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จ ำนวนเงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 3,614,400 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืน  ใหแ้ก่

1. ประธำนสภำ                จ ำนวน    134,640  บำท

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 86,400 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหเ้ลขำนุกำรนำยก อบต.

(ส ำนกังำนปลดั)

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพเิศษใหน้ำยก และรองนำยก อบต. 

รวม 3 คน (ส ำนกังำนปลดั)

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งใหน้ำยก และรองนำยก อบต. 

รวม 3 คน (ส ำนกังำนปลดั)

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหน้ำยก และรองนำยกอบต. 

จ ำนวน 3 คน (ส ำนกังำนปลดั)

งบบุคลำกร 9,036,820 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 4,299,120 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 55,400,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

 แยกเป็น

แผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

งำนบรหิำรท ั่วไป 12,824,120 บำท

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแมอ่อ้

อ ำเภอ พำน   จงัหวดัเชียงรำย
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เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรของพนกังำนสว่นต ำบล 

จ ำนวน 10 ต ำแหน่ง ไดแ้ก ่

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล จ ำนวน 4 อตัรำ ไดแ้ก ่

1. ผูอ้ ำนวยกำรกองชำ่ง 

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 67,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร ใหแ้กพ่นกังำนสว่น

ต ำบล และพนกังำนจำ้ง หรือผูม้สีทิธซิึง่ตอ้งปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรปกตเิป็น

คำ่เชำ่บำ้น 200,000 บำท

1. เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 

จ ำนวน  300,000  บำท

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

คำ่ตอบแทน 590,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 303,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (พชค.) ใหแ้กพ่นกังำนจำ้งตำมภำรกจิ

และประเภทท ั่วไป จ ำนวน 5 อตัรำ ประกอบดว้ย 

งบด ำเนินงำน 2,695,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้กพ่นกังำนจำ้งตำมภำรกจิ 

และพนกังำนจำ้งท ั่วไป จ ำนวน 5 อตัรำ ประกอบดว้ย 

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 57,000 บำท

1. ประเภทเงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน   175,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล 

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,050,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (พชค.) ใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล 

จ ำนวน 1 อตัรำ คอื เจำ้พนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 259,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล จ ำนวน 9 อตัรำ 

ประกอบดว้ย 

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 15,000 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,737,700 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 3,356,700 บำท
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เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบ ำรุงรกัษำหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ 

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเชน่ เครือ่งมอื เครือ่งใชใ้นส ำนกังำน คอมพวิเตอร์ 

คำ่วสัดุ 250,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรประชุมเชงิปฏบิตักิำรเพือ่

ตอ่ตำ้นกำรทุจรติในองค์กร เชน่ คำ่ด ำเนินกำรฝึกอบรม คำ่อำหำร

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 200,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรสง่เสรมิกำรเรียนรูก้ำรเลือกต ัง้ตำม

กฎหมำยใหม ่คำ่ด ำเนินกำรฝึกอบรม คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ 

6. โครงกำรประชุมเชงิปฏบิตักิำรเพือ่ตอ่ตำ้นกำรทุจรติในองค์กร 30,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำร 5 ส ในกำรปรบัปรุงสถำนที่

ใหด้เูป็นระเบยีบตำมหลกั5 ส เชน่ คำ่วสัด ุอปุกรณ์ เป็นตน้   

5. โครงกำรสง่เสรมิกำรเรียนรูก้ำรเลือกต ัง้ตำมกฎหมำยใหม่ 50,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรสง่เสรมิมำตรฐำนคณุธรรม จรยิธรรม

ของพนกังำน เชน่ คำ่ด ำเนินกำรฝึกอบรม คำ่อำหำร

4. โครงกำร 5 ส 5,000 บำท

1. โครงกำรอบรมพฒันำประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำนใหแ้กฝ่่ำยบรหิำร 

ขำ้รำชกำรและพนกังำนจำ้งในสงักดั จ ำนวน   30,000 บำท

3. โครงกำรสง่เสรมิมำตรฐำนคณุธรรม จรยิธรรมของพนกังำน 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ลงทะเบยีน คำ่เบีย้เล้ียงกำรเดนิทำง  คำ่พำหนะ  คำ่ทีพ่กัและ

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆในกำรเดนิทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสมัมนำ

2. รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรฝึกอบรมและสมัมนำ 80,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

1. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 350,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 100,000 บำท

1. คำ่รบัรอง                                        จ ำนวน  70,000  บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรบัรองบคุคลหรือคณะบคุคลทีม่ำนิเทศงำน 

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 750,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัหำสิง่ของหรือเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำรตำ่งๆ เชน่    

คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บหรือเขำ้ปกหนงัสอื คำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูลมลูฝอย       

คำ่ใช้สอย 1,615,000 บำท
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จ ำนวน3. ตูเ้หล็กเก็บเอกสำรบำนเลือ่นอเนกประสงค์ 18,000 บำท

2. เครือ่งถำ่ยเอกสำรระบบดจิติอล 120,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งถำ่ยเอกสำรระบบดจิติอล ชนิด ขำว – ด ำ ควำมเร็วไม่

น้อยกวำ่ 30 แผน่ ตอ่นำท ีจ ำนวน 1 เครือ่ง  

1. เกำ้อีโ้ครงเหล็กบนุวมส ำหรบันั่งประชุม 75,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเกำ้อีโ้ครงเหล็กบนุวมส ำหรบันั่งประชุม 

จ ำนวน 100 ส ำหรบัใชน้ ั่งประชุม  

คำ่ครุภณัฑ์ 1,072,300 บำท

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต คำ่ธรรมเนียม

ในกำรใชบ้รกิำรและรำยจำ่ยตำ่งๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรใชบ้รกิำร 

งบลงทุน 1,072,300 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรไปรษณีย์ คำ่ธนำณตั ิคำ่ซ้ือดวงตรำไปรษณียำกร คำ่เชำ่ตู้

ไปรษณีย์ เป็นตน้  (ส ำนกังำนปลดั)

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรโทรศพัท์ทีใ่ชใ้นกำรตดิตอ่รำชกำรภำยใน

ส ำนกังำน (ส ำนกังำนปลดั)

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรไฟฟ้ำส ำหรบัอำคำรทีท่ ำกำร อบต.

