
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ
อําเภอ ขุนยวม   จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 28,391,638 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,728,368 บาท
งบบุคลากร รวม 5,692,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกและรองนายก
-เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2)พ.ศ.2557  ตังแต่วันที 
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกและรองนายก
-เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2)พ.ศ.2557  ตังแต่วันที 
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายก
-เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2)พ.ศ.2557  ตังแต่วันที 
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2)พ.ศ.2557  ตังแต่วันที 
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,195,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2)พ.ศ.2557  ตังแต่วันที 
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,812,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,776,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
-ปลัด อบต.                  จํานวน 1 ตําแหน่ง
-หัวหน้าสํานักปลัด         จํานวน 1 ตําแหน่ง
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานนวน 1 ตําแหน่ง
-นักทรัพยากรบุคคล       จํานวน 1 ตําแหน่ง
-นักจัดการงานทัวไป      จํานวน 1 ตําแหน่ง  
-นักพัฒนาชุมชน            จํานวน 1 ตําแหน่ง
-นักพัฒนาการท่องเทียว    จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เจ้าพนักงานธุรการ        จํานวน  1 ตําแหน่ง
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 
0809.2/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 
2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 89,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานส่วนตําบลและเงินเพิมอืนๆของ
พนักงานส่วนตําบล
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 
0809.2/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 
2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัด อบต.และหัวหน้าสํานักปลัด
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 
0809.2/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 
2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 715,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-พนักงานจ้างภารกิจ (พนักงานขับรถ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
-พนักงานจ้างภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
-พนักงานจ้างภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) จํานวน 1
 ตําแหน่ง
-พนักงานจ้างภารกิจ (คนงานทัวไป) จํานวน 3 ตําแหน่ง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 
0809.2/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 
2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 105,660 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัาวคราวสําหรับพนักงานจ้าง
-พนักงานจ้างภารกิจ (พนักงานขับรถ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
-พนักงานจ้างภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
-พนักงานจ้างภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) จํานวน 1
 ตําแหน่ง
-พนักงานจ้างภารกิจ (คนงานทัวไป) จํานวน 3 ตําแหน่ง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 
0809.2/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 
2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,777,288 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,288 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,888 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันเป็นลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินและค่าตอบแทนอืนๆ
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป 
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 179,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถินพ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
และบุตรของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 993,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที
19 มีนาคม 23561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร , ค่าจ้างเหมา
บริการบุคค ,ค่าพรบ. รถยนต์ รถจักรยายนต์ส่วนกลาง ,ค่าธรรมเนียม
ฯลฯ ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองและพิธีการในการจัดงานต่างๆดังนี
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองของ อปท.อืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสัง การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง 
อปท. กับ อปท. เช่น ค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ เครืองใช้ในการ
เลียงรับรองและค่าบริการอืน ๆ ซึึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียง
รับรองในการประชุม 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว2381 
ลว 28 กรกฎาคม 2548 เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 /ว 252 ลว 22 มกราคม 
2553 เรือง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ตังแต่
วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัลและค่าพวงมาลา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  08:10:04 หน้า : 4/49



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือประชุมสัมมนา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2561ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ผู้บริหารและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการตู้รับความคิดเห็นและแจ้งเรืองราวร้องทุกข์ ร้องเรียน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการตู้รับความคิดเห็นและแจ้งเรืองราว
ร้องทุกข์ร้องเรียน
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา ดังนี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และทีแก้ไขฉบับเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ. 2546 ตังจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  โครงการที  11  หน้าที 99)

โครงการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถินตําบลแม่อูคอ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเลือกตัง ผู้บริหาร
ท้องถิน/สมาชิกท้องถิน ตําบลแม่อูคอ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 8
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  โครงการ
ที  1  หน้าที 97)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานและพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 ตังจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  โครงการที 3   หน้าท9ี8  )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถกลับมาใช้
งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1752 ลว 6 ส.ค. 2556 เรือง 
แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 334,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ  ฯลฯ
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง,
,รถยนต์บรรทุกนํา,รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง,เครืองตัดหญ้า 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการเกษตร  เช่นปุ๋ย ยากําจัดศัตรูพืช ฯลฯ
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  08:10:04 หน้า : 6/49



