
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 30,636,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน

ทัว่ไป แยกเปน็

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น รวม 12,675,070  บาท

งานบริหารทัว่ไป รวม 10,469,370  บาท

งบบคุลากร รวม 8,191,120    บาท

1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,212,720    บาท

1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก(ส านักงานปลัด) จ านวน 514,080      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน แกน่ายก/รองนายก ดังนี้

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1   ต าแหน่ง  

2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  ต าแหน่ง    

ทัง้นี้การจา่ยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกอบต.

รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.

เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2554  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  84

1.2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก(ส านักงานปลัด) จ านวน 42,120        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง แกน่ายก/รองนายก ดังนี้

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 ต าแหน่ง    

2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 ต าแหน่ง    

ทัง้นี้การจา่ยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกอบต.

รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.

เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2554  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

แผนงานบริหารทัว่ไป

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปงีบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ

อ าเภอพาน    จังหวดัเชียงราย



1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก(ส านักงานปลัด) จ านวน 42,120        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนพเิศษ แกน่ายก/รองนายก ดังนี้

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 ต าแหน่ง  

2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 ต าแหน่ง    

ทัง้นี้การจา่ยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกอบต.

รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.

เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2554  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล(ส านักงานปลัด) จ านวน 86,400        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 1 ต าแหน่ง

ทัง้นี้การจา่ยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกอบต.

รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.

เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2554  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ(ส านักงานปลัด) จ านวน 3,528,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ

ทัง้นี้การจา่ยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกอบต.

รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.

เลขานุการอบต. และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2554  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป  (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

2 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม 3,978,400    บาท

2.1 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล(ส านักงานปลัด) จ านวน 2,030,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 10 อตัรา ปลัด อบต.,รองปลัด อบต.

หัวหน้าส านักงานปลัด,จนท.วิเคราะห์ฯ,บุคลากร,จนท.บริหารงานทัว่ไป,จพง.ธุรการ

จพง.ป้องกนัฯ,นักวิชาการเกษตรและเจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน

ทัง้นี้ให้จา่ยตามค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110)  งานบริหารงานทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84



2.2 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน(ส านักงานปลัด) จ านวน 380,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนต าบล หรือเงินปรับเพิม่

ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ  ตามหนังสือส่ังการกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว1259

ลว.14 พ.ค.2555 เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจา้ง

และพนักงานจา้งของ อปท. ได้รับเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

2.3 เงินประจ าต าแหน่ง(ส านักงานปลัด) จ านวน 218,400      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนปลัดอบต . 

(นักบริหารงาน อบต.8) รองปลัดอบต. และหัวหน้าส านักงานปลัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

2.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง(ส านักงานปลัด) จ านวน 1,040,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งตามภารกจิ 7 อตัรา พนักงานจา้งทัว่ไป 1 อตัรา

ผช.จนท.วิเคราห์ฯ 1 อตัรา(ภารกจิ)/ผช.นักพฒันาชุมชน 1 อตัรา(ภารกจิ)

ผช.จพง.ธุรการ 1 อตัรา(ภารกจิ)/พนง.ขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา 1 อตัรา(ภารกจิ)

ผช.จนท.บันทึกขอ้มูล 1 อตัรา(ภารกจิ)/คนสวน 1 อตัรา(ผู้มีทักษะ)

พนักงานขบัรถยนต์ 1 อตัรา (ผู้มีทักษะ) พนักงานขบัรถยนต์ 1 อตัรา (ทัว่ไป)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

2.5 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง(ส านักงานปลัด) จ านวน 310,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจา้ง หรือเงินปรับเพิม่ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ

ตามหนังสือส่ังการกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว1259 ลว14 พ.ค.2555

เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจา้งและพนักงานจา้งของ อปท .

ได้รับเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84



งบด าเนินการ รวม 2,072,950    บาท

3 ค่าตอบแทน รวม 339,950      บาท

3.1 ค่าตอบแทนผู้ปฎิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท.(ส านักงานปลัด) จ านวน 20,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อบต.

และคณะกรรมการตรวจงานจา้ง และผู้ควบคุมงานกอ่สร้าง อบต.

ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที ่มท.0808.3/ว4231 ลว.9 ธ.ค.2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป(00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

3.2 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษ(ส านักงานปลัด) จ านวน 200,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ แกพ่นักงานส่วนต าบล

และพนักงานจา้งของ สนง.ปลัด อบต.แม่ออ้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

3.3 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 7,950          บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพ่นักงานส่วนต าบล

และพนักงานจา้งของ อบต.แม่ออ้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

3.4 ค่าเช่าบา้น(ส านักงานปลัด) จ านวน 72,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

3.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร(ส านักงานปลัด) จ านวน 40,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนต าบลและผู้บริหารฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป(00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันาอบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 80



4 ค่าใช้สอย รวม 1,158,000    บาท

4.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 538,000      บาท

1. ค่าจ้างเหมารกัษาความสะอาดอาคารและสถานที่ อบต.แม่อ้อ(ส านักงานปลัด) จ านวน 72,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที ่อบต .แม่ออ้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 107

2. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานทีร่าชการ(ส านักงานปลัด) จ านวน 216,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภัยในสถานทีร่าชการ 

ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ออ้และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต้นกล้า อบต .แม่ออ้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 107

3. ค่าจ้างเหมาเยบ็ปกหนังสือแผนพัฒนา ข้อบญัญัติ วารสาร(ส านักงานปลัด) จ านวน 40,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาเยบ็ปกหนังสือ แผนพฒันา ขอ้บัญญัติ วารสาร อบต .ฯลฯ 

ส าหรับเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบตาม พรบ.ขอ้มูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 110

4. ค่าจ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อปท.(ส านักงานปลัด) จ านวน 10,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการของ อปท.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 111

5. ค่าจ้างเหมาบริการทีจ่ าเปน็อ่ืนๆ(ส านักงานปลัด) จ านวน 100,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาทีจ่ าเป็นอื่นๆ เช่นจา้งเหมาดูแลเว็ปไซด์ จดัท า ติดต้ังป้าย  

ประชาสัมพนัธ์ของ อบต.แม่ออ้ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 110

6. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนต่างๆ(ส านักงานปลัด) จ านวน 100,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในราชการของพนักงานส่วนต าบล

ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานจา้งของ อบต.แม่ออ้ ผู้น าชุมชนและตัวแทนชุมชน

ต าบลแม่ออ้เขา้รับการอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 108



4.2 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 80,000        บาท

1. ค่ารับรอง(ส านักงานปลัด) จ านวน 30,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล การจดังานรัฐพธิี

พธิีทางศาสนาและพธิีการต่างๆ ของ อบต.แม่ออ้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 110

2. ค่าเลี้ยงรับรอง(ส านักงานปลัด) จ านวน 50,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเล้ียงรับรองในการประชุมสภาฯ หรือคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการต่างๆ ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 110

4.3 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม 460,000      บาท

1. ค่าของขวัญ ของรางวัลหรอืเงนิรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ(ส านักงานปลัด) จ านวน 30,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจดักจิกรรมต่างๆ

ทีม่ีความจ าเป็นและความเหมาะสม ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 

ส าหรับพธิีการส าคัญต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 94

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส านักงานปลัด) จ านวน 100,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ

ค่าเช่าทีพ่กั และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นของพนักงานส่วนต าบล ผู้บริหารฯ

สมาชิกสภาฯ และพนักงานจา้งของ อบต.แม่ออ้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 108

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องผู้น าท้องที่/ผู้น า อปท.(ส านักงานปลัด) จ านวน 30,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้น าท้องที ่ท้องถิ่น

ของอปท.โดยบูรณาการร่วมกนัระหว่าง อบต.แม่ออ้ และเทศบาลต าบลสันมะเค็ด

(อบต.แม่ออ้เป็นเจา้ภาพ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 109



4. โครงการเพ่ิมศักยภาพบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ(ส านักงานปลัด) จ านวน 150,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการโครงการอบรมเพิม่ศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง ผู้น าชุมชน อบต.แม่ออ้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 109

5. โครงการแม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม(ส านักงานปลัด) จ านวน 150,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการแม่ออ้น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เช่น การประกวด

หมู่บ้านพฒันาดีเด่น การแสดงสินค้า OTOP สินค้ากลุ่มอาชีพในต าบล การแสดง

การละเล่นพืน้บ้าน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่4 หน้า 100