และอำคำรอืน่ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบของ อบต. (ส ำนกังำนปลดั)

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 30,000 บำท

คำ่สำธำรณูปโภค 240,000 บำท

คำ่ไฟฟ้ำ 150,000 บำท

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือหรือจดัจำ้งท ำวสัดโุฆษณำและเผยแพร ่

เชน่ ป้ำยประชำสมัพนัธ์ ภำพถำ่ยดำวเทียมเป็นตน้ 

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ำมนัดเีซล 

น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัเครือ่ง เป็นตน้ ส ำหรบัยำนพำหนะหรือส ำหรบั
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เงนิอุดหนุน 20,000 บำท

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำ 

(18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครือ่ง

งบเงนิอุดหนุน 20,000 บำท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

1. เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำ 3,300 บำท

1. ถงัตม้น ้ำไฟฟ้ำ 12,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือถงัตม้น ้ำไฟฟ้ำ ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่  

18 ลติร จ ำนวน 1 ถงั ผลติจำกสเตนเลส SUS304 ขึน้รูปท ัง้ในระบบควำม

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ 

ขนำด 3,500 ANSI  Lumens จ ำนวน 1 เครือ่ง  

ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครวั

ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

1. เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ 39,000 บำท

2. เครือ่งขยำยเสยีงเคลือ่นที่ 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งขยำยเสยีงเคลือ่นที ่แบบลำกจูง 

ขนำด 15 นิ้ว 450 วตัต์ จ ำนวน 1 เครือ่งมชีอ่งส ำหรบัเสยีบ USB 

1. เครือ่งบนัทกึเสยีง 8,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งบนัทกึเสยีง ขนำด 37x102x11 มลิลเิมตร

/52 กรมั จ ำนวน 1 เครือ่ง หน่วยควำมจ ำภำยในเครือ่ง

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือรถยนต์บรรทุก (ปิคอพัแบบดบัเบิล้แค็บดเีซล) 

ชนิดยกสงู ขนำด 1 ตนัปรมิำตรกระบอกสบูไมต่ ่ำกวำ่ 2,400 ซีซี 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนสง่

1. รถยนต์บรรทุก (ปิคอพัแบบดบัเบิล้แค็บดเีซล) 787,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสำร ชนิดบำนเลือ่น 

ขนำด 5 ฟุต จ ำนวน 3 ตู ้ส ำหรบัใชเ้ก็บเอกสำรส ำคญั
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จ ำนวน2. โครงกำรใหค้วำมรูส้รำ้งควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจดัเก็บและช ำระภำษีประจ ำปี 60,000 บำท

1. โครงกำรจดัท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ ระยะที ่2 150,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปรบัปรุงระบบกำรจดัท ำแผนทีภ่ำษี 

และกำรจดัท ำทะเบยีนทรพัย์สนิ เชน่ กำรบรหิำรจดักำรตำ่งๆ 

คำ่ใช้สอย 210,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 210,000 บำท

1. เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ จ ำนวน 150,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 

งบด ำเนินงำน 970,000 บำท

คำ่ตอบแทน 210,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 35,660 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (พชค.) ใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง

ตำมภำรกจิ จ ำนวน 1 อตัรำไดแ้ก ่1. ผูช้ว่ยเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิและบญัชี 

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 564,840 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้กพ่นกังำนจำ้งตำมภำรกจิ 

จ ำนวน 3 อตัรำ ไดแ้ก ่ 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งใหแ้กผู่อ้ ำนวยกำรกองคลงั  

(กองคลงั)

เงนิเดอืนพนกังำน 1,441,800 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล   จ ำนวน 4 อตัรำ 

ประกอบดว้ย 

งบบุคลำกร 2,084,300 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,084,300 บำท

1. อดุหนุนองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลดอยงำม  จ ำนวน  20,000  บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรงำนของศนูย์รวมขอ้มลู

งำนบรหิำรงำนคลงั 3,093,300 บำท
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รวมคำ่ใช้สอย 108,000 บำท

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 268,000 บำท

งบด ำเนินงำน 138,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ ส ำหรบังำนประมวลผล 

จ ำนวน 1 เครือ่ง  มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน้่อยกวำ่ 2 แกนหลกั (2 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

1. เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส ำหรบังำนประมวลผล 21,000 บำท

1. ตูเ้หล็กเก็บเอกสำรบำนเลือ่นอเนกประสงค์ 18,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสำร ชนิดบำนเลือ่น 

ขนำด 5 ฟุต จ ำนวน 3 ตู ้ส ำหรบัใชเ้ก็บเอกสำรส ำคญั

คำ่ครุภณัฑ์ 39,000 บำท

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ใชส้ ำหรบัในส ำนกังำน 

เชน่ น ้ำหมกึ ตลบัหมกึ แผน่ซีด/ีดวีีด ีอปุกรณ์เชือ่มตอ่อืน่ เป็นตน้  

งบลงทุน 39,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดงุำนบำ้นงำนครวัส ำหรบัใชใ้นส ำนกังำน

