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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา
อาเภอ พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,716,350 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,817,960

บาท

งบบุคลากร

รวม

7,162,360

บาท

รวม

2,743,920

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
-ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้
แก่ นายก อบต.และรองนายก อบต.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาอบจ,เทศบาล,อบต
.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ดังนี้
1) ตาแหน่งนายกอบต. จานวน 1 อัตรา อัตราละ 20,400 บาทต่อ
เดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 244,800 บาท
2) ตาแหน่งรองนายกอบต. จานวน 2 อัตรา อัตราละ 11,220 บาท
ต่อเดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 269,280 บาท

514,080

บาท

จานวน

42,120

บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
-ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พิเศษนายกอบต.และรองนายกอบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาอบจ.,เทศบาล,อบต
. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ดังนี้
1) ตาแหน่งนายกอบต. จานวน 1 อัตรา อัตราละ 1,750 บาทต่อ
เดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 21,000 บาท
2) ตาแหน่งรองนายกอบต. จานวน 2 อัตรา อัตราละ 880 บาทต่อ
เดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 21,120 บาท

42,120

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
-ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นค่า
ประจาตาแหน่งนายกอบต.และรองนายกอบต.ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาอบจ
.,เทศบาล,อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ดังนี้
1) ตาแหน่งนายกอบต. จานวน 1 อัตรา อัตราละ 1,750 บาทต่อ
เดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 21,000 บาท
2) ตาแหน่งรองนายกอบต. จานวน 2 อัตรา อัตราละ 880 บาทต่อ
เดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 21,120 บาท
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
-ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาอบจ.,เทศบาล,อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ดังนี้
1) ตาแหน่งเลขานุการนายก อบต. จานวน 1 อัตรา อัตราละ 7,200
บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 86,400 บาท

86,400

บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
-ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิก
สภาอบจ.,เทศบาล,อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ดังนี้
1) ตาแหน่งประธานสภา อบต. จานวน 1 อัตรา อัตราละ 11,220
บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 134,640 บาท
2) ตาแหน่งรองประธานสภา อบต. จานวน 1 อัตรา อัตราละ 9,180
บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 110,160 บาท
3) ตาแหน่งสมาชิกสภา อบต. จานวน 20 อัตรา อัตราละ 7,200
บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 1,728,000 บาท
4) ตาแหน่งเลขานุการสภาอบต. จานวน 1 อัตรา อัตราละ 7,200
บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 86,400 บาท

2,059,200

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

4,418,440

บาท

จานวน

3,253,780

บาท

เงินเดือนพนักงาน
-ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับ ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล ดังนี้
1) ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1
อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 478,560 บาท
2. ตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1
อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 416,160 บาท
3. ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 434,460 บาท
4. ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ จานวน 1
อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 369,480 บาท
5. ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ จานวน 1
อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 349,320 บาท
6. ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ จานวน 1
อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 349,320 บาท
7. ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ จานวน 1 อัตรา จานวน 12
เดือน ตั้งไว้ 356,160 บาท
8. ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ จานวน 1
อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 282,600 บาท
9. ตาแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญ
งาน จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 217,720 บาท
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เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
-ประเภทเงินประจาตาแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่
พนักงานส่วนตาบล ตามมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ประกา
ศคณกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 และระเบียบหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ดังนี้
1) ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา อัตรา
ละ 7,000 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 84,000 บาท
2) ตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา อัตรา
ละ 3,500 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท
3. ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด จานวน 1 อัตรา อัตราละ 3,500 บาท
ต่อเดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท

168,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
-ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
มาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรา
ฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)และตามมติ ครม. ระเบียบและ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯให้แก่พนักงานจ้าง สานักปลัด อบต
. ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 2 อัตรา จานวน 12
เดือน ตั้งไว้ 336,120 บาท
2. ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา จานวน 12
เดือน ตั้งไว้ 161,040 บาท
3. ตาแหน่งคนงานทั่วไป จานวน 3 อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 324,000 บาท

821,160

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
-ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (พชค.) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว) ตามมาตรา 35พระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2558 ตามมติ ครม. ระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง สานักปลัด ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา จานวน 12
เดือน ตั้งไว้ 1,500 บาท
2) ตาแหน่งคนงานทั่วไป จานวน 3 อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 36,000 บาท

37,500

บาท
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เงินอื่นๆ
จานวน
-ประเภทเงินอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษอื่น ๆ ให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล ตามมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 และระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล ดังนี้
1) ตาแหน่งปลัดอบต. จานวน 1 อัตรา อัตราละ 7,000 บาทต่อ
เดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 84,000 บาท
2) ตาแหน่งนิติกร จานวน 1 อัตรา อัตราละ 4,500 บาทต่อ
เดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 54,000 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

138,000

บาท

รวม
รวม

2,257,800

บาท
393,600 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
-ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลตามระเบียบและมีคาสั่งให้ปฏิบัติราชการตั้ง
ไว้ 20,000 บาท
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจาปี 2562
จ่ายให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29
กันยายน 2557 ตั้งไว้ 30,000 บาท

50,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
-ประเภทค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อเป็นค่าตอบ
แทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด ซึ่งเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ
ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว4562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
-ประเภทค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชาระเงินกู้
เพื่อที่อยู่อาศัยให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายของสานักปลัดอบต
. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตาม
กฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

300,000

บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
-ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 และตามกฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

33,600

บาท

รวม

1,154,200

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

246,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าใช้จ่ายสาหรับทาประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง จานวน
ถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการทาประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ และตามกฎหมาย หนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10,000

บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

80,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการของ อบต. ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายสาเนาแบบแปลนก่อสร้างต่าง ๆ จ้างเหมาจัดทาแผ่น
พับ สื่อวีดีทัศน์ ซีดี เอกสาร ป้ายผ้าไวนิล ในการประชาสัมพันธ์และเผย
แพร่กิจการของ อบต.
ค่าจ้างเหมาบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา,จัดทาของ,จ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตาม
ความจาเป็น และจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น จ้างทาความสะอาดที่ทาการ อบต. จ้างถางหญ้า จ้างจัดสถาน
ที่ รวมทั้งจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ และจ้างเหมาบริการบริการพนักงาน
จ้างเหมาบริการ จานวน 2อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอน
เงิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการอบรมสัมนาบุคลากรของ อบต. เพื่อส่ง
เสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรของ อบต. ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จานวน
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จานวน

85,200

บาท

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่
ราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 อัตรา

108,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน, ตรวจ
งาน, เยี่ยมชม ทัศนะศึกษาของท้องถิ่น หรือไปดาเนินกิจการอื่นใดอันเป็น
เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร, ค่าของขวัญ, ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจาเป็น
ต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตาม
หนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และ
ตามกฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ
2) ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น การประชุมคณะ
กรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายจัดตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 และตามกฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ
3) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสาคัญ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานและร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ และวัน
สาคัญต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ งานวันปิยมหาราช เป็น
ต้น

50,000

บาท

80,000

บาท

จ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 อัตรา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ได้รับคาสั่ง
จากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559 และตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

จานวน
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จานวน

50,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับ
จานวน
อาเภอ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าโทร
สาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 157 ลาดับที่ 8
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบลแม่ตา จานวน

45,000

บาท

20,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสัมนาต่าง ๆ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลกรของ อบต.แม่ตา
ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง เพื่อ
พัฒนา
คุณภาพ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รวมถึงการสร้างความสามัคคีการมีมนุษยสัมพันธ์ร่วมกันที่ดีในการทางาน
ร่วมกัน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการฝึกอบรม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 154 ลาดับที่ 2
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีต่าง ๆ และการเลือกตั้งทั่วไประดับประเทศ เช่น กรณีครบ
วาระ ยุบสภา หรือแทนตาแหน่งที่ว่างลงฯลฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
แบบประชาธิปไตย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17
มกราคม 2556 ตามแนวทางหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 และตามกฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 157 ลาดับที่ 10

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
ผู้สูงอายุตาบลแม่ตาโดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการฝึก
อบรม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 156 ลาดับที่ 6
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วัสดุสานักงาน
จานวน
-ประเภทวัสดุสานักงาน เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสานักปลัด อบต. เช่นเครื่องคิด
เลข เครื่องเจาะกระดาษ ซองเอกสาร หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร น้าหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด สมุดประวัติ
ข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร น้า
ดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

80,000

บาท

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

จานวน

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินงานกิจกรรมโครงการอบรมศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อสร้่างองค์ความรู้ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตาโดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับโครงการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 154 ลาดับที่ 1
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบขององค์กรปกครองส่วน จานวน
ท้องถิ่น
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต.แม่ตา พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง และประชาชนในตาบลแม่ตา
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 154 ลาดับที่ 3
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
-ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
-ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสานักปลัด อบต. เช่น หลอด
นีออน สายไฟ ปลักไฟ ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯอ้างอิง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

10,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
-ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสานักปลัดอบต
. เช่น ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้า ถ้วยกาแฟ กระติกน้าร้อน กระติกน้า
แข็ง ผงซักฟอก น้ายาล้างห้องน้า น้ายาล้างจาน แปรง ไม้กวาด ฯลฯ อ้าง
อิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

30,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
-ประเภทวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสานักปลัดอบต
. เช่น คีม ค้อน จอบ ทราย ตะปู เหล็ก ไม้ โถส้วม สว่าน ฯลฯ อ้างอิง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

จานวน

10,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
-ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสานักปลัด อบต. เช่น ยาง
นอก ยางใน ล้อรถ หัวเทียน อะไหล่เครื่องยนต์ ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559

20,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
-ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสานักปลัด อบต
. เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันดีเซล ฯลฯ รวมทั้งเป็นค่าน้ามัน
สนับสนุนเครื่องจักรหน่วยงานอื่น ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตาร้อง
ขอให้มาดาเนินการก่อสร้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล และ
ค่าน้ามันยานพาหนะของเอกชนที่นามาปฏิบัติงานช่วยเหลือโดยสมัคร
ใจ และไม่คิดมูลค่า โดยคานึงถึงความจาเป็น และความประหยัด อ้างอิง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

180,000

บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
-ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสานักปลัดอบต
. เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (แผ่น
ซีดี)ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสานักปลัด อบต. เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึก, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์, อุปกรณ์เพิ่มเติมต่าง ๆ
โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559

20,000

บาท

วัสดุอื่น
จานวน
-ประเภทวัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสานักปลัด อบต. เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า หัว
เชื่อมแก๊ส หัวเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

10,000

บาท

รวม

340,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
-ประเภทค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับอาคารที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบล และ อาคารสานักงานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20มิถุนายน 2559
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

200,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
-ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าส่งแฟกซ์
สาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

30,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
-ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์, ค่าโทรเลข ค่า
ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายทางไปรษณีย์ทุกประเภท โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค

10,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
-ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อ
สารอื่น ๆ เช่น ค่าจัดทาเว็บไซต์ อบต.แม่ตา ค่าบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ที่
ใช้ในการติดต่อราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

100,000

บาท

รวม
รวม

386,800

จานวน

26,600

บาท

-เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก จานวน 38 ตัว ราคาตัว
ละ 700 บาท จัดหาตามที่จาหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป
เก้าอี้ผู้บริหารแบบปรับระดับได้

จานวน

44,000

บาท

-เพื่อจัดซื้อเก้าอี่ผู้บริหารแบบปรับระดับได้ จานวน 8 ตัว ราคาตัว
ละ 5,500 บาท จัดหาตามที่จาหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป
เก้าอี้สานักงานปรับระดับได้

จานวน

24,000

บาท

-เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สานักงานแบบปรับระดับได้ จานวน 6 ตัว ราคาตัว
ละ 4,000 บาท จัดหาตามที่จาหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป
ตู้เก็บเอกสารแบบมีฝาปิดทึบ

จานวน

11,000

บาท

-เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบมีฝาปิดทึบ ขนาด
กว้าง 3 ฟุต สูง 6 ฟุต จานวน 2 ตู้ ราคาตูล้ ะ 5,500 บาท จัดหา
ตามที่จาหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป
ตู้เก็บเอกสารแบบไม่มีฝาปิดทึบ

จานวน

11,000

บาท

-เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบไม่มีฝาปิดทึบ ขนาด
กว้าง 3 ฟุต สูง 6 ฟุต จานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท จัดหา
ตามที่จาหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป
โต๊ะทางานระดับ 1-2

จานวน

6,000

บาท

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางาน ระดับ 1-2 จานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 3,000 บาท จัดหาตามที่จาหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป
โต๊ะทางานระดับ 3 - 6

จานวน

10,000

บาท

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางาน ระดับ 3-6 จานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 5,000 บาท จัดหาตามที่จาหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป
โต๊ะประชุมขนาด 38 ที่นั่ง

จานวน

35,000

บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 38 ที่นั่ง ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุมโค้งด้าน
เดียว ขนาด 60*240*75 ซม. จานวน 2 ตัว โต๊ะ
ขนาด 60*240*75 ซม. จานวน 9 ตัว จานวน 1 ชุด จัดหาตามที่
จาหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป

บาท
366,800 บาท
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI
จานวน
Lumens
-เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะ
ดังนี้
1.เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวีดิโอได้
2.ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3.ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4.ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดค่าความสว่างขั้นต่า
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว
จานวน
-เพื่อจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120
นิ้ว จานวน 1 จอ คุณลักษณเฉพาะสังเขปดังนี้
1.ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72x96 นิ้ว หรือ 84x84
นิ้ว หรือ 89x92 นิ้ว หรือ 6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต
2.จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองงบประมาณ 1 สานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น
-เพื่อจัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น มีระบบน้า 2 หัวก๊อก และมีระบบ
ควบคุมควบร้อนและเย็นได้อันโนมัติ จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 5,000 บาท จัดหาตามที่จาหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป

จานวน

42,500

บาท

15,300

บาท

10,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562 15:35:57

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า จานวน
19 นิ้ว)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000
บาท จานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 44,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

หน้า : 13/44

44,000

บาท
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล

จานวน

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1
เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
จานวน
(28หน้า/นาที)
-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

22,000

บาท

26,700

บาท
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สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

จานวน

18,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
จานวน
-เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน

700

บาท

20,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัต
ราค่่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่
ติดตึงกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัต
ราค่่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

11,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

11,000

บาท

11,000

บาท

รวม

2,383,700

บาท

รวม

1,675,800

บาท

รวม

1,675,800

บาท

จานวน

1,351,080

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
-ประเภทเงินประจาตาแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่
พนักงานส่วนตาบล ตามมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 และระเบียบหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลังจานวน 1 อัตรา อัตราละ 3,500 บาทต่อ
เดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท

42,000

บาท

รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่
จานวน
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการประเมินและสารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา เพื่อประกอบการพิจารณา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
-ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับ ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง จานวน 1อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 382,560 บาท
2. ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ จานวน 1
อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 369,480 บาท
3. ตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ จานวน 1
อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 396,000 บาท
4. ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน จานวน 1อัตรา จานวน 12
เดือน ตั้งไว้203,040 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
-ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
มาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรา
ฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)และตามมติ ครม. ระเบียบและ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯให้แก่พนักงานจ้าง กองคลัง ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา จานวน 12เดือน ตั้ง
ไว้ 117,360บาท
2. ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา จานวน 12
เดือน ตั้งไว้ 117,360 บาท

234,720

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
-ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (พชค.) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว) ตามมาตรา 35พระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2558 ตามมติ ครม. ระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง กองคลัง ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา จานวน 12เดือน ตั้ง
ไว้ 24,000 บาท
2) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา จานวน 12
เดือน ตั้งไว้ 24,000 บาท

48,000

บาท

รวม

691,400

บาท

รวม

230,800

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจาปี 2562
จ่ายให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29
กันยายน 2557

20,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
-ประเภทค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อเป็นค่าตอบ
แทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด ซึ่งเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ
ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว4562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าเช่าบ้าน
จานวน
-ประเภทค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชาระเงินกู้
เพื่อที่อยู่อาศัยให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายของกองคลัง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามกฎหมาย หนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

190,800

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
-ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559 และตามกฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10,000