4.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน(ส านักงานปลัด) จ านวน 80,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ย ในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพยสิ์นของ

อบต.เช่นรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองพน่หมอกควัน 

รถสวัสดิการรับ - ส่งผู้ป่วยฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป(00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 106

5 ค่าวสัดุ รวม 375,000      บาท

5.1 วสัดุส านักงาน รวม 174,000      บาท

1. วสัดุส านักงาน(ส านักงานปลัด) จ านวน 120,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.แม่ออ้ เช่นกระดาษ 

หมึกเคร่ืองปร้ิน หมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร หมึกเคร่ืองโทรสารฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 106

2. ตู้เอกสาร(ส านักงานปลัด) จ านวน 5,000          บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เอกสารชนิดบานเปิด 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 91x45x183 ซ.ม.

จ านวน 1 ตู้ เพือ่ใช้ในการเกบ็เอกสารของส านักงานปลัด (จดัซ้ือราคาตามท้องตลาด)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104



3. พัดลมติดผนัง(ส านักงานปลัด) จ านวน 34,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าพดัลมติดผนัง จ านวน 20  ตัว 

*ขนาดใบพดั 16 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระบบตัดไฟ Thermo Fuse

เพือ่ใช้ในส านักงาน อบต.แม่ออ้ (จดัซ้ือราคาตามท้องตลาด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 106

4.ชุดโต๊ะท างานพนักงาน(ส านักงานปลัด) จ านวน 15,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าชุดโต๊ะท างานขา้ราชการระดับ 3-6 จ านวน 3 ชุด

โต๊ะท างานไม้ขาเหล็ก ขนาด 150W*80D*75H cm และเกา้อี้เบาะบุฟองน้ าหุม้หนังเทียม

เพือ่ใช้ในส านักงาน อบต.แม่ออ้ (จดัซ้ือราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 106

5.2 วสัดุงานบา้นงานครัว(ส านักงานปลัด) จ านวน 56,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์  วัสดุในการท าครัว เช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาถพูืน้

และน้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104

5.3 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง(ส านักงานปลัด) จ านวน 15,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง ส าหรับรถยนต์ รถบรรทุกน้ า รถจกัรยานยนต์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 106

5.4 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ส านักงานปลัด) จ านวน 100,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะของ อบต.แม่ออ้ได้แก่

รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกน้ า รถสวัสดิการรับส่งผู้ป่วย ฯลฯ 

(ทัง้นี้ให้เป็นไปตาม MOU กองทุนหลักประกนัสุขภาพฯ อบต.แม่ออ้) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5  หน้า 104

5.5วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ส านักงานปลัด) จ านวน 20,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถตัดหญ้า เคร่ืองตัดหญ้า ของอบต .แม่ออ้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5  หน้า 104



5.6 วสัดุคอมพิวเตอร(์ส านักงานปลัด) จ านวน 10,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของ สนง .ปลัด

เช่น เม้าส์ คียบ์อร์ด แผ่นดิสก ์ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559)  ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 106

6 ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000      บาท

1. ค่าไฟฟ้า(ส านักงานปลัด) จ านวน 140,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าไฟฟา้ ทีใ่ช้ในอาคารทีท่ าการอบต .แม่ออ้ หรือ อาคารสถานที่

ทีอ่ยู่ในความดูแลของ อบต.แม่ออ้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111) 

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104

2. ค่าโทรศัพท(์ส านักงานปลัด) จ านวน 30,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าอนิเตอร์เน็ต ทีใ่ช้ในการติดต่อราชการของอบต .แม่ออ้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111) 

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104

3. ค่าไปรษณีย(์ส านักงานปลัด) จ านวน 30,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าไปรษณียโ์ทรเลข ทีใ่ช้ในการติดต่อราชการของ อบต .แม่ออ้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป(00111)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104



งบลงทุน รวม 205,300      บาท

7 ค่าครุภัณฑ์ รวม 205,300      บาท

7.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 96,300        บาท

1. เครือ่งคอมพิวเตอร(์ส านักงานปลัด) จ านวน 32,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที ่2

(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)  จ านวน  1  เคร่ือง

* มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU ) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4  Core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จ านวน 1 หน่วย

* มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีม่ีความจ าไม่น้อยกว่า 1 GB

* มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

* มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล(Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 2 TB จ านวน 1 หน่วย

* มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

* มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย แบบ Gigabit Ethernet จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

* มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratioไม่น้อยกว่า 600: 1 และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ประจ าปี 2556 ของกระทรวงเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (ICT)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104

2. เครือ่งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊(ส านักงานปลัด) จ านวน 27,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

* มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU ) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4  Core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จ านวน 1 หน่วย

* มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

* มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล(Hard Disk) ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 750 GB จ านวน 1 หน่วย

* มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว *มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

* มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

*สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และBluetooth

จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ประจ าปี 2556

ของกระทรวงเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (ICT) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 105



3. เครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บทีียู(ส านักงานปลัด) จ านวน 37,300        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทีย ูจ านวน 1  เคร่ือง

* ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดทีไ่ม่ต่ ากว่าขนาด 30,000 บีทีย ู*ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมค่าติดต้ัง

* เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีความสามารถในการท าความเยน็ขนาดไม่เกนิ 40,000 บีทียู

ต้องได้รับการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม มอก .2134-2545 และฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5

* ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หน่วยส่งความเยน็

และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกนั

* เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีระบบฟอกอากาศ ทีส่ามารถดักจบัอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถล้างท าความสะอาดได้

* ชนิดติดผนัง * มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์

จดัซ้ือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ปี2556

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111) 

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104

7.2 ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว รวม 20,000        บาท

1.ซับเมิสซิเบิล้(เครือ่งสูบน้ าบาดาล) (ส านักงานปลัด) จ านวน 20,000        บาท

เพือ่จา่ยค่าจดัซ้ือเคร่ืองซับเมิสซิเบิล้ (เคร่ืองสูบน้ าบาดาล) จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 1.5 แรงม้า

พร้อมชุดควบคุม เพือ่ส ารองใช้ในกรณีฉกุเฉนิทีเ่คร่ืองสูบน้ าประปาหมู่บ้านช ารุด

(จดัซ้ือราคาตามท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110)  งานบริหารทัว่ไป (00111)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 105

7.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 14,000        บาท

1.โทรทัศน์แอล อี ดี ทีว(ีส านักงานปลัด) จ านวน 14,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโทรทัศน์แอลอดีี ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

*ระดับความละเอยีดเป็นความละเอยีดของจอภาพ (Resolution)1366x768 พกิเซล

*ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า 32  นิ้ว *แสดงภาพด้วยหลอภาพแบบ LED Backlight

*ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือ่การเชื่อมต่อสัญญาณภาพ และเสียง

*ช่องต่อ USB  ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนต์

*ช่องต่อ CP Input (VGA) รองรับการเชื่อมต่อเป็นหน้าจอ Moniter ได้

*ช่องการเชื่อมต่อแบลบ AV,DVD Component  *ระบบ ภาพซ้อนภาพ (PIP) 1 จนูเนอร์

*ระบบปรับภาพอตัโนมัติ (Picture Sensor)  

จดัซ้ือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ปี2556

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานทัว่ไป (00111)



ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 112

7.4 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ รวม 75,000        บาท

1.เต็นท์มาตรฐาน(ส านักงานปลัด) จ านวน 75,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเต็นท์มาตรฐาน จ านวน 5  หลัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร (จดัซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่นอก

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111) 

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 107

งานบริหารงานคลัง รวม 2,205,700    บาท

งบบคุลากร รวม 1,722,000    บาท

1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,722,000    บาท

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล(กองคลัง) จ านวน 940,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 4  อตัรา ผู้อ านวยการกองคลัง

นักวิชากรพสัดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการจดัเกบ็รายได้

ทัง้นี้การจา่ยตามค าส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

1.2 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน(กองคลัง) จ านวน 200,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนต าบล หรือเงินปรับเพิม่ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ

ตามหนังสือส่ังการกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว1259 ลว.14 พ.ค.2555

เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจา้ง และพนักงานจา้งของ อปท .