และ ศพด. เชน่ ไมก้วำด แปรงถูพ้ืน ผงซกัฟอก น ้ำยำลำ้งจำน 

วสัดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำนตำ่งๆทีจ่ ำเป็นตอ้งใชใ้นส ำนกังำน

และศพด. เชน่ กระดำษ น ้ำหมกึ ปำกกำ ดนิสอ ไมบ้รรทดั ยำงลบ 

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 100,000 บำท

คำ่วสัดุ 550,000 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 350,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรใหค้วำมรูส้รำ้งควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจดัเก็บและช ำระ

ภำษีประจ ำปี  เชน่ คำ่ด ำเนินกำรฝึกอบรม คำ่อำหำร
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ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ

หวัฉีดน ้ำดบัเพลงิปรบัรูปแบบน ้ำไดแ้บบดำ้มปืน 30,000 บำท

กระจกโพลีคำร์บอเนต 15,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือกระจกโพลีคำร์บอเนตเสำเหล็กชุบกลัวำไนซ์

พรอ้มตดิต ัง้ ณ บำ้นแมอ่อ้สนัต ิม. 15 จ ำนวน 3 จุดขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำงกวำ้ง 

คำ่ครุภณัฑ์ 45,000 บำท

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนสง่

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดยุำนพำหนะและขนสง่ เชน่ กรวย  

แผงก ัน้จรำจร เป็นตน้ ส ำหรบัใชง้ำนดำ้นกำรจรำจร  

งบลงทุน 130,000 บำท

คำ่วสัดุ 30,000 บำท

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 30,000 บำท

โครงกำรสง่เสรมิกำรมสีว่นรว่มดำ้นป้องกนัแกไ้ขหมอกควนัและไฟป่ำ 37,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ในกำรสง่เสรมิกำรมสีว่นรว่มดำ้นป้องกนัแกไ้ข

หมอกควนัและไฟป่ำ เชน่ คำ่ด ำเนินกำรฝึกอบรม ฝึกซอ้ม 

โครงกำรรณรงค์ป้องกนัเหตสุำธำรณภยัชว่งเทศกำลตำ่งๆ 30,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆในกำรจดักจิกรรมหรือด ำเนินกำรป้องกนั

และลดอบุตัเิหตทุำงถนนในชว่งเทศกำลส ำคญัใหแ้กป่ระชำชน 

โครงกำรพฒันำศกัยภำพอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 15,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ในกำรพฒันำเพิม่ประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำนใหก้บั อป

พร. เชน่ คำ่ด ำเนินกำรฝึกอบรม คำ่วสัด ุอปุกรณ์ คำ่เอกสำร 

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 21,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ในกำรฝึกอบรมทบทวน อปพร. 

หลกัสตูรกำรทบทวน เชน่  คำ่ด ำเนินกำรฝึกอบรม คำ่วสัด ุอปุกรณ์ 

โครงกำรซกัซอ้มแผนป้องกนัและเผชญิเหตสุำธำรณภยั 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนินโครงกำรซกัซอ้มแผนป้องกนัและเผชญิเหตุ

สำธำรณภยั เชน่ คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ คำ่วทิยำกร เป็นตน้  

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ
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จ ำนวนคำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 200,000 บำท

1. เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  จ ำนวน 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรำงวลัประจ ำปี) แก่

งบด ำเนินงำน 657,200 บำท

คำ่ตอบแทน 204,200 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 78,180 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ครองชีพช ั่วครำวใหแ้กพ่นกังำนจำ้งตำมภำรกจิ  

จ ำนวน 6 อตัรำ ประกอบดว้ย 

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,167,840 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้กพ่นกังำนจำ้งตำมภำรกจิ  

จ ำนวน  7  อตัรำ ประกอบดว้ย 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งใหแ้ก ่ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรศกึษำฯ 

(กองกำรศกึษำฯ)

เงนิเดอืนพนกังำน 1,955,924 บำท

1. ประเภทเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบล  จ ำนวน  793,045  บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล จ ำนวน 2 อตัรำ 

งบบุคลำกร 3,243,944 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 3,243,944 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือตูย้ำมส ำเร็จรูป ขนำด 1.50 เมตร 

ยำว 1.50 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำนผูผ้ลติ  

แผนงำนกำรศกึษำ

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรศกึษำ 4,251,144 บำท

อำคำรตำ่ง ๆ

จดัซ้ือตูย้ำมส ำเร็จรูป 85,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือหวัฉีดน ้ำดบัเพลงิปรบัรูปแบบน ้ำไดแ้บบดำ้มปืน

1. มคีนัโยก เปิด – ปิดน ้ำ  (แบบบอลวำล์ว) ไดต้ำมควำมตอ้งกำร 

คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 85,000 บำท
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รวมงบด ำเนินงำน 2,126,446 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ปรบัปรุงสนำมเด็กเลน่ ขนำดกวำ้ง 9.00 เมตร 

ยำว 18 เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่มน้่อยกวำ่ 162.00 ตำรำงเมตร

งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ 3,404,446 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรปรบัปรุงสนำมเด็กเลน่ ศพด.ตน้กลำ้ อบต.แมอ่อ้ 350,000 บำท

งบลงทุน 350,000 บำท

คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 350,000 บำท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 160,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรระบบอนิเทอร์เน็ตทีเ่กดิขึน้ (กองกำรศกึษำฯ)

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรโทรศพัท์ทีใ่ชใ้นกำรตดิตอ่รำชกำรใน ศพด. 

(กองกำรศกึษำฯ)

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชน้ ้ำประปำส ำหรบั ศพด.  

