รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งงบประมาณรายจาย

ทั้งสิ้น

7,644,460.- บาท แยกเปน

1. รายจายประจํา

ตั้งไว รวม 7,596,460.- บาท แยกเปน

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว รวม 1,239,480 .- บาท แยกเปน
เงินเดือน/คาตอบแทน
1.1.1 ประเภท เงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 297,600.-บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน/คาตอบแทนประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษใหนายก อบต.และรองนายก
อบต. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1.2 ประเภท เงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งไว 72,000.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน /คาตอบแทนใหเลขานุการนายก อบต. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป
1.1.3 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ตั้งไว 708,600.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1.4 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว 42,000.- บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัด อบต. 6 จํานวน 1 อัตรา ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1.5 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว 119,280.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 หมวดคาจางชัว่ คราว
ตั้งไว รวม 180,240. - บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานจาง
ตั้งไว 135,480. - บาท
เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2.2 ประเภทเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง ตั้งไว 44,760. - บาท
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจางของสํานักงานปลัดฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ตั้งไว รวม 5,519,140.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน
ตั้งไว
1,150,840.- บาท
1.3.1 ประเภท คาตอบแทน
ตั้งไว
861,840.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ, สมาชิกสภาอบต., เลขานุการสภาฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.2 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 50,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.3 ประเภท คาตอบแทนเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 30,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้งจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.4 ประเภท คาเบี้ยประชุม
ตั้งไว 48,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.5 ประเภท คาเชาบาน
ตั้งไว 66,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.6 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 5,000.- บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและคณะผูบริหารฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.7 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 50,000.- บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล คณะผูบริหาร และบุคคลในครอบครัวซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.8 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว
40,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและ บุคคลผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากทางอบต.แมฮอย
เงินเชน กรรมการตรวจการจาง เจาหนาที่ในการเลือกตั้ง และคาเบี้ยเลี้ยงตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
0

คาใชสอย

ตั้งไว 3,778,300.-

บาท

1.3.9 ประเภท รายจายเพือ่ ใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 1,006,000.บาท
เพื่อจายเปน
(1) สําหรับคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตาง ๆ
-สําหรับคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการประชุมและฝกอบรมของพนักงานสวนตําบล
คณะผูบริหารฯและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
-สําหรับคาโฆษณาและเผยแพร การจัดทําขอมูล เอกสารสื่อตางๆของ อบต.รวมทั้งการ ประชาสัมพันธ
เผยแพรกิจการของ อบต.แมฮอยเงิน
-สําหรับคาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาถายเอกสาร คาเบี้ยประกัน
รถยนต อบต.แมฮอยเงิน
-สําหรับคาจางเหมาบริการเพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใดที่
จําเปนตองดําเนินการ โดยอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ เชน คาจางเหมาแรงงานเพื่อทําความสะอาด
ภายในสํานักงาน อบต.แมฮอยเงิน จางเหมาทําความสะอาดภายในตําบลแมฮอยเงิน จางเหมาบริการซอมแซมระบบ
ไฟฟาภายในตําบลแมฮอยเงิน จางเหมาบริการคนงานประจํารถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค จางเหมาบริการ
จัดเก็บและบันทึกขอมูลภายในตําบลแมฮอยเงิน จางเหมาบริการผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จางเหมาบริการ
รถรับสงนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮอยเงิน คาจางเหมาแบกหากสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก คาจางทําความ
สะอาด ตกแตงสวนหยอม ตัดหญา ดูแลรักษาตนไม รักษาความปลอดภัยอาคารที่ทําการ คาจางเหมาบริการจัดเก็บขยะ
ภายในตําบลแมฮอยเงิน คาจางเหมาแรงงานทําของตางๆฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
1.3.10 ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน

ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจายแยก

เปน
(1) สําหรับคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา
รถจักรยานยนต เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตาง ๆ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อเปนคาซอมแซมและปรับปรุง
สิ่งกอสรางตางๆ เชน อาคารที่ทําการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.11 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 700,000.- บาท เพื่อจายเปน
(1) สําหรับคารับรอง เพื่อจายในการเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคล ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน จํานวน 15,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) สําหรับคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน จํานวน
15,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(3) สําหรับคาใชจาย ในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ เชน วันปย
มหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และพิธีเปดอาคารตางๆ
ฯลฯ จํานวน 10,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(4) สําหรับโครงการอบต.พบประชาชน ประจําป ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร
เครื่องดื่ม คาเอกสาร คาปายผา วัสดุ อุปกรณตางๆ คาถายเอกสาร ทําแผนพับ คาจัดซื้อเมล็ดพันธุผัก ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 53 ขอ
3.1.3
(5) โครงการประชาคมหมูบานและตําบล ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อประชุมประชาคมหมูบาน ตําบลใน
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล เปนคาอาหาร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คาปายฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)หนา 53 ขอ 3.1.7
(6) โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน(จปฐ.) ตั้งไว 25,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการจัดอบรม คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร น้ําดื่ม คาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 67 ขอ 5.2.19
(7) โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพคณะผู บริ ห ารฯ และ พนั ก งานส ว นตํ า บล อบต.แม ฮ อ ยเงิน ตั้ ง ไว
100,000.- บาท สําหรับเปนคาอาหาร น้ําดื่ม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทนวิทยากรคาเอกสาร คาปาย คา
อุปกรณตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2552-2554) หนา 54 ขอ 3.1.11
(8) โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ตั้งไว 20,000.-บาท สําหรับ
เปนคาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ คาวัสดุสํานักงานศูนยฯ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพรๆ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 55 ขอ
3.1.15
(9) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุมผูสูงอายุ ตําบลแมฮอยเงิน ตั้งไว 50,000. - บาท สําหรับ
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุมผูสูงอายุ ตําบลแมฮอยเงิน เปนคาอาหาร
คาตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ คาจัดทําปายผา คารถ คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข
(10)โครงการปองกันปญหาสุขภาพประชาชน ตั้งไว 20,000.- บาท สําหรับเปนคาใชจายโครงการ
ปองกันปญหาสุขภาพประชาชน เพื่อเปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร น้ําดื่ม วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

(11) โครงการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ตั้งไว 30,000.- บาท สําหรับ
เปนคาใชจายโครงการฝกอบรมทักษะ ความรู การบริหารงานสารบรรณและวินัยในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนคาจัดทําปาย
และติดตั้งปาย วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 53 ขอ 3.1.2
(12) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตั้งไว 20,000.บาท สํ า หรั บ เป น ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานตามโครงการวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2552-2554) หนา 71 ขอ 6
(13) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตั้งไว 20,000.- บาท สําหรับ
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 72 ขอ 8
(14) โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งไว 80,000.- บาท สําหรับเปน
คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคการคัดแยกขยะและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(15) โครงการอบรมผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นและพนักงานสวนทองถิ่น อําเภอดอยสะเก็ด
ตั้งไว 15,000.- บาท สําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
และพนักงานสวนทองถิ่น อําเภอดอยสะเก็ด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(16) โครงการศูนยสาธิตเกษตรทฤษฎีใหมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว 150,000.- บาท
สําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสาธิตเกษตรทฤษฎีใหมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร
(17) โครงการสงเสริมนวัตกรรมใหมดวยการใชไบโอดีเซล (ตอเนื่อง) ตั้งไว 50,000.- บาท สําหรับเปน
คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมนวัตกรรมใหมดวยการใชไบโอดีเซล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป
1.3.12 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 2,012,300.- บาท เพื่อจายเปน
(1) คาใชจายในการเลือกตั้ง สําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซอมสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหาร และสมาชิกสภา
อบต.

- คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความจําเปน และ ความ
เหมาะสม คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
- เงินชวยเหลือพนักงานสวนตําบลหรือพนักงานจางที่ตองหาคดีอาญา
- คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆตามวาระและ
โอกาสที่จําเปน และมีความสําคัญ ตั้งไว จํานวน 200,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป
(2) คาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆเชน อุทกภัย ภัยแลง อัคคีภัย วาตภัย ภัย
หนาว ฯลฯ ตั้งไว 174,300.- บาท เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ จัดซื้อเครื่องกันหนาวแจกราษฎรฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 174,300.- บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
(3) คาใชจายในการชวยเหลือ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูติดเชื้อจากเอดสและผูพิการ ตั้งไว 1,638,000.บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูติดเชื้อเอดสและผูพิการตําบลแมฮอยเงิน ตั้งจายจากเงินรายได
56,096.63 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 1,581,903.37 บาท ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
คาวัสดุ
ตั้งไว 590,000.- บาท
1.3.13 ประเภท คาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 90,000.- บาท
สําหรับจายเปนคา รับวารสาร หนังสือพิมพของสํานักงานอบต.แมฮอยเงินและประจําหมูบาน คาซื้อสิ่งของใช
สิ่งของเครื่องใชตาง ๆในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.14 ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 60,000.- บาท
สําหรับจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก น้ําดื่ม ถังแกส กระติกน้ํารอน
คูลเลอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.15 ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 80,000.- บาท
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.16 ประเภท คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลมกระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี รูปสีหรือขาวดําที่
ไดจากการลาง อัดขยายรูป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.17 ประเภท คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว 200,000.- บาท
สําหรับจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆใชกับรถจักรยานยนต รถยนต เครื่องตัดหญา เครื่องพน
หมอกควัน และในกรณีที่ขอรับการสนับสนุนรถจากสวนราชการอื่น ที่ใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3.18 ประเภท คาวัสดุวทิ ยาศาสตรหรือการแพทย
ตั้งไว 60,000.- บาท
สําหรับเปนคาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา น้ํายาพนหมอกควัน พนปองกันโรคไขเลือดออก ตัง้ จายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
1.3.19 ประเภท คาวัสดุการเกษตร
ตั้งไว 40,000.- บาท
สําหรับเปนคาจัดซื้อสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุพชื ปุย อุปกรณในการขยายพันธพชื ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร
1.3.20 ประเภท คาวัสดุจราจร
ตั้งไว 30,000.- บาท
สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุจราจร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไว รวม 181,600.- บาท แยกเปน
1.4.1.ประเภท คาไฟฟา ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการ อบต.และ
อาคารที่เปนทรัพยสินของอบต. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4.2 ประเภท คาโทรศัพท ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพท สําหรับที่ทําการ องคการ
บริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4.3 ประเภท คาน้ําประปา ตั้งไว 25,000.- บาท เพื่อจายเปนคาน้ําประปา สําหรับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4.4 ประเภท คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย
ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4.5 ประเภท คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว 26,600.- บาท เพื่อจายเปนคาโทรภาพโทรสาร
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตตําบลและคาสื่อสารอื่นๆและใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
1.5.หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว รวม 476,000.- บาท แยกเปน
1.5.1. ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 50,000.- บาท
(1) อุดหนุนอบต.สําราญราษฎร ตามโครงการศูนยขอมูลขาวสาร
ตั้งไว 30,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการศูนยขอมูลขาวสาร การจัดซื้อ จัดจางขององคการบริหารสวน
ตําบลระดับอําเภอ เพื่อจายอุดหนุนอบต.สําราญราษฎร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแข็งชุมชน
(2) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลแมคือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหารสมาชิกสภา ตั้งไว
15,000.- บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหารสมาชิกสภา ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
(3) อุดหนุนเทศบาลตําบลดอยสะเก็ดโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว 5,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอดอยสะเก็ด ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
1.5.2.ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน ในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
ตั้งไว 426,000.- บาท
(1) อุดหนุนสถานีอนามัยตําบลแมฮอยเงิน โครงการปองกันสุขภาพผูสูงอายุ ตั้งไว 6,000.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายโครงการสรางสุขภาพผูสูงอายุตําบลแมฮอยเงิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข
(2) อุดหนุนสถานีอนามัย ต.แมฮอยเงินโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ตั้งไว 15,000.บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก สําหรับเปนคาจาง
เหมารถ คาจัดทําปายผา คาอาหาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(3) อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอดอยสะเก็ด โครงการฝกอบรมสงเสริมความรูเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะดานบริหารจัดการใหแกอช./ผูนําอช. ตั้งไว 10,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมสงเสริมความรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะดานบริหารจัดการ
ใหแกอช./ผูนําอช. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
(4) อุดหนุนอําเภอดอยสะเก็ด โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตัง้ ไว 40,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงาน สรางความเขมแข็งชุมชน
(5) อุดหนุนอําเภอดอยสะเก็ดโครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศอําเภอดอยสะเก็ด ตั้งไว 10,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการศูนยสารสนเทศอําเภอดอยสะเก็ด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
(6) อุดหนุนอําเภอดอยสะเก็ด โครงการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล
และสภาตําบล ประจําปงบประมาณ 2551 ตั้งไว 20,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลองคการบริหารสวนตําบล
และสภาตําบล ประจําปงบประมาณ 2551 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
(7) อุดหนุนกลุมอาชีพตางๆในตําบลแมฮอยเงิน ตั้งไว 120,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานเพื่อตอยอดของกลุมเดิมและสงเสริมกลุมใหม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

(8) อุดหนุน สภอ.ดอยสะเก็ด โครงการสรางแนวรวมในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม
(ตํารวจบาน)
ตั้งไว 10,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสรางแนวรวมในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม
(ตํารวจบาน) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
(9) อุดหนุน ชมรมกํานันผูใหญบานตําบลแมฮอยเงิน โครงการเพื่อออกตรวจการรักษาความสงบ
เรียบรอย
ตั้งไว 30,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเพื่อออกตรวจการรักษาความสงบเรียบรอย ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
(10) อุดหนุน อําเภอดอยสะเก็ด โครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีทองถิ่นตั้งไว 15,000.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม โครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีทองถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
(11) อุดหนุน อําเภอดอยสะเก็ด โครงการ”ซะปะของดีดอยสะเก็ด” ตั้งไว 20,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ”ซะปะของดีดอยสะเก็ด” ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงาน สังคมสงเคราะห
(12) อุดหนุน อําเภอดอยสะเก็ด โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมภิบาลแกเจาหนาที่ภาครัฐและ
ประชาชนทั่วไป อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ตั้งไว 10,000.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมภิบาลแกเจาหนาที่ภาครัฐและ
ประชาชนทั่วไป อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแข็งชุมชน
(13) อุ ด หนุ น ศู น ย ส าธาณสุ ข มู ล ฐานชุ ม ชนประจํ า หมู บ า น 6 หมู บ า น ตามโครงการพั ฒ นาศู น ย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมูบาน ตั้งไว 60,000.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมูบาน ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(14) อุดหนุนกลุมคนรักสุขภาพ โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนตําบลแมฮอยเงิน ตั้งไว 10,000.บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนตําบลแมฮอยเงิน ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(15) อุดหนุนระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน จังหวัดเชียงใหม ตั้งไว
50,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน จังหวัด
เชียงใหม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

