
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลแมใส

อําเภอ เมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,205,920 บาท

งบบุคลากร รวม 6,632,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบลแมใส อัตราเดือน
ละ 20,400 บาทและ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแมใส จํานวน 2
คน ๆ ละ 11,220 บาท/เดือน 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557    
            (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด    
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแมใส  อัตราเดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองค
การบริหารสวนตําบลแมใส จํานวน 2 คน ๆละ 880 บาท/เดือน
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557        
                    (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแมใสอัตราเดือนละ 1,750 บาท และ  รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแมใส จํานวน 2 คน ๆ ละ 880 บาท/เดือน    
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557    
                (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลแม
ใส ในอัตราเดือนละ 7,200  บาท  
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท0809.7/2084 ลง
วันที่  30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินเดือน และคาตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
               (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด   
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนให้แกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแม
ใส อัตราเดือนละ 11,220 บาท  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
แมใส อัตราเดือนละ 9,180 บาท  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแม
ใส จํานวน 21 คน ๆ ละ 7,200 บาท/เดือน และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแมใส อัตราเดือนละ 7,200 บาท   เปนไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
.2557                                 
          (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,889,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,637,000 บาท

(1)   เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานในสังกัด
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนเงิน  2,210,000  บาทจํานวน 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) เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกอง
คลังองคการบริหารสวนตําบล  เปนเงิน 1,427,000 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
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 36)  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 
                 ตั้งจายจากเงินรายได้    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานดังนี้
    - คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ  7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 84,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2559   
              (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

(1)  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ของสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล  เปนเงิน 126,000 บาท จํานวน 2 อัตรา ได้แก
            -ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 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  ของกองคลังองคการ
บริหารสวนตําบล เปนเงิน 42,000 บาท จํานวน 1 อัตรา  ได้แก
            -ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2559   
                     (ตั้งจายจากเงินรายได้)     
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งบดําเนินงาน รวม 2,573,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 551,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 140,000 บาท

(1)เพื่อจายเปนคาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบล และตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลแมใส เชน อป
พร.ฯลฯ  เปนเงิน 40,000 บาท (สํานักปลัด)
(2)เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง ,คณะกรรมการตรวจการจ้าง , ผู้ควบคุมงานกอสร้าง ฯลฯ เปน
เงิน 100,000 บาท (กองคลัง)
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย พ.ศ.2550
2.ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้
จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
4.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560              
                      (ตั้งจายจากเงินรายได้)     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

(1)เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล, ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้างที่ได้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของสํานักปลัด  เปนเงิน 30,000 บาท
(2)เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล, ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้างที่ได้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของกองคลัง เปนเงิน 50,000 บาท
ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลแมใส เปนไปตามระเบียบดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัตินอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
                 (ตั้งจายจากเงินรายได้)     
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คาเชาบ้าน จํานวน 246,000 บาท

(1)  เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ของสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล  เปนเงิน  126,000 บาท
(2)  เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ของกองคลังองคการ
บริหารสวนตําบล  เปนเงิน  120,000 บาท
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น
               (ตั้งจายจากเงินรายได้)     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 85,000 บาท

(1)  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบลของ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลและผู้บริหาร เปนเงิน 65,000 บาท
(2)  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบลของกอง
คลังองคการบริหารสวนตําบล เปนเงิน 20,000 บาท
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
               (ตั้งจายจากเงินรายได้)     
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ค่าใช้สอย รวม 1,320,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใช้จายในการเผยแพรข้อมูลขาวสาร  กิจกรรมขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน คาจ้างทําและดูแลเว็บไซต คาจ้างจัดทําแผนพับ ,แผน
ป้ายประชาสัมพันธงาน ในหน้าที่ของ องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ     
                   (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     