คำ่ไฟฟ้ำ 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรไฟฟ้ำส ำหรบัอำคำร ศพด.และอำคำรอืน่ทีอ่ยู่

ในบรเิวณรบัผดิชอบ ของ ศพด. (กองกำรศกึษำฯ)

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัหำสิง่ของหรือเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำรตำ่งๆ 

เชน่ คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บหรือเขำ้ปกหนงัสอืคำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูลมลูฝอย 

คำ่สำธำรณูปโภค 215,000 บำท

คำ่ใช้สอย 238,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 238,000 บำท

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 4,200 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรของขำ้รำชกำร

ครูผูด้แูลเด็ก  จ ำนวน 1 อตัรำ ในสงักดั ศพด. (กองกำรศกึษำฯ)
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ณ พ.ศ. 2560 

ปรำกฏในแผนพฒันำ หน้ำ 90 ขอ้ 4 (กองกำรศกึษำฯ)

แผนงำนสำธำรณสุข

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 1,278,000 บำท

1. อดุหนุนส ำหรบัสนบัสนุนอำหำรกลำงวนัใหก้บัโรงเรียน

ในสงักดั สพฐ.  จ ำนวน  1,168,000  บำท

งบเงนิอุดหนุน 1,278,000 บำท

เงนิอุดหนุน 1,278,000 บำท

1. คำ่อำหำรเสรมิ (นม) ศนูย์พฒันำเด็กเล็ก จ ำนวน  262,752 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัหำอำหำรเสรมิ (นม) ใหแ้กเ่ด็กเล็ก

คำ่วสัดุ 856,446 บำท

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 856,446 บำท

4. โครงกำรบรกิำรรบั - สง่เด็กปฐมวยั 360,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดับรหิำรรบัสง่เด็กเล็กระหวำ่งบำ้นและ 

ศพด. ปรำกฏในแผนพฒันำ หน้ำ 86ขอ้ 7  ( กองกำรศกึษำฯ)

1. โครงกำรสง่เสรมิศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำทอ้งถิน่ 

จ ำนวน  40,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ในกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรบรหิำรจดักำร 

ศพด. ใหแ้ก ่ครูผูด้แูลเด็ก บคุลำกรสนบัสนุน ผูป้กครอง เด็กเล็กใน 

3. โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 830,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆในกำรด ำเนินโครงกำรสง่เสรมิคณุภำพชีวติ

เด็กและเยำวชน (งำนวนัเด็กแหง่ชำต)ิ เชน่ คำ่จดัตกแตง่สถำนที ่

2. โครงกำรอบรมพฒันำศกัยภำพดำ้นกำรบรหิำรจดักำร ศพด. 30,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

1. โครงกำรสง่เสรมิคณุภำพชีวติเด็กและเยำวชน 50,000 บำท

คำ่ใช้สอย 1,270,000 บำท
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จ ำนวนคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 485,200 บำท

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งใหแ้กผู่อ้ ำนวยกำรกองชำ่ง (กองชำ่ง)

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 36,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (พชค.) ใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล 

จ ำนวน 2 อตัรำ คอื 

เงนิเดอืนพนกังำน 1,347,120 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล จ ำนวน 5 อตัรำ 

ประกอบดว้ย 

งบบุคลำกร 2,003,540 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,003,540 บำท

1. อดุหนุนอำสำสมคัรสำธำรณสขุมลูฐำนประจ ำหมูบ่ำ้น (อสม.)

จ ำนวน  150,000  บำท

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 3,482,240 บำท

เงนิอุดหนุน 150,000 บำท

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ 150,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆในกำรจดักจิกรรมกำรป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับำ้ 

เชน่ กำรประชำสมัพนัธ์     คำ่วสัดอุปุกรณ์ คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ คำ่วคัซีน

งบเงนิอุดหนุน 150,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับำ้ 35,000 บำท

งบด ำเนินงำน 35,000 บำท

คำ่ใช้สอย 35,000 บำท

งำนบรกิำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอืน่ 185,000 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ ปล ัก๊ไฟ สวติส์ไฟฟ้ำ 

หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ส ำหรบัใชใ้นกจิกำรตำ่งๆท ัง้ภำยในและ

วสัดกุอ่สรำ้ง 100,000 บำท

คำ่วสัดุ 450,000 บำท

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 50,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 400,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิดำ้นสิง่ปลูกสรำ้ง

โครงสรำ้งพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร เครือ่งมอืหนกั 

2. คำ่ส ำรวจธรณีฟิสกิส์เพือ่รองรบักำรเจำะบอ่บำดำล หมูท่ี ่18 5,400 บำท

 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งส ำรวจธรณีฟิสกิส์เพือ่รองรบักำรเจำะบอ่บำดำล 

หมูท่ี ่18  

1. โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรดแูลรกัษำระบบประปำหมูบ่ำ้น 30,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ  ในกำรจดัอบรมเชงิปฏบิตักิำรดแูลรกัษำ

ระบบประปำหมูบ่ำ้น เชน่ คำ่ด ำเนินกำรฝึกอบรมคำ่จดัท ำเอกสำร 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัหำสิง่ของหรือเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำรตำ่งๆ 

เชน่ คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บหรือเขำ้ปกหนงัสอื  คำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูลมลูฝอย 

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใช้สอย 761,400 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 326,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 150,000 บำท

เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  จ ำนวน 150,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 

งบด ำเนินงำน 1,361,400 บำท

คำ่ตอบแทน 150,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 93,220 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (พชค.) ใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง

ตำมภำรกจิและประเภทท ั่วไป จ ำนวน 3 อตัรำ ประกอบดว้ย 

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้กพ่นกังำนจำ้งตำมภำรกจิและประเภท