ได้รับเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

1.3 เงินประจ าต าแหน่ง(กองคลัง) จ านวน 42,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

1.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง(กองคลัง) จ านวน 410,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งตามภารกจิ จ านวน 3 อตัรา

ผช.จพง.พสัดุ,ผช.จนท.การเงินและบัญชี,ผช.จพง.ธุรการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)



ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

1.5 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง(กองคลัง) จ านวน 130,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจา้ง หรือเงินปรับเพิม่ส าหรับผู้มีคุณวุฒิตามหนังสือ

ส่ังการกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท.0809.3/ว1259 ลว 14 พ.ค.2555 เร่ืองหลักเกณฑ์การให้

ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจา้ง และพนักงานจา้งของ อปท.ได้รับเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

งบด าเนินการ รวม 422,200      บาท

2 ค่าตอบแทน รวม 162,200      บาท

2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท.(กองคลัง) จ านวน 100,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ ของพนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจา้ง กองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้(พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 80

2.2 ค่าเช่าบา้น(กองคลัง) จ านวน 52,200        บาท

เพือ่จา่ยป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 80

2.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร(กองคลัง) จ านวน 10,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพ่นักงานส่วนต าบล  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 80

3 ค่าใช้สอย รวม 195,000      บาท

3.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 50,000        บาท

1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน(กองคลัง) จ านวน 50,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของพนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจา้งของ อบต. ไปเขา้รับการอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 108



3.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม 145,000      บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กองคลัง) จ านวน 50,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจา้ง เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นต่อพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง ของอบต.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 108

2. โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยส์ิน(กองคลัง) จ านวน 95,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่างานส ารวจขอ้มูลภาคสนามแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของ อบต . 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 111

4 ค่าวสัดุ รวม 65,000        บาท

4.1 วสัดุส านักงาน รวม 55,000        บาท

1. วสัดุส านักงาน(กองคลัง) จ านวน 50,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงานทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น กระดาษ  

หมึกเคร่ืองปร้ิน หมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร สมุดบัญชี แบบพมิพ ์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 106

2. ตู้เอกสาร(กองคลัง) จ านวน 5,000          บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เอกสารชนิดบานเปิด 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 91x45x183ซ.ม.

จ านวน 1 ตู้ เพือ่ใช้ในการเกบ็เอกสารของกองคลัง (จดัซ้ือราคาตามท้องตลาด)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104

4.2 วสัดุคอมพิวเตอร(์กองคลัง) จ านวน 10,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง

เช่น เม้าส์  คียบ์อร์ด แผ่นดิสก ์ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 106



งบลงทุน รวม 61,500        บาท

5 ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,500        บาท

5.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 55,000        บาท

1. ตู้นิรภัย(กองคลัง) จ านวน 23,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้นิรภัย ชนิดกนัไฟ จ านวน 1 ตู้

รุ่น 190 กก. ขนาด 590x551x935 มีมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.)

เพือ่ใช้ในการเกบ็เอกสารทีส่ าคัญของกองคลัง 

(จดัซ้ือราคาตามท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 107

2. เครือ่งคอมพิวเตอร(์กองคลัง) จ านวน 32,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที ่2

(ขนาดจอไม่น้อยกว่า  18 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

*  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

และมีความเร็วสัญญานนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  และมีหน่วยความจ า

แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จ านวน 1 หน่วย

*  มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

*  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB

*  มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า

มีขนาดความจไุม่น้อยกว่า 2 TB จ านวน 1 หน่วย

*  มDีVD -RW หรือดีกว่าจ านวน 1 หน่วย

*  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

*  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานคอมพวิเตอร์ประจ าปีงบประมาณ 2556 ของกระทรวงเทคโนโลยแีละสารสนเทศ(ICT)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104



5.2 ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว รวม 6,500          บาท

1.ตู้เยน็(กองคลัง) จ านวน 6,500          บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เยน็ขนาด 5 คิวบิกฟตุ  จ านวน 1 ตู้

*ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดความจภุายในไม่ต่ ากว่า 5 คิวบิกฟตุ

*ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟตุ เป็นรุ่นทีไ่ด้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5

ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

*การจดัซ้ือตู้เยน็ขนาดอื่นให้พจิารณาถงึการประหยดัพลังงานไฟฟา้ด้วย

นอกเหนือจากการพจิารณาด้านราคา

จดัซ้ือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ปี2556

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 105



ตั้งงบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น รวม 50,000        บาท

งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000        บาท

งบด าเนินการ รวม 50,000        บาท

1 ค่าใช้สอย รวม 50,000        บาท

1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม 50,000        บาท

1. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน(ส านักงานปลัด) จ านวน 20,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

(อปพร.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้า 113

2. โครงการเฝ้าระวงัภัยทีจ่ะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง(ส านักงานปลัด) จ านวน 10,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการโครงการเฝ้าระวังตรวจสอบภัยทีจ่ะเกดิขึ้นในช่วงฤดูแล้ง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้า 115

3. โครงการรณรงค์ปอ้งกันไฟปา่(ส านักงานปลัด) จ านวน 5,000          บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการโครงการรณรงค์ป้องกนัไฟป่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

ตามแผนพฒันาอบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้า 115

4. โครงการตั้งด่านรณรงค์ปอ้งกันอุบตัิเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ จ านวน 15,000        บาท

(ส านักงานปลัด)

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการโครงการต้ังด่านรณรงค์ป้องกนัอบุัติเหตุบนท้องถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปงีบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ

อ าเภอพาน    จังหวดัเชียงราย

แผนงานรักษาความสงบภายใน



ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้า 116

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น รวม 5,038,380    บาท

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 2,004,300    บาท

งบบคุลากร รวม 985,000      บาท

1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 985,000      บาท

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 430,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อตัรา

หัวหน้าส่วนการศึกษา,นักวิชาการศึกษา

ทัง้นี้การจา่ยตามค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

1.2 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 80,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนต าบล หรือเงินปรับเพิม่ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ

ตามหนังสือส่ังการกรมส่งเสริมฯ ที ่มท 0809.3/ว1259 ลว.14 พ.ค.2555

เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจา้ง และพนักงานจา้งของ อปท .

ได้รับเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

1.3 เงินประจ าต าแหน่ง(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 42,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

1.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 190,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งตามภารกจิ จ านวน 1 อตัรา

ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปงีบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ

อ าเภอพาน    จังหวดัเชียงราย

แผนงานการศึกษา



1.5 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 43,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจา้ง หรือเงินปรับเพิม่ส าหรับผู้มีคุณวุฒิตามหนังสือ

ตามหนังสือส่ังการกรมส่งเสริมฯ ที ่มท 0809.3/ว1259 ลว.14 พ.ค.2555

เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจา้ง และพนักงานจา้งของ อปท .

ได้รับเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

1.6 ค่าจ้างผู้ดูแลเด็ก(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 100,000      บาท

เพือ่จา่ยเพิม่ค่าจา้งผู้ดูแลเด็กทีเ่กนิกว่าทีก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจดัสรรให้ 

ทัง้นี้การจา่ยตามค าส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

1.7 เงินเพ่ิมต่างๆ ของผู้ดูแลเด็ก(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 100,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวผู้ดูแลเด็ก หรือเงินปรับเพิม่ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ

ตามหนังสือส่ังการกรมส่งเสริมฯ ที ่มท 0809.3/ว1259 ลว.14 พ.ค.2555

เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจา้ง และพนักงานจา้งของ อปท .

ได้รับเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

งบด าเนินการ รวม 1,013,800    บาท

2 ค่าตอบแทน รวม 140,000      บาท

2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท.(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 100,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ 

ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง ส่วนการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

2.2 ค่าเช่าบา้น(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 30,000        บาท

เพือ่จา่ยป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)



ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

2.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 10,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพ่นักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 80

3 ค่าใช้สอย รวม 623,800      บาท

3.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 474,000      บาท

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 15,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของพนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจา้งของ อบต. ไปเขา้รับการอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 108

2. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดดูแลบา้นหนังสือ(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 75,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาท าความสะอาดดูแลบ้านหนังสือ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 107

3. ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาดอาคารสถานทีศู่นยพั์ฒนาเด็กเล็ก จ านวน 84,000        บาท

(ส่วนการศึกษาฯ)

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาดอาคาร สถานที ่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 107

4. ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนของศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ จ านวน 270,000      บาท

(ส่วนการศึกษาฯ)

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมารถรับ-ส่งนักเรียนภายในต าบลของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต้นกล้า อบต .แม่ออ้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 81