คาจัดทํา พ.ร.บ.ประกันภัยรถขององคการบริหารสวนตําบลแมใส จํานวน 31,000 บาท

สําหรับจายเปนคาประกันภัยรถยนต  รถจักรยานยนต และรถอื่น ๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมใส ตามพ.ร.บ.คุ้ม
ครองผู้ประสบภัยจากรถยนตขององคการบริหารสวนตําบลแมใส     
              (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส จํานวน 1 อัตรา
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการทั่วไปในสํานักปลัด ตามกิจการอํานาจหน้าที่
ขององคการบริหารสวนรตําบลแมใส 
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถสวนกลาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาพนักงานขับรถสวนกลาง องคการบริหารสวนตําบล
แมใส จํานวน 1 อัตรา
             (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด     
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คาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลความสะอาดสถานที่ราชการ จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลความสะอาดสถานที่ราชการ
จํานวน 1 อัตรา ขององคการบริหารสวนตําบลแมใส และปฏิบัติงานชวยเหลือ
ภารกิจของพนักงานสวนตําบลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
            (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารพร้อมดูแลรักษา เพื่อใช้ในการบริหาร
งานขององคการบริหารสวนตําบล
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ ที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลแมใส       (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

คารับวารสาร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคา หนังสือพิมพองคการบริหารสวนตําบลแมใส  หนังสือพิมพ
ประจําหมูบ้าน   นิตยสาร  ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ   
                  (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

(1)เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  หรือคณะ
บุคคลผู้มาตรวจงาน   เยี่ยมชม นิเทศนงาน ทัศนศึกษา ดูงาน กิจการองคการ
บริหารสวนตําบลแมใส และรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คา
พิมพเอกสาร รวมทั้งคาบริการ คาใช้จายอื่นที่จําเปน ฯลฯ เปนต้น   ให้ตั้งงบ
ประมาณได้ไมเกินปละ 1 %  ของรายได้จริงของปงบประมาณที่ลวงมาโดยไม
รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงิน จายขาดเงินสะสมและเงินที่มี
ผู้อุทิศให้   ให้เบิกจายได้ใน ภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตาม
อัตราที่กําหนดและตามคาใช้จายที่เกิดขึ้นจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนและ
ประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจายเงินตามรายการคาใช้จายที่เกิดขึ้นจริง มา
ประกอบการเบิกจายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเปนผู้
รับรองการจาย เปนเงิน 20,000 บาท
(2)เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแม
ใส  หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยให้อยูในดล
ยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยในคา
รับรอง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้า
รวมประชุม เปนเงิน 20,000  บาท
ข้อ 1 และ ข้อ 2 ดําเนินการตามหนังสือ สั่งการดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 02808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือ
คาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
            (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลแม
ใส  ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และ
การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง โดยจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการ
จัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
              (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ )  สํานักปลัด     

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัด  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชกา โดยเปนไปตามระเบีบบดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
                     (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ของสํานักปลัด กรณีเปนการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง  ให้จายจากคา
ใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเปนผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
                      (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น  โดยจายเปนวัสดุสํานักงานดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน 
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก เครื่องตัดกระดาษ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือหนวยงาน  ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บ กาว ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทป พีวีซี เทปใส เข็ม
หมุด สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ  น้ําดื่มบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น
โดยจายเปนวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน 
เชน กระทะ กะละมัง ตะหลิว  มีด ถัง แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตารีด หม้อหุงข้าว กระติกน้ํา
ร้อน ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เชน  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ            
                       (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น  โดยจายเปนวัสดุยานพาหนะและขนสงดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน เชน ไขควง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ
(3)ค.ประเภทอุปกรณประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต  เบรก  ครัช พวงมาลัย  สายพานใบพัด หม้อ
น้ํา แบตเตอรรี่ ล้อ ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองข้าง กันชน
รถยนต ฯลฯ
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)  สํานักปลัด     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น
โดยจายเปนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน ดังนี้
(1)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน
แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ    
                  (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น
โดยจายเปนวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและสวิงใส
ฟลมภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมโมรี่
การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด    
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น
โดยจายเปนวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน เชน แผน หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ
(3)ค.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ซิป  เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 262,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 182,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน /ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมใส 
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     
                  (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่อยู
ในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมใส 
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     
                 (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน  โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความ
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ 
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น      
                 (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด    

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คาเชาตู้
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบ อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
                    (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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งานบริหารงานคลัง รวม 639,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใช้จายในการเผยแพรข้อมูลขาวสาร ของกองคลัง กิจกรรม
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน  คาจ้างจัดทําแผนพับ ,แผนป้ายประชา
สัมพันธงาน ในหน้าที่ของ องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ 
              (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองคลัง     

