
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมใส

อําเภอ เมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,738,000 บาท

งบบุคลากร รวม 6,882,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบลแม
ใส อัตราเดือนละ 20,400 บาทและ รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแมใส จํานวน 2 คน ๆ ละ 11,220 บาท/เดือน 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน
          (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด    
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแมใส  อัตราเดือนละ 1,750 บาท และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลแมใสจํานวน 2 คน ๆ ละ 
880 บาท/เดือน
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
          (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
แมใสอัตราเดือนละ 1,750 บาท และ  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแมใส จํานวน 2 คน ๆ ละ 880 บาท/เดือน    
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
          (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ในอัตราเดือนละ 7,200  บาท  
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน
          (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด   

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนให้แกประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลแมใส อัตราเดือนละ 11,220 บาท  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลแมใส อัตราเดือนละ 9,180
 บาท  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมใส จํานวน 20
 คน ๆ ละ 7,200 บาท/เดือน และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบลแมใส อัตราเดือนละ 7,200 บาท   เปนไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน
          (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด    
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,139,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,887,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงาน
ในสังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนเงิน  
2,350,000  บาท จํานวน 6 อัตรา ได้แก
     - ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด   จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล    จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 1 อัตรา
(2) เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงาน
ในสังกัดกองคลังองคการบริหารสวนตําบล  เปนเงิน 
1,537,000 บาท จํานวน 4 อัตรา  ได้แก
     - ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ    จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 36)  ลงวัน
ที่ 23 มีนาคม 2559 
                 (ตั้งจายจากเงินรายได้)    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานดังนี้
     - คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ  
7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37) 
พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559   
             (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

(1)  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  
ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนเงิน 
126,000 บาท จํานวน 2 อัตรา ได้แก
           - ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท
           - ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 
3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
(2) เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ของกอง
คลังองคการบริหารสวนตําบล เปนเงิน 42,000 บาท จํานวน 
1 อัตรา  ได้แก
           - ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37) 
พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559   
                     (ตั้งจายจากเงินรายได้)       

วันที่พิมพ : 2/9/2563  10:29:21 หน้า : 5/64



งบดําเนินงาน รวม 2,855,080 บาท
ค่าตอบแทน รวม 709,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 320,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และตาม
คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลแมใส เชน อปพร. 
เปนเงิน 170,000 บาท (สํานักปลัด)
(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ,คณะกรรมการตรวจการจ้าง , ผู้ควบคุมงาน
กอสร้าง ฯลฯ เปนเงิน 150,000 บาท (กองคลัง)
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2.ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
4.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560           
          (ตั้งจายจากเงินรายได้)      
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล,ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างที่ได้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ของสํานักปลัด  เปนเงิน 20,000 บาท
(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล,ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างที่ได้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ของกองคลัง เปนเงิน 10,000 บาท
ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลแมใส เปนไปตามระเบียบ
ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัตินอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
                 (ตั้งจายจากเงินรายได้)    

คาเชาบ้าน จํานวน 224,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ของสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนเงิน  122,000 บาท
(2) เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ของกองคลัง
องคการบริหารสวนตําบล  เปนเงิน  102,000 บาท
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
               (ตั้งจายจากเงินรายได้)     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 135,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลและผู้บริหาร 
เปนเงิน 115,000 บาท
(2) เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลของกองคลังองคการบริหารสวนตําบล เปนเงิน 
20,000 บาท
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ.2562 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
               (ตั้งจายจากเงินรายได้)         

ค่าใช้สอย รวม 1,456,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใช้จายในการเผยแพรข้อมูลขาวสาร  กิจกรรม
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาจ้างทําและดูแลเว็บไซต 
คาจ้างจัดทําแผนพับ ,แผนป้ายประชาสัมพันธงาน ในหน้าที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ     
            (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     

คาจัดทํา พ.ร.บ.ประกันภัยรถขององคการบริหารสวนตําบลแมใส จํานวน 35,000 บาท

สําหรับจายเปนคาประกันภัยรถยนต  รถจักรยานยนต และรถ
อื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ สํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนตของ
องคการบริหารสวนตําบลแมใส     
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส จํานวน 1 อัตรา
         (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการทั่วไปในสํานักปลัด ตามกิจการ
อํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมใส 
          (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถสวนกลาง จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาพนักงานขับรถสวนกลาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมใส จํานวน 1 อัตรา
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด     

คาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลความสะอาดสถานที่ราชการ จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลความสะอาดสถานที่
ราชการจํานวน 1 อัตรา ขององคการบริหารสวนตําบลแมใส และ
ปฏิบัติงานชวยเหลือภารกิจของพนักงานสวนตําบลอื่นๆ ตามที่ได้
รับมอบหมาย 
            (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารพร้อมดูแลรักษา เพื่อใช้ใน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแมใส
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ ที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลแมใส       
           (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

คารับวารสาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคา หนังสือพิมพองคการบริหารสวนตําบล
แมใส  หนังสือพิมพประจําหมูบ้าน   นิตยสาร  ระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ   
             (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  หรือคณะบุคคลผู้มาตรวจงาน   เยี่ยมชม นิเทศน
งาน ทัศนศึกษา ดูงาน กิจการองคการบริหารสวนตําบลแม
ใส และรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คา
พิมพเอกสาร รวมทั้งคาบริการ คาใช้จายอื่นที่จําเปน ฯลฯ เปน
ต้น   ให้ตั้งงบประมาณได้ไมเกินปละ 1 %  ของรายได้จริงของป
งบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ  เงินกู้  เงิน จายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้   ให้เบิก
จายได้ใน ภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่
กําหนดและตามคาใช้จายที่เกิดขึ้นจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน
และประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจายเงินตามรายการคาใช้จาย
ที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องในการดําเนินงานเปนผู้รับรองการจาย เปนเงิน 10,000 บาท

(2) เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลแมใส  หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้
รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยให้อยูในดุลยพินิจของผู้
บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคา
รับรอง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ใน
การเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนต้องจายที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวมประชุม
อื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม เปนเงิน 
10,000  บาท
ข้อ 1 และ ข้อ 2 ดําเนินการตามหนังสือ สั่งการดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 02808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
            (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหาร
สวนตําบลแมใส  ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให้ความรวมมือ
ในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้ง โดยจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถาน
ที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คา
เชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาของ
สมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
            (ตั้งจายจากเงินรายได้ )  สํานักปลัด    

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จํา
เปนในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง ที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัด  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ โดยเปนไปตาม
ระเบีบบดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
          (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลแม
ใส

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลแมใส เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คา
อาหาร อาหารวาง คาที่พัก คารถ คาวิทยากร คาของที่ระลึก คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) องคการบริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 5 ด้าน
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1   
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติของสํานักปลัด กรณีเปนการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรง  ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นเปนผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
1.คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น  
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น
        (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น       
           (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)  สํานักปลัด     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น
      (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น
      (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น
     (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,080 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน /ในที่สาธารณะ หรือ อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
แมใส 
        (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน ในที่สาธารณะ หรือ อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
แมใส 
        (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน  โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และให้
หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมาย
เลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
         (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด    

คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,080 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
      (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

งานบริหารงานคลัง รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใช้จายในการเผยแพรข้อมูลขาวสาร ของกอง
คลัง กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล เชน  คาจ้างจัดทํา
แผนพับ ,แผนป้ายประชาสัมพันธงาน ในหน้าที่ของ องคการ
บริหารสวนตําบล ฯลฯ 
        (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองคลัง     

วันที่พิมพ : 2/9/2563  10:29:21 หน้า : 15/64



คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการทั่วไปในกองคลัง  ตามอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล
          (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองคลัง     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จํา
เปนในการเดินทางไปราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองคลังหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ  โดยเปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)   กองคลัง     

โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการพัฒนาการจัดเก็บราย
ได้ เชน  การจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมาย
กําหนด แฟ้ม ฯลฯเปนไปตามระเบียบดังตอไปนี้
1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 องคการบริหาร
สวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 5 ด้านการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ หน้า 9 ลําดับที่ 1                 
          (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองคลัง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติของกองคลัง กรณีเปนการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรง  ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นเปนผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
1.คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
                (ตั้งจายจากเงินรายได้) กองคลัง     

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น      
        (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น  
           (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) กองคลัง     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น 
          (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองคลัง     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคา
สื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
        (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองคลัง     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,668,000 บาท