บาท

รวม

395,600

บาท

จานวน

138,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา,จัดทาของ,จ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตาม
ความจาเป็น เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ และ
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมาบริการ จานวน 1อัตรา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอน
เงิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการอบรมสัมนาบุคลากรของ อบต. เพื่อส่ง
เสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรของ อบต. ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ได้รับคาสั่ง
จากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559 และตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ค่าจ้างลูกจ้างมาเพื่อช่วยในการปรับปรุงจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 157 ลาดับที่ 4
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้ายและค่า
จานวน
ธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ต้อง
ชาระภาษีในพื้นที่ตาบลแม่ตา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่
ประชาชนผู้มีหน้าที่ต้องชาระภาษีในพื้นที่ตาบลแม่ตา ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการฝึกอบรมตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 156 ลาดับที่ 7

108,000

บาท

49,600

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
-ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

20,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

60,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
-ประเภทวัสดุสานักงาน เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่นเครื่องคิดเลข เครื่อง
เจาะกระดาษ ซองเอกสาร หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร น้าหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด สมุดประวัติข้าราชการ สิ่ง
พิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ อ้างอิง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

30,000

บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล, ตลับผงหมึก, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์, อุปกรณ์เพิ่มเติมต่าง ๆ
โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559

จานวน

30,000

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
-ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์, ค่าโทรเลข ค่า
ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายทางไปรษณีย์ทุกประเภท โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค

5,000

งบลงทุน

บาท

บาท
5,000 บาท

รวม

16,500

บาท

รวม

16,500

บาท

จานวน

11,000

บาท

จานวน

5,500

บาท

รวม

121,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

121,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

86,000

บาท

จานวน

6,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร
-เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบมีฝาปิดทึบ ขนาด
กว้าง 3 ฟุต สูง 6 ฟุต จานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท จัดหา
ตามที่จาหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาด
กว้าง 46 เซนติเมตร สูง 132 เซนติเมตร จานวน 1 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,500 บาท จัดหาตามที่จาหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม วัน อปพร.
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ของ อบต.แม่ตา
เป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับโครงการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 162 ลาดับที่ 2
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20,000

บาท

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

35,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
-ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสานักปลัด อบต. เช่น หลอด
นีออน สายไฟ ปลักไฟ ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯอ้างอิง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

10,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
-ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์และ
อะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.แม่
ตา เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า เข็มขัด หมวก ไม้กระบอง รองเท้าดับ
เพลิง ชุดดับเพลิง เสื้อสะท้อนแสง และเครื่องหมายเกี่ยวกับ อปพร. ฯลฯ
อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

10,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่และช่วง
จานวน
สงกรานต์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้ังจุดตรวจลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สาคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว2208 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 และตามแนวทางหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2561
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 162 ลาดับที่ 3
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ของ อบต.แม่ตาโดยจ่ายเป็นค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับโครงการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 163 ลาดับที่ 4
โครงการอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า ของ อบต.แม่
ตา
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 184 ลาดับที่ 3
ค่าวัสดุ

จานวน
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วัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
-ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. เช่น หัวฉีดดับเพลิง น้ายา
เคมีดับเพลิง สายดับเพลิง ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุอื่น
จานวน
-ประเภทวัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน อบต. เช่น กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ
อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
แผนงานการศึกษา

5,000

บาท

10,000

บาท

รวม

5,307,900

บาท

รวม

4,300,200

บาท

รวม

4,300,200

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
-เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับ ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา จานวน 1อัตรา จานวน 12
เดือน ตั้งไว้ 369,480 บาท
2. ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ จานวน 1อัตรา จานวน 12
เดือน ตั้งไว้ 311,640 บาท
-เงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามคาสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล ดังนี้
1)ตาแหน่งครู คศ.3 จานวน 3 อัตรา จานวน 12 เดือน ต้ัง
ไว้ 1,582,200 บาท
2)ตาแหน่งครู คศ.1 จานวน 3 อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 810,480 บาท

3,073,800

บาท

42,000

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินประจาตาแหน่ง
-ประเภทเงินประจาตาแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่
พนักงานส่วนตาบล ตามมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 และระเบียบหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา จานวน 1 อัตรา อัตรา
ละ 3,500 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท

จานวน
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เงินวิทยฐานะ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา ดัง
นี้
1)ตาแหน่งครู คศ.3 จานวน 3 อัตรา เดือนละ 5,600
บาท จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 403,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
-ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
มาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรา
ฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)และตามมติ ครม. ระเบียบและ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯให้แก่พนักงานจ้าง กองการ
ศึกษา ดังนี้
1) ตาแหน่งคนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 108,000 บาท
2) ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก จานวน 4 อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 637,200
บาท

201,600

บาท

745,200

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
-ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (พชค.) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว) ตามมาตรา 35
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) ลง
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ตามมติ ครม. ระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง กองการศึกษา ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 24,000
บาท
2) ตาแหน่งคนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 12,000 บาท

36,000

บาท

จานวน

201,600

บาท

รวม

967,700

บาท

รวม

254,700

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจาปี 2562
จ่ายให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29
กันยายน 2557

30,000

บาท

เงินอื่นๆ
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ตา ดังนี้
1)ตาแหน่งครู คศ.3 จานวน 3 อัตรา เดือนละ 5,600
บาท จานวน 12 เดือน ต้ังไว้ 201,600 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าเช่าบ้าน
-ประเภทค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชาระเงินกู้
เพื่อที่อยู่อาศัยให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายของกองการ
ศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตาม
กฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จานวน

