ซอย 3 
(ดงเย็น) หมู่ที 5

450,000

โครงการก่อสร้างฝาย 
คสล.พร้อมมีประตูนํา
ปิด-เปิด ลํานําร่องกัง 
หมู่ที 4

450,000

โครงการก่อสร้างรัว 
อบต.ป่าก่อดํา 400,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําพร้อมฝาปิด 
ซอย 4 หมู่ที 11

400,000

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ อบต.ป่าก่อดํา 340,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

21,000 21,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
1

22,000 22,000

จัดซือเครือง
สแกนเนอร์สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที 1

18,000 18,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 80,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 10 (ต่อจากของ
เดิม) หมู่ที 1

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 6 เชือมหมู่ที 9 
ทต.ป่าก่อดํา (ต่อจาก
ของเดิม)

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมไหล่ทาง ซอย 3 
(ดงเย็น) หมู่ที 5

450,000

โครงการก่อสร้างฝาย 
คสล.พร้อมมีประตูนํา
ปิด-เปิด ลํานําร่องกัง 
หมู่ที 4

450,000

โครงการก่อสร้างรัว 
อบต.ป่าก่อดํา 400,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําพร้อมฝาปิด 
ซอย 4 หมู่ที 11

400,000

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ อบต.ป่าก่อดํา 340,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการเจาะบ่อ
บาดาลระบบประปา 
หมู่ที 2

270,000

เงินชดเชยค่างานสิงก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าK)

10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 150,000

โครงการปรับปรุง
ระบบท่อประปา หมู่ที 
3

250,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

สํารวจความพึงพอใจ
ในการบริการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุน อปท. 
(โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน)

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดกิจกรรม
งานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราชและงาน
กาชาดจังหวัดเชียงราย
โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวานสดุดีเนืองใน
วโรกาสวันคล้ายวัน
สวรรคตของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี(งานทานหา
แม่ฟ้าหลวง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการเจาะบ่อ
บาดาลระบบประปา 
หมู่ที 2

270,000

เงินชดเชยค่างานสิงก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าK)

10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 150,000

โครงการปรับปรุง
ระบบท่อประปา หมู่ที 
3

250,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

สํารวจความพึงพอใจ
ในการบริการ 13,000 13,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุน อปท. 
(โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน)

20,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดกิจกรรม
งานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราชและงาน
กาชาดจังหวัดเชียงราย

27,000 27,000

โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวานสดุดีเนืองใน
วโรกาสวันคล้ายวัน
สวรรคตของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี(งานทานหา
แม่ฟ้าหลวง)

2,000 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนืองใน
วโรกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (งานพิธีไหว้
สาแม่ฟ้าหลวง)

โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนืองใน
วโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนืองใน
วโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ

โครงการจัดกิจกรรม
วันปิยมหาราช

โครงการดําเนินการ
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรม
มวลชนของอําเภอแม่
ลาว  ประจําปีงบ
ประมาณ 2562
โครงการประเพณี
นมัสการและสรงนํา
พระธาตุดอยตุง

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์ (ปี
ใหม่เมือง) ประจําปี พ
.ศ. 2562
อุดหนุนโรงพยาบาล
แม่ลาว 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนืองใน
วโรกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (งานพิธีไหว้
สาแม่ฟ้าหลวง)

2,000 2,000

โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนืองใน
วโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5,500 5,500

โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนืองใน
วโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ

5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันปิยมหาราช 1,000 1,000

โครงการดําเนินการ
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรม
มวลชนของอําเภอแม่
ลาว  ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

15,000 15,000

โครงการประเพณี
นมัสการและสรงนํา
พระธาตุดอยตุง

2,000 2,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์ (ปี
ใหม่เมือง) ประจําปี พ
.ศ. 2562

4,000 4,000

อุดหนุนโรงพยาบาล
แม่ลาว 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ (การฝึก
อบรมส่งเสริม
สุนทรียภาพและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้อง
ถิน)

10,000

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ (สนับ
สนุนค่าอาหารกลาง
วัน)

304,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
แม่ผง (ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง)

25,000

อุดหนุนโรงเรียยนบ้าน
แม่ผง (สนับสนุนค่า
อาหารกลางวัน)

132,000

รวม 7,280,600 110,000 3,620,000 435,000 380,000 1,736,520 230,000 3,474,280
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ (การฝึก
อบรมส่งเสริม
สุนทรียภาพและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้อง
ถิน)

10,000

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ (สนับ
สนุนค่าอาหารกลาง
วัน)

304,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
แม่ผง (ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง)

25,000

อุดหนุนโรงเรียยนบ้าน
แม่ผง (สนับสนุนค่า
อาหารกลางวัน)

132,000

รวม 180,000 11,553,600 29,000,000
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