งบบุคลากร รวม 405,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 405,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 245,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานใน
สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตราได้แก
         - ตําแหนง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 36)
           (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในสังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา ได้แก  
        - ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 อัตรา 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557      
            (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในสังกัดสํานัก
ปลัด จํานวน 1 อัตรา ได้แก
      - ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 อัตรา 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่องกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวนตําบล 
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558    
             (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     
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งบดําเนินงาน รวม 1,251,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ.2562 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
               (ตั้งจายจากเงินรายได้)      

ค่าใช้สอย รวม 1,241,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการผู้อยูดูแลสถานที่ราชการ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างผู้ดูแลสถานที่ราชการ  จํานวน  1  อัตรา  
ในการดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมใส
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)   สํานักปลัด

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถตรวจการณ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานขับรถตรวจการณ จํานวน 
1 อัตรา ขององคการบริหารสวนตําบลแมใส     
          (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค จํานวน 2 อัตรา ขององคการบริหารสวนตําบล
แมใส  
        (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถพยาบาล (ฉุกเฉิน) จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานขับรถพยาบาล (ฉุกเฉิน) จํานวน 
2 อัตรา ขององคการบริหารสวนตําบลแมใส  
        (ตั้งจายจากเงิอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     
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คาจ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถตรวจการณ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานประจํารถตรวจการณ  จํานวน 
1 อัตรา ขององคการบริหารสวนตําบลแมใส       
          (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

คาจ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานประจํารถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค จํานวน 2 อัตรา ขององคการบริหารสวนตําบล
แมใส
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

คาจ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถพยาบาล (ฉุกเฉิน) จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานประจํารถพยาบาล (ฉุกเฉิน) 
จํานวน 2 อัตรา ขององคการบริหารสวนตําบลแมใส
     (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ตําบลแมใส

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตําบลแมใส เชน  คาวัสดุ อุปกรณ คา
วิทยากร  คาอาหาร อาหารวาง และคาใช้จายอื่นที่จําเปน 
-เปนไปตามระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใสยุทธศาสตรที่ 4 ด้านความมั่นคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 111 ลําดับที่ 3  
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     
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โครงการลดอุบัติเหตุทางตําบลแมใส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนตําบลแม
ใส เชน คาวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหาร
สวนตําบลแมใสยุทธศาสตรที่ 4 ด้านความมั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้าที่  111 ลําดับที่ 1 
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลแมปม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนไปตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2 ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตรที่ 2 
ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่  17 ลําดับ
ที่ 1 
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการซักซ้อมแผนการอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติแผนดินไหวตําบลแม
ใส

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการซักซ้อมแผนการอพยพเมื่อเกิด
ภัยพิบัติแผนดินไหวตําบลแมใส เชน คาวิทยากร คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 4 ด้านความมั่นคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่  112 ลําดับที่ 4 
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยและซัก
ซ้อมการอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ตําบลแมใส

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
อัคคีภัยและสาธารณภัยและซักซ้อมแผนการอพยพเมื่อเกิดเพลิง
ไหม้ในพื้นที่ตําบลแมใส เชน คาวิทยากร คาป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใช้จายอื่นที่จําเปน 
-เปนไปตามระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 4 ด้านความมั่นคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่  112 ลําดับที่  6 
          (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด    
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น              
      (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุดับเพลิง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น  
          (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น      
      (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 348,000 บาท

งบบุคลากร รวม 290,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 290,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานใน
สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา ได้แก
         -ตําแหนง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 36) 
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

งบดําเนินงาน รวม 58,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ของสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561
        (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลและผู้บริหาร เปนไป
ตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ.2562 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
        (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,205,200 บาท
งบบุคลากร รวม 774,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 774,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 552,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมใส  จํานวน 
2 อัตรา ได้แก
          -ตําแหนง ครู ค.ศ.2 จํานวน 1 อัตรา
          -ตําแหนง ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2562
       (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด  
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการ พนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติ
งานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมใส 
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา ได้แก  
        -ตําแหนง ครู ค.ศ.2 จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558         
        (ตั้งจายจากเงินอุดทั่วไปฯ)  สํานักปลัด     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมใส  จํานวน 
1 อัตรา ได้แก
         -ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  จํานวน 
1 อัตรา
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2557        
           (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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งบดําเนินงาน รวม 871,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ที่ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวน
ตําบล เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ.2562 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด    