วัสดุสํารวจ จํานวน 3,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํารวจต่างๆ
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ
อาคารสถานทีในการควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/
ว1814 ลว 15 ก.ย. 2559 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที
ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมือได้รับแจ้งให้ชําระหนี  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ทีมท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มีนาคม 2561 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีทีเบิกในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสด และค่าสาธารณูปโภค
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/
ว1814 ลว 15 ก.ย. 2559 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที
ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมือได้รับแจ้งให้ชําระหนี  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ทีมท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มีนาคม 2561 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีทีเบิกในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสด และค่าสาธารณูปโภค 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณียากรในการจัดส่งเอกสารต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/
ว1814 ลว 15 ก.ย. 2559 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที
ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมือได้รับแจ้งให้ชําระหนี  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ทีมท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มีนาคม 2561 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีทีเบิกในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสด และค่าสาธารณูปโภค 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต,ค่าบริการดูแลระบบจัดเก็บข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์และค่าจดโดเมนเนม,ค่าเช่าพืนทีจัดเก็บข้อมูล
เว็บไซด์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/
ว1814 ลว 15 ก.ย. 2559 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที
ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมือได้รับแจ้งให้ชําระหนี  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ทีมท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มีนาคม 2561 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีทีเบิกในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสด และค่าสาธารณูปโภค 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 229,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 129,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้ใส่เอกสาร จํานวน 3 ตู้ จํานวน 15,000 บาท
เพือจัดซือตู้สําหรับใส่เอกสาร จํานวน 3 ตู้
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/
ว 1284 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเพิม ครังท1ี/2561
 โครงการที 2 หน้าที 19 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะสํานักงาน จํานวน 4 เครือง จํานวน 64,000 บาท
เพือจัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ สํานักงาน จํานวน 4 เครือง มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก มีความจําหลัก (ram)
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/
ว 1284 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 )ฉบับเพิมเติม ครังท1ี/2561
 โครงการที 3   หน้าที 19  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวม
ถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง โดยถือปฏิบัติตาม 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของสิงก่อสร้าง ซึงไม่รวม
ถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง โดยถือปฏิบัติตาม 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอขุน
ยวม

จํานวน 30,000 บาท

-อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2063 ลงวัน
ที 16 มกราคม พ.ศ. 2561
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที 7 มีนาคม พ.ศ. 2561
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเพิมเติม ครังที1/2561
 ลําดับที 1 หน้าที 17  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 98,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 98,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที
19 มีนาคม 23561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร , ค่าจ้างเหมา
บริการบุคค ,ค่าพรบ. รถยนต์ รถจักรยายนต์ส่วนกลาง ,ค่าธรรมเนียม
ฯลฯ ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองของ อปท.อืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปีและแผน
ชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี และแผนชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที  29  มกราคม  2558  เรือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที 10  ตุลาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559 
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
 โครงการที 14  หน้าที 99)

โครงการประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติราชการอบต.แม่อูคอ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติ
ราชการอบต.แม่อูคอ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ
งานราชการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  โครงการที 12  หน้าที 99)

โครงการอบต.สัญจร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.สัญจร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546 ตังจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  โครงการที 10  หน้าที 99)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถกลับมาใช้
งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1752 ลว 6 ส.ค. 2556 เรือง 
แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 18,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง รวม 1,853,991 บาท
งบบุคลากร รวม 1,330,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,330,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 964,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินและเงินปรับปรุงขันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
-ผู้อํานวยการกองคลัง
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-นักวิชาการพัสดุ
-เจ้าพนักงานพัสดุ
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 26,220 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองขีพชัวคราวพนักงานส่วนตําบล ดังนี
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-เจ้าพนักงานพัสดุ
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 250,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงิน
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 488,931 บาท
ค่าตอบแทน รวม 171,931 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 115,931 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันเป็นลักษณเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป 
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถินพ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
และบุตรของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตําบล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 247,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 82,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที
19 มีนาคม 23561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร , ค่าจ้างเหมา
บริการบุคค ,ค่าพรบ. รถยนต์ รถจักรยายนต์ส่วนกลาง ,ค่าธรรมเนียม
ฯลฯ ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองของ อปท.อืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือประชุมสัมมนา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2561 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนตําบล
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  08:10:04 หน้า : 13/49



โครงการจัดทําแผนทีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ. 2546 ตังจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  โครงการที  6  หน้าที 98)

โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ อบต. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีของอบต.
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ. 2546  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  โครงการที  4 หน้าที 98)

โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดหา
พัสดุ
ตังจ่ายจากเงินรายได้    (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
  โครงการทีที  8 หน้าที 99)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง โดย
ถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 34,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือชันวางเอกสาร  ขนาด 4 ชัน จํานวน 2 ตัว จํานวน 10,000 บาท
จัดซือชันวางเอกสาร ขนาด 4 ชัน จํานวน 2 ตัว
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564) ฉบับเพิมเติม ครังท1ี/2561 โครงการที 1 หน้าที 19 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค จํานวน 1 เครือง จํานวน 21,000 บาท
จัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จํานวน 1 เครือง
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2561 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม ครังท1ี/2561 โครงการที 6
 หน้าที 19
จัดซือเครืองสแกนเนอร์ จํานวน  1 เครือง จํานวน 3,200 บาท
จัดซือเครืองสแกนเนอร์ จํานวน 1 เครือง
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2561
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ A4
-มีช่องเชือมต่อ USB2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิม
เติม ครังที1/2561  โครงการที 4 หน้าที 19

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 635,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 545,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันเป็นลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน, ค่าตอบแทนกรรมการอืน ๆ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที
19 มีนาคม 23561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร , ค่าจ้างเหมา
บริการบุคค ,ค่าพรบ. รถยนต์ รถจักรยายนต์ส่วนกลาง ,ค่าธรรมเนียม
ฯลฯ ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองของ อปท.อืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือประชุมสัมมนา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2561
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลทีสําคัญ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลที
สําคัญ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โครงการที 4 หน้า 80
โครงการบริหารจัดการศูนย์อปพร.ตําบลแม่อูคอ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552  ส่วนที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล มาตรา 67 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตังจ่าย
จากเงินรายได้
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โครงการที 2 หน้า 80

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาภัยหนาว
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) 
โครงการที 3 หน้า 80
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โครงการศุนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) 
โครงการที 5 หน้า 94
โครงการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตําบลแม่อูคอ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตําบลแม่อูคอ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
 โครงการที 1 หน้า 80

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถกลับมาใช้
งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1752 ลว 6 ส.ค. 2556 เรือง 
แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครืองดับเพลิง
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1-6 ตามโครงการจัดทําแนวกันไฟ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1- 6 ตาม
โครงการจัดทําแนวกันไฟ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (2561-2564) โครงการที 2 หน้า 111
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,678,475 บาท
งบบุคลากร รวม 2,260,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,260,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,267,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
 - ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
 - นักวิชาการศึกษา
 - เจ้าพนักงานธุรการ
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 
0809.2/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 
2562  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 799,560 บาท
 - ครู คศ.1  จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นเงิน 468,120
 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 
0809.2/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 
2562  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 818,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 5 อัตรา
 - พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 
0809.2/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 
2562  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป  -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 
0809.2/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 
2562  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 366,935 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,935 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 86,935 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ อืนๆ
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 
0809.2/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 
2562  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
และบุตรของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองของ อปท.อืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือประชุมสัมมนา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2561
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติและวันวิชาการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติและวันวิชาการตําบลแม่อูคอ
 แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที13 หน้าที 82
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจักงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อวถิน พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา
 แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที5 หน้าที 81
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
 ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมนักเรียนเพือยกระดับผลสัมฤทธิทางเรียน
 แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม ครังท1ี/2561 โครงการที3
 หน้าที 5
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/
ว 1284 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์เกียวกับคอมพิวเตอร์ 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 51,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 1 ชุด จํานวน 16,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
 นิว) คุณลักณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 11 มีนาคม 2559 ข้อที 7 ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที15 หน้าที 124
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จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค  จํานวน 1 เครือง จํานวน 21,000 บาท
 จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล
คุณลักณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 11 มีนาคม 2559 ข้อที 11ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1-2561 โครงการที7
 หน้าที 19

จัดซือเครืองปรินเตอร์สํานักงาน จํานวน 1 เครือง จํานวน 3,300 บาท
จัดซือเคืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18หน้า/นาที)
คุณลักณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 11 มีนาคม 2559 ข้อ 41ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที17 หน้าที 125
จัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 1 เครือง จํานวน 5,800 บาท
จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 
คุณลักณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 11 มีนาคม 2559 ข้อที 59
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที16 หน้าที 125

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,752,682 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,571,182 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,157,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 276,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นต้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม พ
.ศ. 2559 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 
พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้
แผนพัฒนาสีปี  2561-2564 โครงการที 6 หน้า 81
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองของ อปท.อืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อวถิน พ.ศ.2559  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม ครังท1ี/2561 โครงการที1
 หน้าที 5

โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนําเนินโครงเด็กปฐมวัยเรียนรู้สู่ประชาคมอา
เซียน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม ครังท1ี/2561 โครงการที6
 หน้าที 5
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 826,800 บาท
1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 115
 คน อัตราคนละ 20บาท จํานวนระยะเวลา 245 วัน เป็นเงิน 563,500
 บาท
 แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 2 หน้าที 81

2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.
 -เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน จํานวน 115 คน อัตราตคน
ละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 195,500 บาท จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)

3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศพด
.
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 60 คน ราบละเอียดดังนี
3.1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 12,000 บาท
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 12,000 บาท
3.3 ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 18,000
 บาท
3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จํานวน 25,800
 บาท
-วิธีการขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/
ว 1284 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 1,389,382 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,142,882 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
-พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โรงเรียนในตําบล ระดับอนุบาล-ป.6 จํานวน 565 คน ระยะเวลา 260 วัน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 73,450 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน จํานวน 1,069,432 บาท
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี 2561-2564 โครงการที 3 หน้าที 81
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยาสําหรับเด็กประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์เกียวกับคอมพิวเตอร์ ต่างๆ
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
โครงการจัดหาเครืองเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพือส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนือและกระบวนการคิดให้ดีขึน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ทีแก้ไขฉบับเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 4 หน้าที 81
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 24,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
แม่อูคอ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม (ค่าบริการอินเตอร์)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 291,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เอกสารสํานักงาน จํานวน 3 ตู้ จํานวน 16,500 บาท
โครงการจัดซือตู้ใส่เอกสารสํานักงาน จํานวน 3 ตู้
สูง7 ฟุต
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/
ว 1284 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 14 หน้า 82 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ติดตังระบบอินเตอร์เนตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง จํานวน 5,000 บาท
โครงการติดตังระบบอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง
-ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
--ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2561  แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม ครัง
ที 1/2561
โครงการที 2 หน้า 5  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 270,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 โครงการที 31 หน้าที 74

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างห้องนํา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง จํานวน 50,000 บาท
ก่อสร้างห้องนําศพด.บ้านปางตอง  หมู่ที 3
เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 2.00 เมตร  ยาว 3.00 เมตร  สูง 2.00
 เมตร (จํานวน 2 ห้อง)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และทีแก้ไขฉบับเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 และพระราช
บัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 4
 หน้าที 5
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
 แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 7 หน้าที 81
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 1,890,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,890,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการธนาคารขยะ(โรงเรียนบ้านปางตอง) จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางตอง ตามโครงการธนาคารขยะโรงเรียนบ้านปาง
ตอง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0818.2/ว3247 ลว 19 มิถุนายน 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1/2561 โครงการที 4
 หน้าที 11 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนบ้าน
แม่อูคอหลวง)

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง ตามโครงการปลูกผักสวนครัวตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0818.2/ว3247 ลว 19 มิถุนายน 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิม
เติม ครังที 1/2561 โครงการที 8 หน้าที 12

โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนบ้านพัฒนา) จํานวน 10,000 บาท
อุุดหนุนโรงเรียนบ้านพัฒนา ตามโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0818.2/ว3247 ลว 19 มิถุนายน 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม 
ครังที 1/2561 โครงการที 7 หน้าที 12
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน(โรงเรียนบ้านนางิว) จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนางิว  ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0818.2/ว3247 ลว 19 มิถุนายน 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิม
เติม ครังที 1/2561 โครงการที 1 หน้าที 11

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน(โรงเรียนบ้านคําสุข) จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคําสุข ตามดครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในโรงเรียน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0818.2/ว3247 ลว 19 มิถุนายน 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ตามแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม 
ครังที 1/2561 โครงการที 2 หน้าที 11

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนบ้านแม่อู
คอ)

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่อูคอ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0818.2/ว3247 ลว 19 มิถุนายน 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม
 ครังที 1/2561 โครงการที 9 หน้าที 12

โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพผ้าทอกระเหรียงและแปรรูปผ้าทอ(ห้องเรียน
แม่อูคอน้อย)