168,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
-ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล ของกองการศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3
/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และตามกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

56,700

บาท

รวม

578,000

บาท

จานวน

458,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา,จัดทาของ,จ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตาม
ความจาเป็น และจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น จ้างทาความสะอาดที่ทาการ อบต. จ้างถางหญ้า จ้างจัดสถาน
ที่ รวมทั้งจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ และจ้างเหมาบริการบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ จานวน 6อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวง
มหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลัก
เกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอน
เงิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการอบรมสัมนาบุคลากรของ อบต. เพื่อส่ง
เสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรของ อบต. ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ได้รับคาสั่ง
จากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559 และตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
-ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

20,000

บาท

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
-ประเภทวัสดุสานักงาน เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เช่นเครื่องคิด
เลข เครื่องเจาะกระดาษ ซองเอกสาร หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร น้าหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด สมุดประวัติ
ข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
-ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการ
ศึกษา เช่น ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้า ถ้วยกาแฟ กระติกน้าร้อน กระติก
น้าแข็ง ผงซักฟอก น้ายาล้างห้องน้า น้ายาล้างจาน แปรง ไม้กวาด ฯลฯ
อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

30,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
ประเภทวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการ
ศึกษา เช่น คีม ค้อน จอบ ทราย ตะปู เหล็ก ไม้ โถส้วม สว่าน ฯลฯ อ้างอิง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึก, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์, อุปกรณ์เพิ่มเติมต่าง ๆ
โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559

30,000

บาท

บาท
30,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

35,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
-ประเภทค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

25,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20มิถุนายน 2559
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

10,000

บาท

รวม

40,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

2,826,230

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัต
ราค่่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่
ติดตึงกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัต
ราค่่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบดาเนินงาน

รวม

1,678,230

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

944,300

บาท

จานวน

944,300

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือ ที่ มท 0808.2
/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังนี้
(1)โครงการอาหารกลางวัน ศพด. ในตาบลแม่ตา จานวน 26 คน ๆ
ละ 20 บาท จานวน 245 วัน เป็นเงิน 127,400 บาท
(2)โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน อบต.แม่ตา จานวน จานวน 70
คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 280,000 บาท
(3)ค่าใช้สอยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน อบต.แม่
ตา จานวน 20,000 บาท
(4)ค่าใช้จ่ายอินเตอร์โรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi
จานวน 8,988 บาท
(5)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จานวน 100,000 บาท
(6)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จานวน 50,000
บาท
(7)ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จานวน 21,000 บาท
(8)ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน จานวน 10,000 บาท
(9)ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 43
คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 73,100 บาท
(10)ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับประถมศึกษา จานวน 27
คน ๆ ละ 1,900 บาท เป็นเงิน 51,300 บาท
(11)ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาล จานวน 43 คน ๆ ละ 200
บาท เป็นเงิน 8,600 บาท
(12)ค่าหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 3 คน ๆ ละ 625
บาท เป็นเงิน 1,875 บาท
(13)ค่าหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 3 คน ๆ ละ 619
บาท เป็นเงิน 1,857 บาท
(14)ค่าหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 7 คน ๆ ละ 622
บาท เป็นเงิน 4,354 บาท
(15)ค่าหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 6 คน ๆ ละ 673
บาท เป็นเงิน 4,038 บาท
(16)ค่าหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 3 คน ๆ ละ 806
บาท เป็นเงิน 2,418 บาท
(17)ค่าหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 5 คน ๆ ละ 818
บาท เป็นเงิน 4,090 บาท
(18)ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 43 คน ๆ ละ 200
บาท เป็นเงิน 8,600 บาท
(19)ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับประถมศึกษา จานวน 27 คน ๆ ละ 390
บาท เป็นเงิน 10,530 บาท
(20)ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 43 คน ๆ
ละ 300 บาท เป็นเงิน 12,900 บาท
(21)ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา จานวน 27 คน ๆ
ละ 360 บาท เป็นเงิน
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9,720 บาท
(22)ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 43 คน ๆ
ละ 430 บาท เป็นเงิน 18,490 บาท
(23)ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา จานวน 27 คน ๆ
ละ 480 บาท เป็นเงิน 12,960 บาท
(24)ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด. จานวน 26 คน ๆ
ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 44,200 บาท
(25)ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) Top Up จานวน 27 คน ๆ
ละ 500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท
(26)ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ศพด. จานวน 26 คน ๆ ละ 300
บาท เป็นเงิน 7,800 บาท
(27)ค่าหนังสือเรียน ระดับ ศพด. จานวน 26 คน ๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน 5,200 บาท
(28)ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับ ศพด. จานวน 26 คน ๆ ละ 200
บาท เป็นเงิน 5,200 บาท
(29)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับ ศพด. จานวน 26 คน ๆ ละ 430
บาท เป็นเงิน 11,180 บาท
(30)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท
. จานวน 5 อัตรา ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 164 ลาดับที่ 2
ค่าวัสดุ

รวม

733,930

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
-ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) อ้างถึง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังนี้
(1)ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา จานวน 26 คน ๆ ละ 7.37
บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 49,830 บาท
(2)ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ตา จานวน 70 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน เป็น
เงิน 134,140 บาท
(3)ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตา
กลาง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จานวน 101 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน เป็น
เงิน 193,540 บาท
(4)ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าม่วง สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 54 คน ๆ
ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 103,480 บาท
(5)ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อแสง สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 132
คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 252,940 บาท
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 164 ลาดับที่ 1