ค่าใช้สอย รวม 441,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลแมใส

จํานวน 108,000 บาท

จ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลแมใส     
        (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติตําบลแมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแหงชาติตําบลแม
ใส  เชน คาจัดสถานที่  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาของ
รางวัล  คาเชาเครื่องเสียงและเวที  คาสนับสนุนกิจกรรมการแสดง
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การ
ศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 82 ลําดับที่ 1
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด 

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 313,200 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมใส เปนเงิน 200,000 บาท
(2) เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ดังนี้
    - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 68,000 บาท
    - คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป 
เปนเงิน 8,000 บาท
    - คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป 
เปนเงิน 8,000 บาท
    - คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ป 
เปนเงิน 12,000 บาท
    -คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป  
เปนเงิน 17,200 บาท 
 -ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) องคการบริหารสวนตําบลแมใส  ยุทธศาสตรที่ 2 ด้าน
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 18 ลําดับที่ 1
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้ออาหารเสริมนม สําหรับเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลแมใส  ในภาคการศึกษาที่ 2/2563  
และภาคการศึกษาที่ 1/2564 และเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก องคการบริหารสวนตําบลแมใส
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่  6  ลําดับที่ 1    
       (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น
      (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด    
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งบเงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนชุมชนบ้านแมใส) จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชน
บ้านแมใส  ระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา  ในภาคการ
ศึกษาที่ 2/2563 และภาคการศึกษาที่ 1/2564  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหาร
สวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม หน้าที่ 84  ลําดับที่ 7
        (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,166,000 บาท

งบบุคลากร รวม 869,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 869,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 827,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานใน
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 2 อัตรา ได้แก
     - ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 36)  ลงวันที่ 23  มีนาคม 2559 
       (ตั้งจายจากเงินรายได้) กองสาธารณสุขฯ     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน  จํานวน 1 อัตรา ได้แก
     - ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37) 
พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559              
        (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองสาธารณสุขฯ     

งบดําเนินงาน รวม 297,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล, ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างที่ได้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามคําสั่งขององคการบริหาร
สวนตําบลแมใส เปนไปตามระเบียบดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัตินอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
        (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองสาธารณสุขฯ     

ค่าใช้สอย รวม 262,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาอุปกรณการเผยแพรขาวสาร  กิจกรรมงาน
องคการบริหารสวนตําบล  และ คาจ้างจัดทําแผนพับ แผนป้าย
ประชาสัมพันธงานในหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม องคการบริหารสวนตําบล
     (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองสาธารณสุขฯ     

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 222,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการทั่วไปในกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม ตามอํานาจหน้าที่ในองคการบริหารสวนตําบล
     (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
โดยเปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
           (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติของกองคลัง กรณีเปนการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรง  ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นเปนผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
1.คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองสาธารณสุขฯ    
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น             
      (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น  
       (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น   
       (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ     

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้แก
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในตําบลแมใสหรือพื้นที่
ใกล้เคียงที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้
สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น
        (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ ) กองสาธารณสุขฯ
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใช้จายในโครงการ ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก  เชน  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาซื้อสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย และคาใช้จายอื่นที่จํา
เปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การ
ศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 85  ลําดับที่ 1
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ     

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหมูที่ 1 ต.แมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 ตําบลแมใส 
ตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 14 ลําดับ
ที่ 1
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) กองสาธารณสุขฯ
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหมูที่ 10 ต.แมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 ตําบลแมใส 
ตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 15 ลําดับ
ที่ 10
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) กองสาธารณสุขฯ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหมูที่ 11 ต.แมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 11 ตําบลแมใส 
ตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 16 ลําดับ
ที่ 11
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) กองสาธารณสุขฯ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหมูที่ 12 ต.แมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12 ตําบลแมใส 
ตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 16 ลําดับ
ที่ 12
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) กองสาธารณสุขฯ
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหมูที่ 2 ต.แมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 ตําบลแมใส 
ตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 14 ลําดับ
ที่ 2
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) กองสาธารณสุขฯ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหมูที่ 3 ต.แมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 ตําบลแมใส 
ตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 14 ลําดับ
ที่ 3
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) กองสาธารณสุขฯ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหมูที่ 4 ต.แมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 ตําบลแมใส 
ตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 14 ลําดับ
ที่ 4
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) กองสาธารณสุขฯ
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหมูที่ 5 ต.แมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 ตําบลแมใส 
ตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 15 ลําดับ
ที่ 5
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) กองสาธารณสุขฯ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหมูที่ 6 ต.แมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 ตําบลแมใส 
ตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 15 ลําดับ
ที่ 6
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) กองสาธารณสุขฯ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหมูที่ 7 ต.แมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 ตําบลแมใส 
ตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 15 ลําดับ
ที่ 7
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) กองสาธารณสุขฯ
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหมูที่ 8 ต.แมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 ตําบลแมใส 
ตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 15 ลําดับ
ที่ 8
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) กองสาธารณสุขฯ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหมูที่ 9 ต.แมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9 ตําบลแมใส 
ตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 15 ลําดับ
ที่ 9
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) กองสาธารณสุขฯ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 410,000 บาท