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนห้องเรียนแม่อูคอน้อย (รร.เขตพืนทีการศึกษาอําเภอขุนยวม)ตาม
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพผ้าทอกระเหรียงและแปรรูปผ้าทอ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0818.2/ว3247 ลว 19 มิถุนายน 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม 
ครังที 1/2561 โครงการที 5 หน้าที 12
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โครงการเสริมสร้างอาชีพการเลียงสุกรพืนเมือง(ห้องเรียนแม่สุรินน้อย) จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนห้องเรียนแม่สุรินน้อย (รร.เขตพืนทีการศึกษาอําเภอขุนยวม
) ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลียงสุกรพืนเมือง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0818.2/ว3247 ลว 19 มิถุนายน 2561 
เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ตามแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิม
เติม   ครังที 1/2561 โครงการที 6 หน้าที 12

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในตําบล จํานวน 1,820,000 บาท
ระดับชัน อนุบาล-ป.6 อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 1 หน้าที 107
-ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 305,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที
19 มีนาคม 23561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร , ค่าจ้างเหมา
บริการบุคค ,ค่าพรบ. รถยนต์ รถจักรยายนต์ส่วนกลาง ,ค่าธรรมเนียม
ฯลฯ ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือประชุมสัมมนา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2561  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการแก้ไขป้องกันเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ ให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาส
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 1 หน้าที 6
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โครงการตรวจคุณภาพนําเพือการอุปโภคบริโภคในพืนทีต.แม่อูคอ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพนํา ในการอุปโภค บริโภค  ใน
เขตพืนทีอบต.แม่อูคอ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที  7 หน้าที  84
โครงการป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า ใน
เขตพืนที
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว120 ลงวันที 16
 มกราคม พ.ศ. 2560 เรือง แนวทางดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที4 หน้าที84
โครงการพ่นหมอกควันควบคุมลูกนํายุงลาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพ่นหมอกควันเพือควบคุมลูกนํายุงลาย
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
ส่วนที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล  มาตราที 67 (3)
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี 2561-2564 โครงการที  1  หน้าที 84

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้
พิการ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ้สูงอายุและผู้พิการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี 2561-2564 โครงการที2    หน้าท6ี

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 -เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(ม.2)

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.2 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564  เพิมเติมครังที 1 โครงการที 4 หน้าที14
โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(ม.3)

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.3
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1 โครงการที 7 หน้าที15
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี(ม.5)

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม. 5
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1  โครงการที 15   หน้าท1ี6
โครงการเต้นแอโรบิกเพือสุขภาพ(ม.1) จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม. 1
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564  เพิมเติมครังที 1 โครงการที  3 หน้าที 14
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ม.4)

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมุ่บ้าน ม. 4
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1  โครงการที 12หน้าท1ี6
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โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ม.1)

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม. 1 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1โครงการที 2หน้าที 14
โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ม.3)

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม. 3
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564  เพิมเติมครังท1ี โครงการที  8 หน้าที 15
โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ม.4)

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.4
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1 โครงการที  11 หน้าที 15
โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ม.5)

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม. 5
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564   เพิมเติมครังที 1 โครงการที   14
 หน้าที 16
โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ม.6)

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม. 6
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564  เพิมเติมครังที 1  โครงการที 17 หน้าที 16
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี(ม.6)

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.6 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที 1  โครงการ
ที  18 หน้าที 16
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โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ม.2)

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม. 2
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี 2561-2564  เพิมเติม ครังที1 โครงการที6
 หน้าที 15
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ม.1) จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564  เพิมเติมครังที 1 โครงการที  1 หน้าที 14
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ม.3) จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.3
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1 โครงการที 9 
หน้าที 15
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ม.4) จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.ที 4
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี 2561-2564  เพิมเติมครังที 1 โครงการที10 
หน้าที 15
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ม.5) จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.ที5
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี 2561-2564 เพิมเติมครังท1ี โครงการที13 
หน้าที 16
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ม.6) จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.6 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี 2561-2564  เพิมเติมครังที 1 โครงการที16
หน้าที 16
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(ม.2) จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี 2561-
2564 เพิมเติมครังที 1  โครงการที15 หน้าที 15  ตังจ่ายเงินอุดหนุนทัืว
ไป
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองของ อปท.อืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซ่อมแซมสร้างบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม สร้างบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ยากไร้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว6768 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรืองแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี 2561-2564  โครงการ
ที 4 หน้าที 85
โครงการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชนตําบลแม่อูคอ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ สภาเด็กและเยาวชนตําบลแม่อู
คอ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 081635/ว4676 ลงวัน
ที 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรืองการขับเคลือนการจัดให้มีสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี 2561-2564 โครงการที 1 หน้าที 7
โครงการสงเคราะห์เด็กยากจนผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือต่างๆให้กับเด็ก และคนยากจน ที
ด้อยโอกาส
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว6768 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรืองแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี 2561-2564 โครงการที 1 หน้าที 85
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาสังคมและความยากจน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือต่างๆให้กับผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคมและ
ความยากจน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว6768 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรืองแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   ตังจ่ายจากเงินรายได้
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี 2561-2564 โครงการที 2 หน้าที 85
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน ตามโครงการรถรับ-ส่ง
นักเรียน เพิอสงเคราะห์เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาสทีอยู่ในพืนทีห่าง
ไกล 
ไม่สามารถเดินเท้ามาโรงเรียนได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว6768 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรืองแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี 2561-2564   เพิมเติมครังที  โครงการที1
หน้าที 109