ท ั่วไป จ ำนวน 3 อตัรำประกอบดว้ย 
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จ ำนวน3. เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครือ่ง 3,300 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ชนิดต ัง้โตะ๊ ส ำหรบังำนประมวลผลแบบ

ที ่2 จอขนำดไมน้่อยกวำ่  18.5 นิ้ว  

2. เครือ่งคอมพวิเตอร์ชนิดต ัง้โตะ๊ ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่2                 

จ ำนวน 1 เครือ่ง

29,000 บำท

1. เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส ำหรบังำนประมวลผล จ ำนวน 1  เครือ่ง 21,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส ำหรบังำนประมวลผล 

จ ำนวน 1 เครือ่ง  มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน้่อยกวำ่ 2 แกนหลกั (2 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือพรอ้มตดิต ัง้เครือ่งขยำยเสยีงภำยในหมูบ่ำ้น 

ประกอบดว้ย 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ

โครงกำรตดิต ัง้ระบบเสยีงตำมสำยประจ ำหมูบ่ำ้น  หมูท่ี ่3 50,000 บำท

2. แบบทดสอบควำมขน้เหลวของคอนกรีต (Slump Test) จ ำนวน 1 ชุด 4,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือแบบทดสอบควำมขน้เหลวของคอนกรีต ดงัน้ี 

1. แบบหลอ่ตวัอยำ่งคอนกรีต

1. แบบเก็บตวัอยำ่งคอนกรีตรูปบำศก์ จ ำนวน 1 ชุด 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือแบบเก็บตวัอยำ่งคอนกรีตรูปลูกบำศก์ 

ขนำด 15x15x15 เซนตเิมตร จ ำนวน 1 ชุด 

คำ่ครุภณัฑ์ 117,300 บำท

ครุภณัฑ์กอ่สรำ้ง

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ำมนัดเีซล 

น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัเครือ่ง เป็นตน้ส ำหรบัยำนพำหนะ รถแบคโฮ 

งบลงทุน 117,300 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง เชน่ ไม ้ตะป ูเหล็ก ปนูซีเมนต์ 

ยำงมะตอย กระเบือ้ง ส ีแปรงทำส ีหนิ ทรำย ส ำหรบัใชใ้นกจิกำรตำ่งๆ

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 300,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรขดุลอกล ำเหมอืงสำธำรณะ  หมูท่ี ่16 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งขดุลอกล ำเหมอืงสำธำรณะ บำ้นแมอ่อ้ ม.16  

ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 2.00 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร  

โครงกำรขยำยเขตประปำหมูบ่ำ้นเพือ่ใชใ้น ศพด.ตน้กลำ้ อบต.แมอ่อ้ 45,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ขยำยเขตประปำหมูบ่ำ้นเพือ่ใชใ้น 

ศพด.ตน้กลำ้ อบต.แมอ่อ้ ระยะทำงรวม 720 เมตร

โครงกำรกอ่สรำ้งหอ้งน ้ำสำธำรณะภำยในทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแมอ่อ้ 350,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งหอ้งน ้ำสำธำรณะภำยในทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล

แมอ่อ้ ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 5 เมตร ยำว 9 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งหอ้งควบคมุประตนู ้ำอำ่งเก็บน ้ำแมแ่กว้ หมูท่ี ่10 32,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งกอ่สรำ้งหอ้งควบคมุประตนู ้ำอำ่งเก็บน ้ำแมแ่กว้ 

บำ้นแมแ่กว้เหนือ ม.10 ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 1.20 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งโรงจอดรถยนต์บรเิวณทีท่ ำกำร อบต.แมอ่อ้ 300,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ท ำกำรกอ่สรำ้งโรงจอดรถยนต์บรเิวณทีท่ ำกำร 

อบต.แมอ่อ้ ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 6.00 เมตร ยำว 30.00 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้คอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่6 114,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งกอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้คอนกรีตเสรมิเหล็ก 

บำ้นแมแ่กว้กลำง ม.6 ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 6.00 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้คอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่14 328,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งกอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้คอนกรีตเสรมิเหล็ก 

บำ้นแมแ่กว้รุง่เรือง ม.14 ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 6.00 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งถงัเก็บน ้ำประปำภเูขำ  หมูท่ี ่10 490,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ท ำกำรกอ่สรำ้งถงัเก็บน ้ำประปำภเูขำ บำ้นแมแ่กว้เหนือ ม.10 

ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 10.00 เมตร ยำว 10.00 เมตร สงู 1.70 เมตร 

คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 6,632,900 บำท

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

งำนไฟฟ้ำถนน 7,285,900 บำท

งบลงทุน 6,632,900 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำ 

(18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครือ่ง      
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งท ำงำนกอ่สรำ้งถนน คสล. ภำยในหมูบ่ำ้นสนัป่ำเมำ 

ม.13 สำยทำง ซอย 3 ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งท ำงำนกอ่สรำ้งถนน คสล. ภำยในหมูบ่ำ้นใหมเ่จรญิ 

ม.12 ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 38.00 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่13 205,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งท ำงำนกอ่สรำ้งถนน คสล. ภำยในหมูบ่ำ้นแมอ่อ้หลวง ม.11 

สำยทำงบำ้นนำยถำ  นนัตำ ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 3.50 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่12 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งท ำงำนกอ่สรำ้งถนน คสล. ภำยในหมูบ่ำ้นแมแ่กว้เหนือ ม.10 

สำยทำงไปโบสถ์ครสิต์ ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่11 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งกอ่สรำ้งดำดคลองคอนกรีต บำ้นใหมเ่จรญิ ม.12 

ปรมิำณงำนขนำดปำกกวำ้ง 1.20 เมตรทอ้งรำงกวำ้ง 0.60 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่10 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งกอ่สรำ้งคลองสง่น ้ำดำดคลองคอนกรีต 