งบบุคลากร รวม 410,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 410,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 410,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานใน
สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา ได้แก
         - ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 36)  ลงวันที่ 23  มีนาคม 2559
            (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,124,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,115,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,115,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,587,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานใน
สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 5 อัตรา  ได้แก
       - ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง       จํานวน 1 อัตรา
       - ตําแหนง วิศวกรโยธา                 จํานวน 1 อัตรา
       - ตําแหนง นายชางโยธา                จํานวน 1 อัตรา
       - ตําแหนง นายชางไฟฟ้า               จํานวน 1 อัตรา
       - ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ         จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 36)  ลงวันที่ 23  มีนาคม 2559
            (ตั้งจายจากเงินรายได้) กองชาง         

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 
3,500 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ได้แก 
       - ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง    จํานวน  1 อัตรา
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37) 
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18  พฤษภาคม 2559
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 452,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตําแหนงตาง ๆ ของกองชาง
องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 3 อัตรา  ได้แก
       - ตําแหนง พนักงานสูบน้ํา        จํานวน 1 อัตรา
       - ตําแหนง ผู้ชวยชางโยธา        จํานวน 1 อัตรา
       - ตําแหนง ผู้ชวยนักจัดการงานชาง  จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2557
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 อัตรา ได้แก
       - ตําแหนง พนักงานสูบน้ํา        จํานวน 1 อัตรา
       - ตําแหนง ผู้ชวยชางโยธา        จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2  ลงวันที่ 3  
สิงหาคม 2558
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

งบดําเนินงาน รวม 2,009,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 158,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล, ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างที่ได้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของกอง
ชาง ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลแมใส เปนไปตาม
ระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัตินอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     
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คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ของกองชาง
องคการบริหารสวนตําบล เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น              
               (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ของกองขางองคการบริหารสวนตําบล เปนไปตามพระราช
กฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ.2562 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
     (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

ค่าใช้สอย รวม 1,290,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใช้จายในการเผยแพรข้อมูลขาวสาร  กิจกรรม
ของกองชางองคการบริหารสวนตําบล เชน แผนพับ ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ
          (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     
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คาจัดทํา พ.ร.บ.ประกันภัยรถขององคการบริหารสวนตําบลแมใส จํานวน 15,000 บาท

สําหรับจายเปนคาประกันภัยรถยนต  รถจักรยานยนต และรถ
อื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ กองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนตของ
องคการบริหารสวนตําบลแมใส  
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง     

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาคนงานทั่วไปของกองชาง  องคการ
บริหารสวนตําบล    จํานวน 1 อัตรา          
                (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการทั่วไปในกิจการตามอํานาจหน้าที่
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน จ้างแรงงานไปซอมแซม
ถนน  จ้างแรงงานเก็บผักตบชวา ฯลฯ            
             (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกอเนกประสงคติดกระเช้า
ซอมไฟฟ้า

จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานขับรถบรรทุกอเนกประสงคติดกระเช้า
ซอมไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา  ขององคการบริหารสวนตําบลแมใส 
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในกองชาง
องคการบริหารสวนตําบล          
       (ตั้งจายจากเงินรายได้)   กองชาง     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเพื่อการประเมินผลผังเมืองรวม จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการประเมินผลผังเมือง
รวม เมืองพะเยา  เชน คาจ้างเหมาสําหรับพื้นที่ภาคสนาม คาจ้าง
เหมาสําหรับสํารวจความคิดเห็น  คาใช้จายในการจัดการประมวล
ผลและจัดทํารายงาน  คาใช้จายในการประชุม  ฯลฯ
          (ตั้งจายจากรายได้) กองชาง
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คาเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองชาง เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมนา 
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  โดยเปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
           (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 766,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติในความดูแลรับผิดชอบของกองชาง กรณีเปนการ
จ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง  ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณี
ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเปนผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
               (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น  
             (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น           
        (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง    

วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น      
        (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น   
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

วันที่พิมพ : 2/9/2563  10:29:21 หน้า : 47/64



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น    
        (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น   
        (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 21,300 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําแมใสเหลา ตําบลแมใส
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง     
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งานสวนสาธารณะ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการในการกําจัดวัชพืชตําบลแมใส จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการในการกําจัดวัชพืช
ในเขตพื้นที่ตําบลแมใส        
       (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง,สํานักปลัด    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 329,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 329,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 329,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย  พลเอกหญิง พลเรือหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ตามจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของ 
โดยทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษา และวัฒนธรรม หน้าที่ 97 ลําดับที่ 36
          (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลแมใส จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบล
แมใส เชน คาจัดสถานที่ คาตอบแทนกรรมการ คาเงินรางวัลนัก
กีฬา คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร อาหารวาง  คาเครื่อง
เสียง และคาใช้จายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวข้อง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม หน้าที่ 18 ลําดับที่ 1
          (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด 

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ตําบลแมใส จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นตําบลแมใส เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้
จายอื่นที่จําเปน   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 92  ลําดับที่ 22
          (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด     
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โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบ้านในพื้นที่ตําบลแมใส จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมู
บ้านในพื้นที่ตําบลแมใส เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ คาตรวจ
สอบคุณภาพน้ํา คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่  96  ลําดับที่ 33      
        (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง      

โครงการปรองดองสมานฉันท ตําบลแมใส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการปรองดองสมานฉันทตําบลแม
ใส เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ คา
สมนาคุณวิทยากร คาเครื่องเสียง คาเชาสถานที่และคาใช้จายอื่น
ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 91  ลําดับที่ 17 
           (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด     

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพเสริม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพ
เสริม เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 87  ลําดับที่ 4
          (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด     
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โครงการลดภาวะหมอกควัน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการ  ลดภาวะหมอกควัน เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ   คาเชาเครื่องเสียง และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 110  ลําดับที่ 7
           (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด     

โครงการสงเสริมการบริหารจัดการขยะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสงเสริมการบริหารจัดการ
ขยะ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนผู้
ปฏิบัติงาน คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2562 -2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 8  ลําดับที่  2   
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ    
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตําบลแมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้พิการตําบลแมใส เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหาร  
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 89  ลําดับที่ 9
          (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด        

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลแมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตําบลแมใส เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเปน   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 89  ลําดับที่ 10
          (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตําบลแมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรีตําบลแมใส เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหาร  อาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จาย อื่น ๆ ที่จํา
เปน   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 88  ลําดับที่ 8
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเชน คาป้ายประชาสัมพันธ   คาวัคซีน คา
ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 96  ลําดับที่ 35
              (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) กองสาธารณสุขฯ     
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โครงการสํานักงานสีเขียว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสํานักงานสีเขียว เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 องคการบริหาร
สวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 8  ลําดับที่ 3
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ     

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แกบุคลากร องคการบริหาร
สวนตําบลแมใส

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้
แกบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลแมใส เชนคา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาสถานที่ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแม ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 93  ลําดับที่ 24
           (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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โครงการอบรมเพิ่มความรู้และความตระหนักการจัดการน้ําเสียระดับ
ครัวเรือน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการอบรมเพิ่มความรู้และความ
ตระหนักการจัดการน้ําเสียระดับครัวเรือน เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาเครื่อง
เสียง และคาใช้จายอื่นที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 8  ลําดับที่ 1
            (ตั้งจายจากเงินรายได้) กองสาธารณสุขฯ     

โครงการอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุมชน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น
ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3 ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส  ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้าที่ 8  ลําดับที่ 4
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาแมใสสัมพันธตําบลแมใส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาแมใสสัมพันธ ตําบล
แมใสประจําป  2564 เชน คาอาหาร คาจัดสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาเงินรางวัลและของรางวัล และคาใช้จายอื่นที่จํา
เปน    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 102  ลําดับที่ 15
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

โครงการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬาแกเด็กและเยาวชนตําบล
แมใส

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางด้าน
กีฬาแกเด็กและเยาวชนตําบลแมใส เชนคา อาหาร อาหารวาง คา
จัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาเงินรางวัลและของรางวัล และคาใช้
จายอื่น
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 104  ลําดับที่ 27
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 205,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท

(1) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   จํานวน  20,000 บาท
สําหรับจายในงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีตาง ๆ เชน งานบวง
สรวงพอขุนงําเมือง และกิจกรรมรัฐพิธีอื่น ๆ 
(2) คาใช้จายในการจัดงานตาง ๆ    จํานวน 50,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานตาง ๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบลแมใส เชน ในวันสําคัญของทางราชการ วันปยมหา
ราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีลอยกระทง ตําบลแมใส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในงานประเพณีลอยกระทงตําบล
แมใส ประจําป 2563  เพื่ออนุรักษประเพณีลอยกระทง
และสงเสริมการทองเที่ยวของตําบลแมใส  เชน คาจัด
สถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาจัดนิทรรศการ คาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด  และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 100  ลําดับที่ 7
        (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     
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โครงการประเพณีสงกรานต ตําบลแมใส จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานประเพณีสงกรานต ตําบล
แมใสประจําป 2564 เชน คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียงและ
ดนตรี  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนเกี่ยวข้อง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 100  ลําดับที่ 10
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

โครงการประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา ตําบลแมใส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดงานประเพณีแหเทียนเข้าพรรษาตําบล
แมใสประจําป 2564 เชน คาจัดสถานที่ คาจัดตกแตงเทียน
พรรษา และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2561) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 101  ลําดับที่ 12
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวในตําบลแมใส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในโครงการสงเสริมการทองเที่ยวในตําบลแม
ใส  เชน การพัฒนา การบํารุงรักษา  การประชาสัมพันธ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่ 99  ลําดับที่ 1
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 50,000 บาท

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

โครงการจ้างสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาคาใช้
จายงานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลแมใส

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างสํารวจ  ออกแบบ เขียนแบบและประมาณ
ราคาคาใช้จายงานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลแมใส 
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1 
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตร  พันธุกล้าไม้ ไม้
ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย ยากําจัดวัชพืช ฯลฯ เพื่อปลูกและบํารุงรักษา
ต้นไม้ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
แมใส  
          (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,451,000 บาท

งบกลาง รวม 16,451,000 บาท
งบกลาง รวม 16,451,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจ้าง ลูกจ้าง
ตามความผูกพันรวมกันของพนักงานจ้างในสวนงานตาง ๆ ใน
อัตราร้อยละห้าพร้อมกับหักคาตอบแทนพนักงานจ้างสงเปนเงิน
สมทบในอัตราเดียวกัน
 -โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต.  
ดวนที่สุดที่  มท 0809.5/ว 9  ลง วันที่ 22 มกราคม  2557  
และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
          (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อนําสงเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเปนรายป ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
          (ตั้งจายจากเงินรายได้)   สํานักปลัด 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินสงเคราะหสําหรับคาใช้จายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินด้วยเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3 ) องคการบริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2
ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  หน้าที่ 7 ลําดับ
ที่ 1
       (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด      

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินสงเคราะหสําหรับคาใช้จายสําหรับสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ ที่มีคุณสมบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการ ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใสยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม  หน้าที่ 108 ลําดับที่ 3
      (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)สํานักปลัด       

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินสงเคราะหสําหรับคาใช้จายในชีวิตประจําวันให้
ผู้ติดเชื้อเอดสของตําบลแมใส ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรมหน้าที่ 108 ลําดับที่ 4
      (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด    
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สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองจายไว้ในกรณีฉุกเฉินเรงดวนที่มีเหตุ
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือใช้ในกิจการที่ไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้า หรือกรณีจําเปนต้องดําเนินการชวยเหลือบรรเทา  ความ
เดือดร้อนของประชาชน ตามอํานาจหน้าที่เปนสวนรวม ฯลฯ 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
          (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด   กองชาง      

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมใส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมใส
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหาร
สวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม  หน้าที่ 108 ลําดับที่ 1
       (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด        

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแมใส จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
แมใส ตามโครงการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ (สปสช.) 
ตามระเบียบดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทน พ.ศ.2561 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม  หน้าที่  108 ลําดับที่ 2
          (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองสาธารณสุขฯ        
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 159,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ในอัตรา
ร้อยละหนึ่ง โดยคํานวณจากประมาณการรายรับไมรวมพันธบัตร
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน 
       (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด        
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