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการทั่วไปในกองคลัง  ตามอํานาจหน้าที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองคลัง     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองคลังหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ  โดยเปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ,แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
                   (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)   กองคลัง     
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โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ เชน  การจัดทํา
ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างตามที่กฎหมายกําหนด แฟ้ม ฯลฯเปนไปตามระเบียบดังตอไปนี้
1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว462 ลง
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2561
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 4 ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ หน้า 114
 ลําดับที่ 3                 
                           (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองคลัง

                          
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ของกองคลัง กรณีเปนการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง  ให้จายจากคาใช้
สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเปนผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
                   (ตั้งจายจากเงินรายได้) กองคลัง     
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น  โดยจายเปนวัสดุสํานักงานดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน 
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก เครื่องตัดกระดาษ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บ กาว ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทป  ธงชาติ  น้ําดื่มบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ       
                     (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองคลัง
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น  โดยจายเปนวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและสวิงใส
ฟลมภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมโมรี่
การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) กองคลัง     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น โดยจายเปนวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน เชน แผน หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ
(3)ค.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ซิป  เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองคลัง     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     
                  (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองคลัง     

งบลงทุน รวม 69,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4  ตู้ ราคาตู้ละ 
5,500 บาท คุณลัษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องคการบริหารสวนตําบล
แมใส  หน้าที่  140 ลําดับที่ 7  
                      (ตั้งจายจากอุดหนุนฯ)  กองคลัง

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 6 ตู้ ราคาตู้ละ 7,900 บาท จํานวน 47,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 6  ตู้ ราคาตู้ละ 
7,900 บาท  คุณลัษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องคการบริหารสวนตําบล
แมใส  หน้าที่  141 ลําดับที่ 8   
                    (ตั้งจายจากอุดหนุนฯ)  กองคลัง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,508,880 บาท

งบบุคลากร รวม 389,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 389,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานในสังกัดสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1อัตรา ได้แก
   -ตําแหนง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 36)
                      (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด
     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ในสังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา ได้แก  
   -ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพะเยา เรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557      
                      (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ในสังกัดสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา ได้แก
   -ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพะเยา เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558    
                  (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     

งบดําเนินงาน รวม 1,107,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบลของสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

ค่าใช้สอย รวม 1,097,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการผู้อยูดูแลสถานที่ราชการ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างผู้ดูแลสถานที่ราชการ  จํานวน  1  อัตรา  ในการดูแลศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมใส
                    (ตั้งจายจากเงินรายได้)   สํานักปลัด
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คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถตรวจการณ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานขับรถตรวจการณ จํานวน 1 อัตรา ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมใส     
                (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานขับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค จํานวน 2
 อัตรา ขององคการบริหารสวนตําบลแมใส  
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถพยาบาล (ฉุกเฉิน) จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานขับรถพยาบาล (ฉุกเฉิน) จํานวน 2 อัตรา ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมใส  
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

คาจ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถตรวจการณ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานประจํารถตรวจการณ  จํานวน 1 อัตรา ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมใส       
                (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

คาจ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานประจํารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค จํานวน 2
 อัตรา ขององคการบริหารสวนตําบลแมใส
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

คาจ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถพยาบาล (ฉุกเฉิน) จํานวน 192,000 บาท

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

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ตําบลแม
ใส

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร) ตําบลแมใส เชน  คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร  คา
อาหาร อาหารวาง และคาใช้จายอื่นที่จําเปน 
-เปนไปตามระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใสยุทธศาสตรที่ 4 ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบ
ร้อย หน้าที่ 111 ลําดับที่ 3  
                    (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนตําบลแมใส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนตําบลแมใส เชน คา
วิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใสยุทธศาสตรที่ 4 ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบ
ร้อย หน้าที่  111 ลําดับที่ 1 
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     
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งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลแมปม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 2145 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการ
พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม หน้าที่  107 ลําดับที่ 2 
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,615,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการซักซ้อมแผนการอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติแผนดินไหวตําบลแมใส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงกาซักซ้อมแผนการอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติแผน
ดินไหวตําบลแมใส เชน คาวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใสเ ยุทธศาสตรที่ 4 ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบ
ร้อย หน้าที่  112 ลําดับที่ 4 
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยและซักซ้อมแผนการ
อพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ตําบลแมใส