บำ้นแมแ่กว้กลำง ม.6 ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 2.50 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งดำดคลองคอนกรีต  หมูท่ี ่12 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งกอ่สรำ้งคลองสง่ดำดคลองน ้ำคอนกรีต 

บำ้นแมอ่อ้นอก ม.2 ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 2.00 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งคลองสง่น ้ำดำดคลองคอนกรีต 

หมูท่ี ่6

249,000 บำท

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งคลองสง่น ้ำดำดคลองคอนกรีต  

หมูท่ี ่2

249,000 บำท

โครงกำรปรบัปรุงอำคำรอเนกประสงค์   หมูท่ี ่16 230,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ปรบัปรุงอำคำรอเนกประสงค์ประจ ำหมูบ่ำ้น ม. 16  

ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 8.00 เมตร ยำว 16 เมตร สงู 3.50 เมตร 

โครงกำรตอ่เตมิปรบัปรุงอำคำรอเนกประสงค์ อบต.แมอ่อ้หลงัเกำ่ 293,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอ่เตมิปรบัปรุงอำคำรอเนกประสงค์ อบต.แมอ่อ้หลงัเกำ่

จุดทีต่ ัง้โครงกำรพกิดั X UTM 88725 Y UTM 73831  

โครงกำรเจำะบอ่บำดำล  หมูท่ี ่8 204,900 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ท ำกำรเจำะบอ่บำดำล บำ้นดงชยั หมูท่ี ่8 ปรมิำณขดุเจำะบอ่บำดำล

พรอ้มลงทอ่ PVC ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง 6 นิ้ว ช ัน้ 13.5 
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งกอ่สรำ้งทอ่ลอดเหลีย่มชนิด 2 ชอ่งคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

บำ้นปอเรียง ม. 7 (ทำงสำยใหม)่ ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 2.10 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งทอ่ลอดเหลีย่มชนิดชอ่งทำงเดยีวคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่17 170,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งท ำงำนกอ่สรำ้งถนน คสล. ภำยในหมูบ่ำ้นเดน่ชยั ม.9 

สำยทำง ซอย 4ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 133.00 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งทอ่ลอดเหลีย่มชนิด 2 ชอ่งคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่7 286,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งท ำงำนกอ่สรำ้งถนน คสล. ภำยในหมูบ่ำ้นดงชยั ม.8 ปรมิำณ

งำนขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 25.00 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่9 250,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งท ำงำนกอ่สรำ้งถนน คสล.  ภำยในหมูบ่ำ้นจ ำผกักูด

ม.5 สำยทำง ทำงขึน้พระธำตผุำชำ้งมบู 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่8 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งท ำงำนกอ่สรำ้งถนน คสล. ภำยในหมูบ่ำ้นโป่งทะลำย 

ม.4 สำยทำง ซอย 7 ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่5 201,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งท ำงำนกอ่สรำ้งถนน คสล. ภำยในหมูบ่ำ้นแมแ่กว้ใต ้

ม. 3 สำยทำง ซอย 1 ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่4 249,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งท ำงำนกอ่สรำ้งถนน คสล. ภำยในหมูบ่ำ้น

สกัชยัทอง ม.20 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่3 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งท ำงำนกอ่สรำ้งถนน คสล. ภำยในหมูบ่ำ้น

ทรำยทอง ม.18 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่20 157,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งท ำงำนกอ่สรำ้งถนน คสล. ภำยในหมูบ่ำ้นแมแ่กว้พฒันำ ม. 

17 สำยที ่1 ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่18 245,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งท ำงำนกอ่สรำ้งถนน คสล. ภำยในหมูบ่ำ้นแมแ่กว้รุง่เรือง ม.

14   

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่17 79,000 บำท

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่14 201,000 บำท
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รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

1. โครงกำรจดังำนวนัแมแ่หง่ชำติ 40,000 บำท

งบด ำเนินงำน 295,000 บำท

คำ่ใช้สอย 295,000 บำท

แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน

งำนสง่เสรมิและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชุมชน 393,750 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 653,000 บำท

1. อดุหนุนส ำนกังำนกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคอ ำเภอพำน 

จ ำนวน  300,000  บำท

งบเงนิอุดหนุน 653,000 บำท

เงนิอุดหนุน 653,000 บำท

1. โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่11 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ท ำกำรซอ่มสรำ้งถนน คสล. 

ภำยในหมูบ่ำ้นแมอ่อ้หลวง ม.11 ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งกอ่สรำ้งเรียงหนิยำแนวล ำน ้ำแมอ่อ้ บำ้นแมอ่อ้ใน ม.1 ปรมิำณ

งำนขนำดกวำ้ง 3.00 เมตรยำว 48.00 เมตร หนำ 0.30 เมตร 

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำคอนกรีตเสรมิเหล็กยำ่นชุมชน 

(รำงตวัยู) บำ้นแมอ่อ้สนัต ิม.15 ปรมิำณงำนขนำดกวำ้ง 0.50 เมตร

โครงกำรกอ่สรำ้งเรียงหนิยำแนวล ำน ้ำแมอ่อ้  หมูท่ี ่1 250,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งท ำงำนกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำคอนกรีตเสรมิเหล็กยำ่นชุมชน 

(รำงตวัยู) บำ้นแมแ่กว้ ม.19สำยที ่1 ซอยขำ้ง ร.ร.บำ้นแมแ่กว้ 

โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำคอนกรีตเสรมิเหล็กยำ่นชุมชน (รำงตวัย)ู หมูท่ี ่15 235,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งกอ่สรำ้งทอ่ลอดเหลีย่มชนิดชอ่งทำงเดยีวคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