733,930

บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,148,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,148,000

บาท

จานวน

528,000

บาท

จานวน

216,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ป่าม่วง ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนเด็กนักเรียน 54 คน ๆ
ละ 20 บาท จานวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2561
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 167 ลาดับที่ 12
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่ตากลาง
จานวน

404,000

บาท

รวม

361,200

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

322,200

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

297,200

บาท

จานวน

7,200

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบ่อแสง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
บ่อแสง ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนเด็กนักเรียน 132
คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 168 ลาดับที่ 13
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าม่วง

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
แม่ตากลาง ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนเด็กนักเรียน 101
คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 167 ลาดับที่ 10
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จ้างเหมาบริการ
-ประเภทจ้างเหมาบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อสารวจข้อมูลจานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยทา
การสารวจปีละ 2 ครั้ง จานวน 1,200 ตัว ตัวละ 6 บาท ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและกาจัดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการฝึกอบรมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 180 ลาดับที่ 2
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
จานวน

220,000

บาท

20,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและกาจัดโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 180 หน้าที่ 3
โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตาบลแม่ตา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่
ตาบลแม่ตา โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการฝึกอบรมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 181 ลาดับที่ 5
โครงการป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขโดยจ่าย
เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นสาหรับโครงการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 183 ลาดับที่ 10
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนาโรคในพื้นที่
จานวน
ตาบลแม่ตา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคที่เกิดจาก
ยุงลายเป็นพาหะนาโรคในพื้นที่ตาบลแม่ตา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564
)หน้าที่ 181 ลาดับที่ 4
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ค่าวัสดุ

รวม

25,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
-ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งขอที่มีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. เช่น อุปกรณ์
เวชภัณฑ์ น้ายาเคมีทีใช้ในการพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท วัคซีน ฯลฯ
อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุอื่น
จานวน
-ปรเภทวัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. เช่น อะไหล่ในการซ่อมแซม บารุงรักษา
เครื่องพ่นหมอกควัน ถุงมือ ผ้าปิดจมูกการแพทย์ ขยะอันตราย ฯลฯ อ้าง
อิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
งบเงินอุดหนุน
รวม

20,000

บาท

5,000

บาท

39,000

บาท

รวม

39,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการผ่าตัดทาหมันเพื่อลดจานวน
สุนัขและแมว ที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ที่ไม่มี
เจ้าของ
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 183 ลาดับที่ 11
อุดหนุนสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
จานวน

36,000

บาท

รวม

20,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

บาท

20,000

บาท

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย(โครงการทาหมันสุนัขแมว)

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี จานวน 1,200 ตัว ตัวละ 30 บาท ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
กรกฏาคม 2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 183 ลาดับที่ 12
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อย จานวน
โอกาส
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตาบลแม่ตา ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 160 ลาดับที่ 5
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

1,456,680

บาท

รวม

1,048,680

บาท

รวม

1,048,680

บาท

จานวน

568,920

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
-ประเภทเงินประจาตาแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่
พนักงานส่วนตาบล ตามมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 และระเบียบหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 อัตรา อัตราละ 3,500 บาทต่อ
เดือน จานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
-ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
มาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรา
ฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)และตามมติ ครม. ระเบียบและ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯให้แก่พนักงานจ้าง กองช่าง ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 143,640 บาท
2. ตาแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว้133,320 บาท
3. ตาแหน่งคนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 108,000 บาท

384,960

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
-ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับ ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 293,880 บาท
2. ตาแหน่งนายช่างโยธาชานาญงาน จานวน 1อัตรา จานวน 12
เดือน ตั้งไว้ 275,040 บาท

หน้า : 33/44

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562 15:35:57

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
-ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (พชค.) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว) ตามมาตรา 35พระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2558 ตามมติ ครม. ระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง กองช่าง ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 16,800 บาท
2) ตาแหน่งคนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 12,000 บาท
3) ตาแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 24,000 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

52,800

บาท

รวม
รวม

408,000

บาท
150,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
-ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ประจาปี 2562 จ่ายให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณี
พิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ตั้งไว้ 20,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ที่มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งไว้ 50,000 บาท เช่น ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการกาหนด tor ผู้แทน
ชุมชนที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
-ประเภทค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อเป็นค่าตอบ
แทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด ซึ่งเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ
ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว4562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

70,000

บาท

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
-ประเภทค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชาระเงินกู้
เพื่อที่อยู่อาศัยให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายของกองช่าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามกฎหมาย หนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

60,000

บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
-ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 และตามกฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10,000

บาท

รวม

188,000

บาท

จานวน

108,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
-ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

20,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา,จัดทาของ,จ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตาม
ความจาเป็น และจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น จ้างทาความสะอาดที่ทาการ อบต. จ้างถางหญ้า จ้างจัดสถาน
ที่ รวมทั้งจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ และจ้างเหมาบริการบริการพนักงาน
จ้างเหมาบริการ จานวน 2อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอน
เงิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการอบรมสัมนาบุคลากรของ อบต. เพื่อส่ง
เสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรของ อบต. ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ได้รับคาสั่ง
จากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559 และตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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ค่าวัสดุ

รวม

70,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
-ประเภทวัสดุสานักงาน เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่นเครื่องคิดเลข เครื่อง
เจาะกระดาษ ซองเอกสาร หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร น้าหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด สมุดประวัติข้าราชการ สิ่ง
พิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ อ้างอิง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

30,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
-ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น หลอดนีออน สาย
ไฟ ปลักไฟ ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯอ้างอิงหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559