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและ
สาธารณภัยและซักซ้อมแผนการอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหมในพื้นที่ตําบลแม
ใส เชน คาวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเปน 
-เปนไปตามระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 4 ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบ
ร้อย หน้าที่  112 ลําดับที่  6 
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด    
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น โดยจายเปนวัสดุวิทยาศาสตร ดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน  
เชน  เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง  ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
เชน  สําลี และผ้าพันแผล  เวชภัณฑ แอลกอฮอล  เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ  ฯลฯ
             (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุดับเพลิง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น  โดยจายเปนวัสดุดับเพลิงดังนี้
(1)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เชน ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น  โดยจายเปนวัสดุอื่น ๆ ดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน
เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า  สมอเรือ  ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแก๊ส  หัววาลว
เปด -ปดแก๊ส ฯลฯ
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)  สํานักปลัด     

งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํา  จํานวน 1 
คัน

จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคารถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต  แบบ
บรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
(1) จุน้ําได้ไมน้อยกวา 6,000 ลิตร
(2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
(3) เปนราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เดือน ธันวาคม  2561
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส หน้าที่  152 ลําดับที่ 58  
      (ตั้งจายจากเงินรายได้ 2,376,400 บาท จากเงินอุดหนุนฯ 123,600
  บาท )  สํานักปลัด     
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 316,000 บาท

งบบุคลากร รวม 270,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 270,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานในสังกัดสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา ได้แก
   -ตําแหนง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 36) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559

            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

งบดําเนินงาน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ของสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น
             (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบลของสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและผู้บริหาร เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
             (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,199,500 บาท
งบบุคลากร รวม 769,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 769,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 552,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลแมใส  จํานวน 2 อัตรา ได้แก
   -ตําแหนง ครู ค.ศ.2 จํานวน 1 อัตรา
   -ตําแหนง ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2562
  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  สํานักปลัด     
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการ พนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมใส เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1
 อัตรา ได้แก  
      -ตําแหนง ครู ค.ศ.2 จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหนง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558         
       (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  สํานักปลัด     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมใส  จํานวน 1 อัตรา ได้แก
-ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2557        
                (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

งบดําเนินงาน รวม 870,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพือจายเปนคาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลแมใส
    (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) สํานักปลัด
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล ที่ปฏิบัติงาน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบล เปนไปตามพระราช
กฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
   (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  สํานักปลัด    

ค่าใช้สอย รวม 496,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแม
ใส

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลแมใส จํานวน 1  อัตรา และปฏิบัติงานชวยเหลือภารกิจอื่น ๆ ตาม
ที่ได้รับมอบหมาย           
                      (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ  สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 386,500 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)สําหรับสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก สําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมใส  เปนเงิน 85,000  บาท 
     (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (คารายหัว)
(2) เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลแมใส เปนเงิน 245,000 บาท
    (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย)
(3) เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดย
เปนคาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป,  คาอุปกรณการเรียน  อัตราคน
ละ 200 บาท/ป ,คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ป,คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป  เปนเงิน 56,500 บาท 
    (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
 -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 83 ลําดับที่ 4, หน้า 82 ลําดับที่ 2, และหน้า 83 ลําดับที่ 6
 (สํานักปลัด)     

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติตําบลแมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแหงชาติตําบลแมใส  เชน คาจัดสถาน
ที่  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาของรางวัล  คาเชาเครื่องเสียงและเวที  คาสนับ
สนุนกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนในเขตพื้นที่  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เปน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 82 ลําดับที่ 1
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด
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ค่าวัสดุ รวม 344,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น
โดยจายเปนวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน 
เชน กระทะ กะละมัง ตะหลิว  มีด ถัง แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตารีด หม้อหุงข้าว กระติกน้ํา
ร้อน ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เชน  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ            
                      (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 334,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้ออาหารเสริมนม สําหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลแมใส  ในภาคการศึกษาที่ 2/2562  และภาคการศึกษาที่ 1/2563 และ
เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมใส  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่  82  ลําดับที่ 3
   (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัย,เด็ก
ประถมศึกษา)  สํานักปลัด     
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งบเงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแมใส จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้าน
แมใส  ระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา  ในภาคการศึกษาที่ 2/2562
 และภาคการศึกษาที่ 1/2563  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 84  ลําดับที่ 7
        (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐม
ศึกษา)  สํานักปลัด     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 997,000 บาท