บำ้นแมแ่กว้พฒันำ ม.17 ปรมิำณงำนทอ่ลอดเหลีย่ม

โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำคอนกรีตเสรมิเหล็กยำ่นชุมชน (รำงตวัย)ู  หมูท่ี ่19 250,000 บำท
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1. อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอพำน  จ ำนวน 78,750  บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนตำมโครงกำรจดังำนรฐัพธีิ และงำนประเพณี และ

เงนิอุดหนุน 98,750 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 98,750 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆในกำรด ำเนินกำรจดักจิกรรมสรำ้งควำมผำสกุ

ในพ้ืนทีต่ ำบลแมอ่อ้ตำมแนวนโยบำยรฐับำลเพือ่ควำมสมำนฉนัท์และปรองดอง 

งบเงนิอุดหนุน 98,750 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆในกำรจดักจิกรรมสง่เสรมิและรณรงค์

กำรใชจ้กัรยำนในชีวติประจ ำวนั เชน่คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ เป็นตน้  

9. โครงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรฐับำล คณะรกัษำควำมสงบ (คสช.) และ

      กระทรวงมหำดไทย

50,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆในกำรจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิพฒันำคณุภำพ

สนิคำ้พ้ืนบำ้นใหแ้กก่ลุม่อำชีพในพ้ืนที ่เชน่ กลุม่จกัรสำน กลุม่เย็บผำ้ 

8. โครงกำรสง่เสรมิกำรใชจ้กัรยำนในชีวติประจ ำวนั 5,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆในกำรจดักจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ 

เชน่  คำ่บ ำบดัฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูต้ดิยำ  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรต ัง้จุดตรวจ 

7. โครงกำรสง่เสรมิพฒันำคณุภำพสนิคำ้พ้ืนบำ้นใหแ้กก่ลุม่อำชีพในพ้ืนที่ 50,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ในกำรจดักจิกรรมสง่เสรมิกำรพฒันำอำชีพ 

เพือ่สรำ้งควำมเขม้แข็งของกลุม่อำชีพ ตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิ

6. โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ 50,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกนัแกไ้ขปญัหำควำมรุนแรงตอ่

เด็กสตรีในต ำบลแมอ่อ้เชน่ คำ่ด ำเนินกำรฝึกอบรม คำ่วทิยำกร 

5. โครงกำรสง่เสรมิกำรพฒันำอำชีพตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพียงตำมแนว   

         พระรำชด ำริ

50,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆในกำรด ำเนินกจิกรรมเสรมิสรำ้งควำมเขม้แข็ง

และควำมสมัพนัธ์ในครอบครวั เชน่ คำ่ด ำเนินกำรฝึกอบรม คำ่วทิยำกร  

4. โครงกำรป้องกนัแกไ้ขปญัหำควำมรุนแรงตอ่เด็กสตรีในต ำบลแมอ่อ้ 10,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆในกำรจดักจิกรรมเสรมิสรำ้งควำมเขม้แข็งใหก้บัชุมชน 

เชน่ กำรออกหน่วย อบต. เคลือ่นทีพ่บประชำชนในกำรใหบ้รกิำรแกป่ระชำชน

3. โครงกำรอบรมครอบครวัสมัพนัธ์ 10,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ในกำรจดังำนและกจิกรรมวนัแม ่

เชน่ คำ่วสัด ุอปุกรณ์เป็นตน้  

2. โครงกำรออกหน่วยเคลือ่นทีใ่หบ้รกิำรประชำชน 30,000 บำท
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จ ำนวน2. โครงกำรอนุรกัษ์ประเพณีเนื่องในวนัเขำ้พรรษำ 80,000 บำท

1. โครงกำรอนุรกัษ์ป๋ำเวณีป๋ีใหมเ่มอืง 100,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆในกำรจดังำนป๋ำเวณีป๋ีใหมเ่มอืง 

รดน ้ำด ำหวัผูส้งูอำยุเนื่องในเทศกำลสงกรำนต์ เชน่  คำ่วสัด ุ

คำ่ใช้สอย 315,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

งำนศำสนำวฒันธรรมท้องถิน่ 320,000 บำท

งบด ำเนินงำน 315,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 40,000 บำท

1. อดุหนุนโรงเรียนบำ้นแมแ่กว้  จ ำนวน  40,000  บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่ง ๆ ตำมโครงกำรจดักำรแขง่ขนักีฬำเด็กและเยำวชนต ำบล

งบเงนิอุดหนุน 40,000 บำท

เงนิอุดหนุน 40,000 บำท

วสัดกุีฬำ 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดกุีฬำ เชน่ ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกรอ้ 

ลูกเปตอง เป็นตน้ ส ำหรบัใชใ้นกำรฝึกซอ้ม แขง่ขนั และสนบัสนุนกำรเลน่กีฬำ 

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ในกำรจดักำรแขง่ขนักีฬำประชำชนต ำบลแมอ่อ้ 

เชน่ คำ่วสัด ุอปุกรณ์ คำ่จดัสถำนที ่คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ 

คำ่วสัดุ 10,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

1. โครงกำรแขง่ขนักีฬำประชำชนต ำบลแมอ่อ้ตอ่ตำ้นยำเสพตดิ 100,000 บำท

งบด ำเนินงำน 110,000 บำท

คำ่ใช้สอย 100,000 บำท

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร

งำนกีฬำและนนัทนำกำร 150,000 บำท
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รวมคำ่วสัดุ 70,000 บำท

3. โครงกำรพฒันำปรบัปรุงคณุภำพดนิเพือ่กำรเกษตร 100,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ในกำรด ำเนินโครงกำรพฒันำปรบัปรุง