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการธนาคารขยะ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารขยะ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท2ี) 2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  2561-2564 (เพิมเติม) โครงการที 1 หน้าที 9
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท2ี) 2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี 2561-2564 โครงการที 2 หน้า 92
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ตังจ่ายจากเงินรายได้
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที  13หน้าที 100
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ตําบลแม่อูคอ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ในพืนทีอบต.แม่อูคอ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้
แผนพัฒนาสีปี 2561-2565 โครงการที 1 หน้าที 4

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 323,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 323,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองและค่าพิธีการในการจัดงานต่างๆ
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองของ อปท.อืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลแม่อูคอ วันเยาวชนแห่ง
ชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลแม่อูคอ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 2 หน้าที 88
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โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 3 หน้าที 88

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจักงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1/2560โครงการที 4
 หน้าที 88

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน อบต.แม่อูคอคัพต้านยาเสพติด จํานวน 130,000 บาท
เพือใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน อบต.แม่อูคอ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 1 หน้าที 88

โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 4
 หน้าที 88

ค่าสาธารณูปโภค รวม 18,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ
อาคารสถานทีในการควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/
ว1814 ลว 15 ก.ย. 2559 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที
ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมือได้รับแจ้งให้ชําระหนี  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ทีมท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มีนาคม 2561 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีทีเบิกในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสด และค่าสาธารณูปโภค 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 108,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองและค่าพิธีการในการจัดงานต่างๆ
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองของ อปท.อืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและรดนําดําหัว
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป 
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 4 หน้าที 91

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการร่วมกิจกรรมวันสําคัญของศาสนา
พระมหากษัตริย์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน14,447 บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 15,553 บาท  แผนพัฒนาสีปี 2561-2564
 โครงการที 8 หน้าที 91

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมวันเข้าพรรษา ถวายเทียน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป 
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 2 หน้าที 90

โครงการสืบสานประเพณีท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีท้องถิน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าในการ
จักงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อวถิน พ.ศ.2559ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 9 หน้าที 91

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  08:10:05 หน้า : 38/49



งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ามธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ  -พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองของ อปท.อืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งบัวตอง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งบัวตอง
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 3 พ.ศ.2542) ส่วนที 3 อํานาจหน้าทีของ อบต
. มาตรา 68 (12)การท่องเทียว ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 4 หน้าที 95

โครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเทียว จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานรับขวัญดอกบัวตองบาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 3 พ.ศ.2542) ส่วนที 3 อํานาจหน้าทีของ อบต
. มาตรา 68 (12)การท่องเทียว ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 2 หน้าที 95

โครงการศูนย์ประสานงานการท่องเทียว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในศุนย์ประสานงานการท่องเทียว
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 3 พ.ศ.2542) ส่วนที 3 อํานาจหน้าทีของ อบต
. มาตรา 68 (12)การท่องเทียว ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 5 หน้าที 96
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โครงการอบรมการท่องเทียวในชุมชน บ้านหัวแม่สุริน ม.2 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดอบรมให้มัคคุเทศน์ในท้องถิน
มีความรู้ในการส่งเสริมการท่องเทียว
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 โครงการที 5
 หน้าที 95

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์เกียวกับคอมพิวเตอร์
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

วัสดุสนาม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสนาม
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการรืนเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอําเภอขุนยวม(อุดหนุนเทศบาลตําบล
ขุนยวม)