งบบุคลากร รวม 826,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 826,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 784,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 อัตรา ได้แก
  - ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตรา
  - ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 36)  ลงวันที่23
  มีนาคม 2559 
              (ตั้งจายจากเงินรายได้) กองสาธารณสุขฯ     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม องคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  จํานวน 1 อัตรา ได้แก
     - ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2559              
                     (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองสาธารณสุขฯ     

งบดําเนินงาน รวม 171,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล, ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้างที่ได้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตาม
คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลแมใส 
เปนไปตามระเบียบดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัตินอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองสาธารณสุขฯ     

ค่าใช้สอย รวม 136,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาอุปกรณการเผยแพรขาวสาร  กิจกรรมงานองคการบริหาร
สวนตําบล  และ คาจ้างจัดทําแผนพับ แผนป้ายประชาสัมพันธงานในหน้าที่
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องคการบริหารสวนตําบล
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองสาธารณสุขฯ     
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการทั่วไปในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตาม
อํานาจหน้าที่ในองคการบริหารสวนตําบล
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  โดยเปนไปตาม
ระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
              (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ของกองคลัง กรณีเปนการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง  ให้จายจากคาใช้
สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเปนผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองสาธารณสุขฯ    
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น โดยจายเปนวัสดุสํานักงานดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน 
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก เครื่องตัดกระดาษ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บ กาว ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทป พีวีซี เทปใส เข็ม
หมุด สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ  น้ําดื่มบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น  โดยจายเปนวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและสวิงใส
ฟลมภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมโมรี่
การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น  โดยจายเปนวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน เชน แผน หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ
(3)ค.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ซิป  เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ     
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 434,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 434,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนาอยูในตําบลแมใสหรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่
ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
จากผู้บริหารท้องถิ่น
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จายพ.ศ. 2562
   (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนเพือสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลท้อง
ถิ่น)  กองสาธารณสุขฯ

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใช้จายในโครงการ ควบคุมโรคไข้เลือดออก  เชน  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาซื้อสารเคมีกําจัดลูก
น้ํายุงลาย และคาใช้จายอื่นที่จําเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 85  ลําดับที่ 1
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ     
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โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขตําบลแมใส จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขตําบลแม
ใส เชนคาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวาง  อาหารและเครื่องดื่ม คาจัดสถาน
ที่ และคาใช้จายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวข้อง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 86  ลําดับที่ 6
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข)  กองสาธารณสุขฯ     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 390,000 บาท

งบบุคลากร รวม 390,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 390,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานในสังกัดสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา ได้แก
  - ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 36)  ลงวันที่23
  มีนาคม 2559
            (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด     
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,578,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,815,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,815,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,510,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกอง
ชาง 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
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 36)  ลงวันที่ 23
  มีนาคม 2559
            (ตั้งจายจากเงินรายได้) กองชาง     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 1
 อัตรา ได้แก 
       - ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง      จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18
  พฤษภาคม 2559
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 227,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตําแหนงตาง ๆ ของกองชางองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน 2 อัตรา  ได้แก
       - ตําแหนง พนักงานสูบน้ํา        จํานวน 1 อัตรา
       - ตําแหนง ผู้ชวยชางโยธา        จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2557  ลงวันที่ 31  กรกฎาคม  2557
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 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 และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2  ลงวันที่ 3  สิงหาคม 2558
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

งบดําเนินงาน รวม 1,763,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล, ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้างที่ได้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของกองชาง ตามคําสั่งขององคการ
บริหารสวนตําบลแมใส เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัตินอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

วันที่พิมพ : 9/9/2562  15:15:05 หน้า : 47/73



คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ของกองชางองคการบริหาร
สวนตําบล เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ 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 หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น              
                   (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบลของกองขาง
องคการบริหารสวนตําบล เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

ค่าใช้สอย รวม 1,195,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใช้จายในการเผยแพรข้อมูลขาวสาร  กิจกรรมของกองชาง
องคการบริหารสวนตําบล เชน แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     
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คาจัดทํา พ.ร.บ.ประกันภัยรถขององคการบริหารสวนตําบลแมใส จํานวน 15,000 บาท