10,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
-ประเภทวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง เช่น คีม ค้อน จอบ ทราย ตะปู เหล็กไม้ โถส้วม สว่าน ฯลฯ อ้างอิง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

จานวน

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล, ตลับผงหมึก, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์, อุปกรณ์เพิ่มเติมต่าง ๆ
โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559

จานวน

20,000

บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

3,230,000

บาท

งบลงทุน

รวม

3,230,000

บาท

รวม

3,230,000

บาท

จานวน

160,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างโรงเก็บขยะอันตราย อบต.แม่ตา อ.พญาเม็งราย จ
.เชียงราย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างโรงเก็บขยะอันตราย อบต.แม่ตา อ
.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย แบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่
ตากาหนด
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โครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ อบต.แม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างส้วมสาธารณะ อบต.แม่ตา อาเภอ
พญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย กว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร (แบบ 5 ห้อง) พร้อม
ป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย แบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ตากาหนด (ตามแบบสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย แบบก่อ
สร้างโคร้งการส้วมสาธารณะ (แบบ 5 ห้อง) )
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 4 ตาบลแม่
ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า
ม่วง หมู่ที่ 4 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
มาตรฐานใช้ในงานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. กว้างไม่เกิน 4.00 ม
. หนา 0.15 ม. เทศบาลนครเชียงราย อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย (แบบที่ 1) พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 128 ลาดับที่ 30
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8 ตาบลแม่ตา
อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า
มื่น หมูที่ 8 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ
งาน
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 57 ม. หนา 0.15 ม.
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม.
ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา (ตามแบบมาตรฐานใช้
ในงานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. กว้างไม่เกิน 4.00 ม. หนา 0.15 ม
. เทศบาลนครเชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (แบบที่ 1
) ) พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 135 ลาดับที่ 51
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตาใต้ หมู่ที่ 9 ตาบลแม่
ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตา
ใต้ หมู่ที่ 9 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ
งาน
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.80 ม. ยาว 15 ม. หนา 0.15 ม.
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.80 ม. ยาว 32 ม. หนา 0.15 ม.
ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา (ตามแบบมาตรฐานใช้
ในงานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. กว้างไม่เกิน 4.00 ม. หนา 0.15 ม
. เทศบาลนครเชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (แบบที่ 1
) ) พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 137 ลาดับที่ 57

จานวน

500,000

บาท

จานวน

230,000

บาท

จานวน

230,000

บาท

จานวน

100,000

บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะปิน หมู่ที่ 7 ตาบล
แม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะ
ปิน หมูที่ 7 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ
งาน
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.
ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา (ตามแบบมาตรฐานใช้
ในงานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. กว้างไม่เกิน 4.00 ม. หนา 0.15 ม
. เทศบาลนครเชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (แบบที่ 1
) ) พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 134 ลาดับที่ 47
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10 ตาบลแม่
ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10 ตาบล
แม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสง
ใต้ หมูที่ 10 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ
งาน
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา (ตามแบบมาตรฐานใช้
ในงานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. กว้างไม่เกิน 4.00 ม. หนา 0.15 ม
. เทศบาลนครเชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (แบบที่ 1
) ) พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 141 ลาดับที่ 67
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านบ่อแสง
หมู่ที่ 2 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านบ่อ
แสง หมู่ที่ 2 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
มีฝาปิด บ้านบ่อแสง หมูที่ 2 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 85
ม.
ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา (ตามแบบมาตรฐานใช้
ในงานก่อสร้าง แบบรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู เทศบาลนคร
เชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย) พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 124 ลาดับที่ 16
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านแม่ตา
กลาง หมู่ที่ 5 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
มีฝาปิด บ้านแม่ตากลาง หมูที่ 5 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40
ม. ยาว 66 ม.
ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา (ตามแบบมาตรฐานใช้
ในงานก่อสร้าง แบบรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู เทศบาลนคร
เชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย) พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 130 ลาดับที่ 36

จานวน

230,000

บาท

จานวน

230,000

บาท

จานวน

230,000

บาท

จานวน

143,000

บาท
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านสันรวก
ทอง หมู่ที่ 6 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านสัน
รวกทอง หมู่ที่ 6 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
มีฝาปิด บ้านสันรวกทอง หมูที่ 6 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40
ม. ยาว 106 ม.
ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา (ตามแบบมาตรฐานใช้
ในงานก่อสร้าง แบบรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู เทศบาลนคร
เชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย) พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 132 ลาดับที่ 42
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านสันเวียง
หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
มีฝาปิด บ้านสันเวียง หมูที่ 3 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 94
ม.
ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา (ตามแบบมาตรฐานใช้
ในงานก่อสร้าง แบบรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู เทศบาลนคร
เชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย) พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 126 ลาดับที่ 22
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กป่าสุสาน บ้านแม่ตาใต้ หมู่ที่ 9
ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการเทลาน คสล. ป่าสุสาน บ้านแม่ต่าใต้ หมูที่ 9
ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ
งาน พื้นที่ 760.00 ตร.ม. หนา 0.10 ม.
ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 137 ลาดับที่ 56
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ตาต้นโพธิ หมู่ที่ 11 ตาบลแม่ตา อาเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ตาต้นโพธิ หมูที่ 11
ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ
งาน ขนาด ศก. 6 นิ้ว ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 จานวน 1 บ่อ
ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 152 ลาดับที่ 101