คณุภำพดนิเพือ่กำรเกษตร เชน่ วสัดอุปุกรณ์ตำ่ง ๆ เป็นตน้ 

2. โครงกำรปลูกพืชทำงเลือก 40,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ในกำรจดัอบรมกำรปลูกพืชทำงเลือกใหก้บั

เกษตรกรผูเ้ขำ้รว่มโครงกำร  เชน่ วสัด ุอปุกรณ์ เป็นตน้  

1. โครงกำรสง่เสรมิกำรผลติปุ๋ ยอนิทรีย์ชีวภำพ 40,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ในกำรด ำเนินกำรสง่เสรมิกำรผลติปุ๋ ยอนิทรีย์

ชีวภำพ เชน่ วสัด ุอปุกรณ์ กำรอบรมใหแ้กเ่กษตรกรในพ้ืนที ่

คำ่ใช้สอย 180,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

แผนงำนกำรเกษตร

งำนสง่เสรมิกำรเกษตร 295,000 บำท

งบด ำเนินงำน 250,000 บำท

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ 5,000 บำท

1. อดุหนุนสภำวฒันธรรมต ำบลแมอ่อ้    จ ำนวน  5,000  บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ตำมโครงกำรสบืฮีต ตำมฮอย 

งบเงนิอุดหนุน 5,000 บำท

เงนิอุดหนุน 5,000 บำท

4. โครงกำรหมูบ่ำ้นถือศลีหำ้ 5,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ในกำรจดักจิกรรมหมูบ่ำ้นถือศลีหำ้ 

ปรำกฏในแผนพฒันำ หน้ำ 93 ขอ้ 1 (กองกำรศกึษำฯ)

3. โครงกำรสง่เสรมิศำสนำและประเพณีทอ้งถิน่ต ำบลแมอ่อ้ 130,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ในกำรจดังำนสง่เสรมิศำสนำและประเพณี

สรงน ้ำพระธำต ุพระพุทธรูปคูบ่ำ้นคูเ่มอืงต ำบลแมอ่อ้ เชน่ พระธำตกุูแ่กว้ 

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ในกำรจดังำนสง่เสรมิประเพณีเนื่องใน

วนัเขำ้พรรษำ เชน่ คำ่จำ้งเหมำจดัตกแตง่เทียนพรรษำ  คำ่วสัด ุ
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จ ำนวนเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 156,000 บำท

งบกลำง 19,417,100 บำท

งบกลำง 19,417,100 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆในกำรด ำเนินโครงกำรคนแมอ่อ้รว่มใจพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

เชน่ คำ่จดัฝึกอบรมคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ คำ่อปุกรณ์ เป็นตน้  

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง 19,417,100 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ในกำรจดักจิกรรมรณรงค์กำรใชน้ ้ำอยำ่ง

ประหยดั เพือ่กำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม

3. โครงกำรคนแมอ่อ้รว่มใจพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม 15,000 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆในกำรปลูกและรกัษำตน้ไมแ้ละ

รกัษำสิง่แวดลอ้ม เชน่ ไมผ้ล ไมเ้ศรษฐกจิ เป็นตน้  

2. โครงกำรรณรงค์ใชน้ ้ำอยำ่งประหยดั 5,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

1. โครงกำรรกัน ้ำ รกัป่ำ รกัแผน่ดนิ 10,000 บำท

งบด ำเนินงำน 30,000 บำท

คำ่ใช้สอย 30,000 บำท

1. อดุหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่ำ้น หมูท่ี ่11 จ ำนวน  20,000  บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุน ตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรอำ่งเก็บน ้ำแมอ่อ้ 

งำนอนุรกัษ์แหล่งน ้ำและป่ำไม้ 30,000 บำท

เงนิอุดหนุน 45,000 บำท

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ 45,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัด ุอปุกรณ์ทำงกำรเกษตร เชน่  พนัธ์ุพืช เมล็ดพนัธ์ุตำ่งๆ 

ปุ๋ ยกระถำง  สปรงิเกอร์  ถงัน ้ำผลติปุ๋ ยชีวภำพ ตน้ไม ้เป็นตน้  

งบเงนิอุดหนุน 45,000 บำท

วสัดกุำรเกษตร 70,000 บำท
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จ ำนวนเงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 206,300 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร

สว่นทอ้งถิน่ (กบท.)ในอตัรำรอ้ยละ 1 ของประมำณกำรรำยรบั

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพนั 220,000 บำท

(1) เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภำพ อบต.แมอ่อ้    

จ ำนวน  150,000  บำท

ส ำรองจำ่ย 368,800 บำท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรใหค้วำมชว่ยเหลือประชำชนทีป่ระสบภยัพบิตัติำ่งๆ ได้

อยำ่งทนัเหตกุำรณ์และแกไ้ขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือไวใ้ชจ้ำ่ยในกจิกรรมทีไ่ม่

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 636,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเบีย้ยงัชีพผูต้ดิเช้ือเอดส์ จ ำนวน 106 รำยๆละ 

500 บำท/เดอืน รวม 12 เดอืน  

เบีย้ยงัชีพคนพกิำร 3,600,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเบีย้ยงัชีพคนพกิำร จ ำนวน 375 รำยๆละ 800 บำท/เดอืน รวม 

12 เดอืน 

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุ 14,230,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุ จ ำนวน 1,805 รำย ตำมชว่งอำยุ 

ดงัน้ี   1) ชว่งอำยุ 60 – 69 จ ำนวน 1,080 รำยๆ ละ 600 บำท/เดอืน 

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมแทนพนกังำนจำ้งท ั่วไป จ ำนวน 18 

อตัรำ อตัรำรอ้ยละ 5 ของคำ่จำ้งช ั่วครำว/คำ่ตอบแทน/พชค./รำยเดอืน 