สําหรับจายเปนคาประกันภัยรถยนต  รถจักรยานยนต และรถอื่น ๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมใส ตาม พ.ร.บ.คุ้ม
ครองผู้ประสบภัยจากรถยนตขององคการบริหารสวนตําบลแมใส  
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง     

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาคนงานทั่วไปของกองชาง  องคการบริหารสวน
ตําบล    จํานวน 1 อัตรา          
                      (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการทั่วไปในกิจการตามอํานาจหน้าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน จ้างแรงงานไปซอมแซมถนน  จ้างแรงงานเก็บผัก
ตบชวา ฯลฯ            
                             (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกอเนกประสงคติดกระเช้าซอมไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานขับรถบรรทุกอเนกประสงคติดกระเช้าซอม
ไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา  ขององคการบริหารสวนตําบลแมใส 
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในกองชางองคการบริหาร
สวนตําบล           (ตั้งจายจากเงินรายได้)   กองชาง     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองชาง เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ  โดยเปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ,(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
                     (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง     

โครงการจัดทําแนวเขตตําบลแมใส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการจัดทําแนวเขตตําบลแมใส เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 5 ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ 116
 ลําดับที่ 1
                      (ตั้งจายจากเงินรายได้) กองชาง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ในความดูแลรับผิดชอบของกองชาง กรณีเปนการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคา
แรง  ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเปนผู้
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542         
                       (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง
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ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น  โดยจายเปนวัสดุสํานักงานดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน 
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก เครื่องตัดกระดาษ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บ กาว ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทป พีวีซี เทปใส เข็ม
หมุด  ฯลฯ
              (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น      โดยจายเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน 
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่อง
วัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เชน ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ฯลฯ
  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง"    

วัสดุกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น      โดยจายเปนวัสดุกอสร้างดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน 
เชน ไม้ตางๆ คีม ค้อน ชะแลง จอบ เลื่อย ควาน เทปวัดระยะฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เชน ตะปู  เหล็กเส้น แปรงทาสี  ปูนขาว ฯลฯ
(3)ค.ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น   โดยจายเปนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้
(1)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน
แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น    โดยจายเปนวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ  ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมโมรี่
การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ   อัดขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น   โดยจายเปนวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
(1)ก.ประเภทวัสดุคงทน เชน แผน หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2)ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ
(3)ค.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ซิป  เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําแมใสเหลา ตําบลแมใส
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า คา
กระแสไฟฟ้า)  กองชาง     

งานสวนสาธารณะ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการในการกําจัดวัชพืชตําบลแมใส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการในการกําจัดวัชพืชในเขตพื้นที่
ตําบลแมใส   
                         (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง,สํานักปลัด     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 425,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 425,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 425,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย  พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี ตามจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้า
ของ โดยทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และ
วัฒนธรรม หน้าที่ 97 ลําดับที่ 36
      (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้น      ทะเบียนสัตวฯ)  กองสาธารณสุขฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นตําบลแมใส จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นตําบลแมใส เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 92  ลําดับที่ 22
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด     

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบ้านในพื้นที่ตําบลแมใส จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบ้านในพื้นที่
ตําบลแมใส เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ คาตรวจสอบคุณภาพน้ํา คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่  96  ลําดับที่ 33      (ตั้งจายจากเงินรายได้)  กองชาง     
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โครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคและการเกษตรแบบมีสวนรวมตําบลแม
ใส

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคและการ
เกษตรแบบมีสวนรวมตําบลแมใส เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาที่พัก คารถ และคาใช้จาย
อื่นที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 98  ลําดับที่ 40
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองชาง สํานักปลัด กองสาธารณสุขฯ     

โครงการปรองดองสมานฉันท ตําบลแมใส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการปรองดองสมานฉันทตําบลแมใส เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คา
เครื่องเสียง คาเชาสถานที่และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 91  ลําดับที่ 17 
                       (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด     
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพเสริม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพเสริม เชน คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 87  ลําดับที่ 4
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด     

โครงการรวมพลังตอต้านยาเสพติดของตําบลแมใส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการรวมพลังตอต้านยาเสพติดของตําบลแม
ใส เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเครื่องเสียง คาเชาสถานที่และคาใช้จายอื่นที่จําเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 89  ลําดับที่ 11
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