จานวน
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จานวน

100,000

บาท

จานวน

87,000

บาท

รวม

10,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

บาท

10,000

บาท

รวม

65,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

65,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

65,000

บาท

20,000

บาท

โครงการปรับปรุงระบบกรองน้าประปาบาดาล บ้านแม่ตาน้อย หมู่ที่ 1
ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงระบบกรองน้าประปาบาดาล บ้าน
แม่ตาน้อย หมูที่ 1 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ระบบกรองน้าขนาด ศก. 1.00 x 1.50 ม
. จานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 120 ลาดับที่ 5
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน บ้านแม่ตากลาง หมู่ที่ 5
ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจหมู่บ้าน บ้าน
แม่ตากลาง หมูที่ 5 ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน หอกระจายข่าวสูง 9.00 ม. จานวน 1 ชุด
ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตา พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 131 ลาดับที่ 39
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน
และแผนชุมชน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนโดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับ
โครงการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565)
หน้าที่ 155 ลาดับที่ 5
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการฝึกอบรมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 159 ลาดับที่ 1
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ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่

20,000

บาท

20,000

บาท

5,000

บาท

รวม

168,000

บาท

รวม

50,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

-โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตามอานาจ
หน้าที่ สาหรับค่าช่วยเหลือ สงเคราะห์ หรือให้ทุนประกอบอาชีพ เครื่อง
อุปโภค-บริโภค ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 160 ลาดับที่ 4
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
จานวน
-โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เพื่อเป็นค่า
ใช่จ่ายในการดาเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชน และกลุ่มอาชีพในตาบลแม่ตา รวมทั้งส่งเสริมการดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าโดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 153 ลาดับที่ 2
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ จานวน
ของคนในชาติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการฝึก
อบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบันและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 159 ลาดับที่ 2
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาต้านยาเสพติดตาบลแม่ตา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาต้านยาเสพติดตาบลแม่ตา เช่น ค่า
วัสดุ ค่าอาหารกลางวัน ค่าชุดการแข่งขันกีฬา ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 171 ลาดับที่ 6
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จานวน

10,000

บาท

ค่าใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 164 ลาดับที่ 3

10,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาตัวแทน อบต. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาตัวแทน อบต.เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาท้ังในและนอกพื้นที่ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารกลางวัน ค่าชุดการแข่งขัน
กีฬา ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 172 ลาดับที่ 8

งบเงินอุดหนุน

รวม

118,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

118,000

บาท

85,000

บาท

33,000

บาท

รวม

280,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

220,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

220,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อแสงโครงการกีฬานักเรียนประชาชนในเขตพื้นที
จานวน
ตาบลแม่ตา
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการกีฬานักเรียนและประชาชนใน
เขตพื้นที่ตาบลแม่ตา ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ ลาดับที่
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด จานวน
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต้านยา
เสพติดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 174 ลาดับที่ 12
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้สาพญามังราย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการไหว้สาพญามังราย เช่น ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าพาหนะ ค่าจัดริ้วขบวน ค่าตกแต่งขบวน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 172 ลาดับที่ 2
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จานวน

50,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าเช่า
เวที ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ารางวัลประกวดต่าง ๆ ฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 170 ลาดับที่ 1

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

60,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000

บาท

30,000

บาท

30,000

บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่น เช่น ค่าเช่าเวที ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ารางวัลประกวดต่าง ๆ ฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 170 ลาดับที่ 3

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปญญาท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการฝึกอบรมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 175 ลาดับที่ 16

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนนุที่ทาการปกครองอาเภอพญาเม็งราย เพื่อดาเนินโครการจัดงานรัฐ
จานวน
พิธีและประเพณีท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 173 ลาดับที่ 9
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอพญาเม็งราย เพื่อดาเนินโครงการสนับสนุน จานวน
การจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจาปี 2562
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสนับสนุนการจัดงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช ประจาปี 2563 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 174 ลาดับที่ 14
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

30,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

10,638,680

บาท

รวม

10,638,680

บาท

รวม

10,638,680

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี่้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างสานักงานประกัน
สังคม อัตราสมทบร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานจ้าง
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพ (สปสช.)ในระดับท้อง
ถิ่น โดยคิดในอัตรา 40 % ของเงินสมทบที่ได้รับจัดสรรจากสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุตาบลแม่ตา จานวน 987 คน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 161 ลาดับที่ 2

108,340

บาท

100,000

บาท

7,630,800

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนแม่ตารักษ์สิ่งแวดล้อม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนแม่ตารักษ์สิ่งแวด
ล้อม เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 185 ลาดับที่ 6
ค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับโครงการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 185 ลาดับที่ 7
โครงการทาความสะอาดแม่น้าลาคลองในพื้นที่ตาบลแม่ตา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทาความสะอาดแม่น้าลาคลองในพื้นที่
ตาบลแม่ตา เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 185 ลาดับที่ 5
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้กับผู้พิการตาบลแม่ตา จานวน 231 คน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 161 ลาดับที่ 3
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยเอดส์ตาบลแม่ตา จานวน 34 คน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 161 ลาดับที่ 4
สารองจ่าย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจาเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ
(อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ) หรือกรณีที่มีความจา
เป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณต้ังจ่ายไว้ หรือเพื่อป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิก
จ่ายจากเงินประเภทนี้
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
-เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน
อัตรา ร้อยละหนึ่ง ของงบประมาณรายได้ ที่นามาคานวณไม่รวมรายได้
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน

จานวน

2,217,600

บาท

จานวน

204,000

บาท

จานวน

213,395

บาท

จานวน

164,545

บาท