5. ค่าจ้างเหมาบริการทีจ่ าเปน็อ่ืนๆ(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 30,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการทีจ่ าเป็นอื่นๆ ของส่วนการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 110

3.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม 149,800      บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 20,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กัและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็น

ต่อพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง ของอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 108

2. รายจ่ายเก่ียวกับการพัฒนาบคุลากรทางการศึกษา(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 29,800        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน

เพือ่พฒันาบุคลากรทางด้านการศึกษา ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 23,530.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 6,270.-บาท

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 108

3. โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 100,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอธัยาศัย โดยการติดต้ัง

อปุกรณ์สัญญาณอนิเตอร์เน็ตและมิเตอร์ไฟฟา้ จ านวน 10 จดุของอบต.แม่ออ้ 

เพือ่ให้บริการแกเ่ด็ก เยาวชน ประชาชนทัว่ไปในต าบลแม่ออ้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 80

4 ค่าวสัดุ รวม 110,000      บาท

4.1 วสัดุส านักงาน(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 30,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงานทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของส่วนการศึกษาฯ

เช่น กระดาษ หมึกเคร่ืองปร้ิน หมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 106



4.2 วสัดุงานบา้นงานครัว(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 20,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ วัสดุในการท าครัว เช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาถพูืน้ 

น้ ายาซักผ้า สบู ่แป้ง และน้ าด่ืม เพือ่ใช้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่ออ้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104

4.3 วสัดุกีฬา(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 25,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นจดัซ้ือวัสดุกฬีา เช่นฟตุบอล วอลเลยบ์อล ตระกร้อ ฯลฯ    

เพือ่ให้ทางหมู่บ้านตลอดจนเยาวชน ใช้ฝึกซ้อมในการแขง่ขนักฬีาและนันทนาการต าบล

ต้านยาเสพติด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 83

4.4 วสัดุคอมพิวเตอร(์ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 10,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต้นกล้า เช่น เม้าส์ คียบ์อร์ด แผ่นดิสก ์

เช่นเมาส์ คียบ์อร์ด แผ่นดิสก ์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00113)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 106

4.5 วสัดุการศึกษา(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 25,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าซ้ือหนังสือ วารสาร วัสดุเพือ่การศึกษา ส าหรับบ้านหนังสือ อบต.แม่ออ้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 80

5 ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000      บาท

1. ค่าไฟฟ้า(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 40,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าไฟฟา้ทีใ่ช้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต้นกล้าอบต .แม่ออ้ และโครงการบ้านหนังสือ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104

2. ค่าโทรศัพท(์ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 100,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าอนิเตอร์เน็ตบ้านหนังสือ อบต.แม่ออ้และค่าส่ือสารอื่นๆ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)



ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104

งบลงทุน รวม 5,500          บาท

6 ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500          บาท

6.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน(ส่วนการศึกษาฯ) รวม 5,500          บาท

1. เครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวด า (25 หน้า /นาท)ี จ านวน 5,500          บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวด า (25 หน้า /นาที)  จ านวน 1 เคร่ือง

ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต้นกล้า อบต .แม่ออ้

* มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi *มีความเร็วในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 25 หน้า ต่อนาที

* มีความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB* สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้าอตัโนมัติได้

* มี Interface แบบ1 x Parallel  หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า

* สามารถใช้ได้กบักระดาษ A4,Letter, Legal และ Custom 

โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ประจ าปี 2556 ของกระทรวงเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (ICT)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 105

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 3,034,080    บาท

งบด าเนินการ รวม 1,654,180    บาท

1 ค่าใช้สอย รวม 802,000      บาท

1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รวม 802,000      บาท

1. โครงการอาหารกลางวนั ศพด.(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 672,000      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต้นกล้า อบต .แม่ออ้ จ านวน 280 วัน

จ านวนเด็ก 120 คนๆละ 20 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 79

2. ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 60,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต้นกล้า อบต .แม่ออ้

ตามแผนปฏิบัติการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจ านวน 1 แห่ง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้

ของสถานศึกษาไปจดัสรรเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาในสถานศึกษา

สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)



ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 80

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 20,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการประชุมอบรมของผู้ดูแลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