โครงการลดภาวะหมอกควัน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการ  ลดภาวะหมอกควัน เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ   คาเชาเครื่อง
เสียง และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม หน้าที่ 110  ลําดับที่ 7
                       (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด     
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โครงการสงเสริมการบริหารจัดการขยะ จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสงเสริมการบริหารจัดการขยะ เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2562 -2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม หน้าที่ 109  ลําดับที่  2   
                            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ    

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตําบลแมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตําบล
แมใส เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 89  ลําดับที่ 9
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลแมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลแมใส เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 89  ลําดับที่ 10
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตําบลแมใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตําบลแม
ใส เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จาย อื่น ๆ ที่จําเปน   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 88  ลําดับที่ 8
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเชน คาป้ายประชาสัมพันธ   คาวัคซีน คาตอบแทนผู้
ปฏิบัติงาน คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 96  ลําดับที่ 35
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอด
โรค  คนปลอดภัยฯ)  กองสาธารณสุขฯ     
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โครงการสํานักงานสีเขียว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสํานักงานสีเขียว เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น
ที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้าที่ 110  ลําดับที่ 6
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ     

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แกบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
แมใส

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แกบุคลากร
ของ องคการบริหารสวนตําบลแมใส เชนคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาสถานที่ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแม ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 93  ลําดับที่ 24
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

โครงการอบรมเพิ่มความรู้และความตระหนักการจัดการน้ําเสียระดับครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการอบรมเพิ่มความรู้และความตระหนักการ
จัดการน้ําเสียระดับครัวเรือน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาเครื่องเสียง และคาใช้จายอื่นที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม หน้าที่ 109  ลําดับที่ 3
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) กองสาธารณสุขฯ     
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โครงการอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่ง
แวดล้อมชุมชนท้องถิ่น เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส  ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หน้าที่ 110  ลําดับที่ 9
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 185,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อันเกี่ยวกับการสงเสริมการ
กีฬาและนันทนาการของ เด็ก/เยาวชน/ประชาชน และสนับสนุนในการจัดสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาที่องคกรตาง ๆ จัดขึ้น 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     
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โครงการแขงขันกีฬาแมใสสัมพันธ ตําบลแมใส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาแมใสสัมพันธ ตําบลแมใส
ประจําป  2563 เชน คาอาหาร คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาเงินรางวัล
และของรางวัล และคาใช้จายอื่นที่จําเปน    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 102  ลําดับที่ 15
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

โครงการแขงขันฟุตบอลเด็กและเยาวชนตําบลแมใส ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการแขงขันฟุตบอลเด็กและเยาวชน ตําบลแม
ใส ต้านภัยยาเสพติด  ประจําป  2563 เชน คาอาหาร คาจัดสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาเงินรางวัลและของรางวัล และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 104  ลําดับที่ 28
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     
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โครงการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬาแกเด็กและเยาวชนตําบลแมใส จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬาแกเด็ก
และเยาวชนตําบลแมใส ประจําป 2563 เชน คาอาหาร คาจัดสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาเงินรางวัลและของรางวัล และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 104  ลําดับที่ 27
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท

(1) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   จํานวน  20,000 บาท
สําหรับจายในงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีตาง ๆ เชน งานบวงสรวงพอขุนงํา
เมือง และกิจกรรมรัฐพิธีอื่น ๆ 
(2) คาใช้จายในการจัดงานตาง ๆ    จํานวน 50,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแม
ใส เชน ในวันสําคัญของทางราชการ วันปยมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประเพณีลอยกระทงตําบลแมใส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในงานประเพณีลอยกระทงตําบลแมใส ประจําป 2562
  เพื่ออนุรักษประเพณีลอยกระทงและสงเสริมการทองเที่ยวของตําบลแม
ใส  เชน คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาจัดนิทรรศการ และคาใช้จายอื่นที่
จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 100  ลําดับที่ 7
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

โครงการประเพณีสงกรานตตําบลแมใส จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานประเพณีสงกรานต ตําบลแมใส
ประจําป 2563 
เชน คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียงและดนตรี  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน
เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 100  ลําดับที่ 10
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     
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โครงการประเพณีแหเทียนเข้าพรรษาตําบลแมใส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดงานประเพณีแหเทียนเข้าพรรษาตําบลแมใส
ประจําป 2563 เชน คาจัดสถานที่ คาจัดตกแตงเทียนพรรษา และคาใช้จาย
อื่นที่จําเปน
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2561) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 101  ลําดับที่ 12
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด     