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลขุนยวม
โครงการรืนเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอําเภอขุนยวม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลว.24 มิ.ย.2559 เรือง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 โครงการที 1 หน้า 112
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,297,340 บาท
งบบุคลากร รวม 891,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 891,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 687,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและปรับปรุงขันเงินเดือน ดังนี
-ผู้อํานวยการกองช่าง 
-นายช่างโยธา 
-เจ้าพนักงานธุรการ
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 
0809.2/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 
2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 
0809.2/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 
2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 
0809.2/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 
2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
-ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 
0809.2/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 
2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต. ที มท 
0809.2/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 
2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 367,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันเป็นลักษณะเงิน
รางวัล ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน  ค่าตอบแทนอืน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป 
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
และบุตรของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที
19 มีนาคม 23561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร , ค่าจ้างเหมา
บริการบุคค ,ค่าพรบ. รถยนต์ รถจักรยายนต์ส่วนกลาง ,ค่าธรรมเนียม
ฯลฯ ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือประชุมสัมมนา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2561 ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่อูคอ
-เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1752 ลว 6 ส.ค. 2556 เรือง 
แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน เหล็ก ท่อ ไม้ ตะปู ต่างๆ ฯลฯ
 เป็นต้น 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสําหรับโฆษณาและเผยแพร่ 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ต่างๆ เช่นหมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ
เป็นต้น
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 38,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน 2 ตัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีสํานักงาน 2 ตัว 
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/
ว 1284 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิม
เติม) โครงการที 8 หน้าที 20
จัดซือโซฟาสําหรับบริการประชาชน จํานวน 3,500 บาท
เพือจัดซือโซฟานัง สําหรับใช้ในการบริการประชาชน ของกองช่าง
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/
ว 1284 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิม
เติม) โครงการที 10 หน้าที 20
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จัดซือตู้สําหรับเก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กสําหรับเก็บเอกสารจํานวน 2 ตู้
-โดยขอนุมัติจัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2561
เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/
ว 1284 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิม
เติม) โครงการที 9 หน้าที 10

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง โดยถือปฏิบัติตาม  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 
0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,632,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,632,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,632,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม่) ม.6 บ้านแม่อูคอ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 7.00 ม
. ยาว 10.50 ม. สูง 3.00 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (เพิมเติม) 2561-2564 โครงการที 13 หน้าที 3
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการขยายไฟกิง จํานวน 6 จุด ม.4 จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขยายไฟกิง จํานวน 6 จุด
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (เพิมเติม) 2561-2564 โครงการที   9 หน้าที  2
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมถนน 2 ร่องล้อ ม.3 บ้านปางตอง(ขึนดอยก่อวีจือ) จํานวน 152,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. 2 ร่องล้อ (ดอยก่อวีจือ) ขนาดกว้าง
ข้างละ 0.80 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  แผนพัฒนาท้องถิน 4
 ปี (เพิมเติม) 
2561-2564 โครงการที 6 หน้าที 2
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง จํานวน 213,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน จํานวน 2 จุด
จุดที 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 49.00 ม. หนา 0.15 ม.
จุดที 2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (เพิมเติม) 2561-2564 โครงการที 10 หน้าที 3
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โครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน ม.4 บ้านใหม่พัฒนา จํานวน 92,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมุ่บ้าน จํานวน 2 จุด
จุดที 1 บ้านใหม่พัฒนา  กว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.10 ม.
จุดที 2 หย่อมบ้านปู่กู กว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.10 ม.
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (เพิมเติม) 2561-2564 โครงการที 6 หน้าที 2
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมแทงค์นํา ฝ.99 พร้อมถังเก็บนําวงบ่อซีเมนต์ ม.4 จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถังเก็บนําวงบ่อซีเมนต์ จํานวน 10 จุด  
 บ้านใหม่พัฒนา จํานวน  3 จุด  หย่อมบ้านปู่กู จํานวน 4 จุด หย่อมบ้าน
ศาลเจ้า จํานวน 3 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (เพิมเติม) 2561-2564 โครงการที 7 หน้าที 2
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมผิวถนน คสล. ม.2 บ้านหัวแม่สุริน จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมผิวถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 75.00 ม.หนา 0.10 ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (เพิมเติม) 2561-2564 โครงการที 1 หน้าที 3

โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว จํานวน 3 จุด ม.1 บ้านคําสุข จํานวน 153,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าว  หมุ่ที 1 จํานวน 3 จุด ปริมาณ
งานตามลักษณะทางเทคนิคของหอกระจายข่าว กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน 
จุดที 1 บ้านคําสุข
จุดที 2 หย่อมบ้านแม่ยวมหลวง
จุดที 3 หย่อมบ้านนางิว
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน 1 ป้าย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (เพิมเติม) 2561-
2564 โครงการที 1 หน้าที 2
โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บนํา คสล.  ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอ่างเก็บนํา คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม. สูง 2.00 ม. หนา 0.20 ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (เพิมเติม) 2561-
2564 โครงการที 11 หน้าที 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า(ปักเสา-พาด
สาย) ม.1 บ้านคําสุข

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการขยายเขตการ
ไฟฟ้า (ปักเสา -พาดสาย) หมู่ที 1 บ้านคําสุข
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  2561-2564 โครงการที 1 หน้าที 104
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อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า(ปักเสา-พาด
สาย) ม.2 บ้านหัวแม่สุริน

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการขยายเขตการ
ไฟฟ้า (ปักเสา -พาดสาย) หมู่ที 2 บ้านหัวแม่สุริน
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  2561-2564 โครงการที 2 หน้าที 104
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า(ปักเสา-พาด
สาย) ม.3 หย่อมบ้านปางตองใต้

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการขยายเขตการ
ไฟฟ้า (ปักเสา -พาดสาย) หมู่ที 3 หย่อมบ้านปางตองใต้
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  2561-2564(เพิมเติม) โครงการที  2 หน้าที 10
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที
19 มีนาคม 23561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร , ค่าจ้างเหมา
บริการบุคค ,ค่าพรบ. รถยนต์ รถจักรยายนต์ส่วนกลาง ,ค่าธรรมเนียม
ฯลฯ ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองของ อปท.อืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 โครงการที   4   หน้าที 77
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 โครงการที   2   หน้าท7ี7
โครงการพืชสมุนไพรตําบลแม่อูคอ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมสมุนไพร
และอนุรักษ์สมุนไพร  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 โครงการที   10   หน้าท7ี8
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/
ว 1284 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับการเกษตร
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2 /ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประ
เภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกป่า และบวชป่าชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกป่าชุมชนและ
บวชป่าชุมชน
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 164
 ลงวันที 26 มกราคม พ.ศ. 2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โครงการที 1 หน้า 93

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากรนําและสิง
แวดล้อม

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากรนําและสิงแวดล้อม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 164
 ลงวันที 26 มกราคม พ.ศ. 2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โครงการที 7 หน้า 94
โครงการรักษ์นํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษ์นํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 164
 ลงวันที 26 มกราคม พ.ศ. 2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) โครงการที 2 หน้า 93
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โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 164
 ลงวันที 26 มกราคม พ.ศ. 2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โครงการที 1 หน้า 9

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,009,782 บาท
งบกลาง รวม 5,009,782 บาท
งบกลาง รวม 5,009,782 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 87,468 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ดังนี
-พนักงานจ้างตามภารกิจและทัวไป จํานวน  12 คน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว81 
ลว 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป
ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพ
ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ทีมท 0810.6/ว2076 เรือง
การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564  โครงการที 1 หน้า 89

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้พิการ อัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน
เป็นเงินเบียความพิการให้แก่คนพิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนดไว้ทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอรับเงิน
เบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2)
พ.ศ.2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ทีมท 0810.6/
ว2076 เรืองการซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับโครง
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครง
การสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
แผนพัฒนาท้องถิน สีปี 2561-2564 โครงการที2 หน้าที 89
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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สํารองจ่าย จํานวน 315,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า หรือภัยธรรมชาติต่างๆฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0684 ลว 8 ก.พ. 2560
 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดทีประสบ
สาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ทีมท 0810.4/ว 1520 ลว. 2 สิงหาคม 2561 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุน สปสช. จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สปสช.ในอัตราร้อยละ 40 ของเงินกอง
ทุน หรืออัตรา 18 บาทต่อคน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891/ว 2199 ลว 10 พฤศจิกายน 2557 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 รายการเงินอุดหนุนทัวไป : สําหรับสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขและรายจ่ายทีเป็น
ภาระผูกพัน(การสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 109,051 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบสวัสดิการชุมชน จํานวน 300 คนๆละ 365 บาท
 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมือวันที 29 มิถุนายน 2553 ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที 0891.4/ 2502
ลว 20 สิงหาคม 2537  เรือง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 143,943 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน (กบท.) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 
0808.5/ว2305 ลว 26 กรกฎาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
ตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพือนําส่งเงิน
สมทบกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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