จ านวน 10 คน  คนละ 2,000 บาท ตามหนังสือส่ังการกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุ่ด

ที ่มท.0893.3/ว1560 ลว 26 มิ.ย.2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104

4. โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาต(ิส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 50,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการตามโครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2557

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) 

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 80

2 ค่าวสัดุ รวม 852,180      บาท

2.1 ค่าอาหารเสริม(นม) รวม 852,180      บาท

1. โครงการอาหารเสริม (นม) (ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 616,980      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) จ านวน 260 วัน ระดับอนุบาล ป.1-ป.6 

จ านวน 339 คนๆละ 7 บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 79

2. โครงการอาหารเสริม (นม) (ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 235,200      บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต้นกล้า อบต .แม่ออ้ 

จ านวน 280 วัน จ านวน 120 คนๆละ 7 บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 79



งบเงินอุดหนุน รวม 1,356,000    บาท

3 เงินอุดหนุน รวม 1,356,000    บาท

3.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 1,356,000    บาท

1 อุดหนุนโรงเรียนบา้นปอเรียง,โรงเรียนบา้นแม่อ้อ,โรงเรียนบา้นแม่อ้อนอก

โรงเรียนบา้นแม่แก้ว, โรงเรียนบา้นแม่แก้วเหนือ,โรงเรียนบา้นแม่แก้วใต้

โรงเรียนบา้นเด่นชัย, โรงเรียนบา้นโปง่ทะลายใหม่เจริญ,โรงเรียนบา้นจ าผักกูดทรายทอง

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จ านวน 200 วัน

จ านวนเด็ก 339 คน ๆละ 20 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 80

งบลงทุน รวม 23,900        บาท

4 ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,900        บาท

4.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 23,900        บาท

1. เครือ่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร(์ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 23,900        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์จ านวน 1 ชุด

*เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกบัอปุกรณ์เพือ่ฉายภาพจากคอมพวิเตอร์วีดีโอ

*ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

*ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens

*ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง

จดัซ้ือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ 

ส านักงบประมาณ ปี 2556   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 107



ตั้งงบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น รวม 250,000      บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 250,000      บาท

งบด าเนินการ รวม 50,000        บาท

1 ค่าใช้สอย รวม 50,000        บาท

1.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 10,000        บาท

1. ค่าตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ าประปาหมู่บา้นภายในต าบลแม่อ้อ(กองช่าง) จ านวน 10,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาภายในต าบลแม่ออ้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 70

1.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รวม 40,000        บาท

1. โครงการสรา้งพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา้ (Rabies Free Zone) (ส านักงานปลัด) จ านวน 40,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการโครงการสร้างพืน้ทีป่ลอดโรคพษิสุนัขบ้า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 82

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000      บาท

2 เงินอุดหนุน รวม 200,000      บาท

2.1 เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ปน็สาธารณประโยชน์ จ านวน 200,000      บาท

1 อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน(ส านักงานปลัด)

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน 

จ านวน 20 หมู่บ้านๆละ 10,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) 

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 82

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปงีบประมาณ 2557

แผนงานสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ

อ าเภอพาน    จังหวดัเชียงราย



ตั้งงบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น รวม 30,000        บาท

งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000        บาท

งบด าเนินการ รวม 15,000        บาท

1.ค่าใช้สอย รวม 15,000        บาท

1.1รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รวม 15,000        บาท

1 โครงการสงเคราะห์จัดสวสัดิการรับ-ส่งผู้ปว่ยไปสถานพยาบาลของรัฐ(สนง.ปลัด) จ านวน 15,000        บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินงานโครงการจดัสวัสดิการบริการรถรับส่งผู้ป่วยไปสถานพยาบาล

ของรัฐ (รพ.สต.) เช่นการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000        บาท

1 เงินอุดหนุน รวม 15,000        บาท

1.1 เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ปน็สาธารณประโยชน์ จ านวน 15,000        บาท

1 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอพาน(ส านักงานปลัด)

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการกจิกรรมสาธารณกศุลกิ่งกาชาดอ าเภอพานประจ าปี 2557  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 89

แผนงานสังคมสงเคราะห์

อ าเภอพาน    จังหวดัเชียงราย

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปงีบประมาณ 2557