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร , วันชาติ และ วันพอแหงชาติ 
ตําบลแมใส

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร,วัน
ชาติ และวันพอแหงชาติ ตําบลแมใส เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาจัดสถาน
ที่ และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 105  ลําดับที่ 30
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว เชน คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จําเปน
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส  ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 104  ลําดับที่ 24
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 95,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทองเที่ยวตําบลแมใส จํานวน 45,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทองเที่ยว
ตําบลแมใส ประจําป 2563  เชน คาอาหาร อาหารวาง ป้ายประชา
สัมพันธ คารถ คาวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่  99 ลําดับที่ 5
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     
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โครงการสงเสริมการทองเที่ยวในตําบลแมใส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในโครงการสงเสริมการทองเที่ยวในตําบลแมใส  เชน การ
พัฒนา การบํารุงรักษา  การประชาสัมพันธ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม หน้าที่ 99  ลําดับที่ 1
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 100,000 บาท

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

โครงการจ้างสํารวจ  ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาคาใช้จายงานกอ
สร้างขององคการบริหารสวนตําบลแมใส

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างสํารวจ  ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาคาใช้จาย
งานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลแมใส 
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ หน้าที่ 73 ลําดับที่ 128 
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  กองชาง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตร  พันธุกล้าไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับ ปุ๋ย ยากําจัดวัชพืช ฯลฯ เพื่อปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมใส  
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  สํานักปลัด     
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,945,200 บาท

งบกลาง รวม 15,945,200 บาท
งบกลาง รวม 15,945,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจ้าง ลูกจ้างตามความ
ผูกพันรวมกันของพนักงานจ้างในสวนงานตาง ๆ ในอัตราร้อยละห้าพร้อมกับ
หักคาตอบแทนพนักงานจ้างสงเปนเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
 -โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต.  ดวนที่สุด
ที่  มท 0809.5/ว 9  ลง วันที่ 22 มกราคม  2557  และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533
              (ตั้งจายจากเงินรายได้) สํานักปลัด  
   

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อนําสงเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเปนรายป ในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
คาจ้างโดยประมาณทั้งป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)   สํานักปลัด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินสงเคราะหสําหรับคาใช้จายสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แกผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องคการบริหารสวน
ตําบลแมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่ 108 ลําดับที่ 5
       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูง
อายุ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
                    สํานักปลัด      
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินสงเคราะหสําหรับคาใช้จายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใสยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่ 108 ลําดับที่ 3
     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้
แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยความ
พิการ)       สํานักปลัด       

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินสงเคราะหสําหรับคาใช้จายในชีวิตประจําวันให้ผู้ติดเชื้อ
เอดสของตําบลแมใส ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
หน้าที่ 108 ลําดับที่ 4
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส)  สํานักปลัด     
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สํารองจาย จํานวน 780,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองจายไว้ในกรณีฉุกเฉินเรงดวนที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือใช้ในกิจการที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า หรือกรณีจําเปนต้อง
ดําเนินการชวยเหลือบรรเทา  ความเดือดร้อนของประชาชน ตามอํานาจหน้าที่
เปนสวนรวม ฯลฯ 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313/ว667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ  2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม  2560

            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปฯ) สํานักปลัด   กองชาง 
รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมใส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมใส   
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่ 108 ลําดับที่ 1
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ) สํานักปลัด        
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแมใส จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแมใส  ตามโครงการ
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ของสํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
ตามระเบียบดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทน พ.ศ.2561
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
แมใส ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  108 ลําดับที่ 2
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ)  กองสาธารณสุขฯ     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 173,200 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ
หนึ่ง โดยคํานวณจากประมาณการรายรับไมรวมพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ และเงินอุดหนุน 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลง
วันที่ 24 กันยายน 2550
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 33 ลง
วันที่ 29 สิงหาคม 2556
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466
 ลงวันที่ 29  ตุลาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305
 ลงวันที่ 26  กรกฎาคม  2561
            (ตั้งจายจากเงินรายได้)  สํานักปลัด        
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