2.รายจายเพือ่ การลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
2.1 คาครุภณ
ั ฑ
2.1.1 ประเภทครุภัณฑเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว

48,000.- บาท
48,000.- บาท
48,000.- บาท
48,000.- บาท

สําหรับจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาดไมนอยกวา 2,200
ANSI Lumens พรอมอุปกรณ
ประกอบดวย
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
- เปนเครื่องฉายเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
- ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True
-ขนาดที่กาํ หนดเปนขนาดคาความสองสวาง
เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนการคลัง
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ตั้งงบประมาณรายจาย

ทั้งสิ้น

1. รายจายประจํา

ตั้งไว รวม 1,212,440.- บาท แยกเปน

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว

1,212,440.- บาท แยกเปน

รวม

640,080.- บาท แยกเปน

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ตั้งไว 562,200.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบลของสวนการคลัง ตัง้ จาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1.2 ประเภท เงินเพิม่ ตางๆ
ตั้งไว 77,880.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 หมวดคาจางชัว่ คราว
ตั้งไว รวม 281,160.- บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานจาง
ตั้งไว 207,120.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2.2 ประเภทเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง ตั้งไว 74,040.- บาท
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจางของสวนการคลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ตั้งไว รวม 291,200.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน
ตั้งไว 121,200.บาท
1.3.1 ประเภทคาเชาบาน
ตั้งไว 31,200.บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.2 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 70,000.- บาท
เพื่อจ า ยเปน ค า รั ก ษาพยาบาลใหแกพ นัก งานส ว นตํา บล และบุ คคลในครอบครัว ซึ่ง มีสิ ท ธิเ บิก เงิ น
ชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลา ตั้งไว 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
คาใชสอย
ตั้งไว 115,000.- บาท
1.3.4 ประเภท รายจายเพือ่ ใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจายเปน
- คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ
- คาถายเอกสาร
- คาโฆษณาและเผยแพร
- คาจางเหมาบริการ
-คาเย็บหนังสือหรือเขาเขาปกหนังสือ
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.5.ประเภท รายจายเพือ่ บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 10,000.- บาท
เพื่อจายแยกเปน
-คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา
เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.6 ประเภท รายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว 5,000.- บาท
-คาใชจา ยในการฝกอบรมและสัมมนา
-คารับรอง
-คาใชจา ยในการอบรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพือ่ ใหความรูแกประชาชนในดานตางๆ
-คาใชจา ยในการอบรมโครงการฝกอาชีพเพือ่ แกไขปญหาความยากจน
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3.7 ประเภท รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 40,000.- บาท เพื่อจายเปน
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและ
คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
- คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความจําเปน และความ
เหมาะสม คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและ
โอกาสที่จําเปน และมีความสําคัญ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
คาวัสดุ
ตั้งไว 55,000.- บาท
1.3.8 ประเภท คาวัสดุสาํ นักงาน
ตั้งไว 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคา รับวารสาร หนังสือพิมพของสํานักงานอบต.แมฮอยเงินและประจําหมูบาน คาซื้อสิ่งของใช
สิ่งของเครื่องใชตาง ๆในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ สมุดบัญชีแบบพิมพตางๆ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.9 ประเภท คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 5,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน
และสี รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยายรูป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
1.3.10 ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก เมาส แปมพิพม หมึกเติม ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร โปรแกรมคอมพิวเตอรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนโยธา
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
ตั้งไว
2,491,891.- บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา
ตั้งไว รวม
1,374,520.- บาท แยกเปน
1.1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว รวม
393,600.- บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ตั้งไว 357,600.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบลของสวนโยธา ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว 36,000.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการเคหะและชุมชน
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว
ตั้งไว รวม 100,920.- บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานจางทั่วไป
ตั้งไว 71,640.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานทั่วไป ตําแหนง ผูชวยชางโยธา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏแผนงาน
เคหะและชุมชน
1.2.2 ประเภทคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง
ตั้งไว 29,280.- บาท
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจางของสวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน
1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน

ตั้งไว รวม 380,000.- บาท แยกเปน
ตั้งไว 90,000.- บาท

1.3.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้ง
ไว 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและ บุคคลผูซึ่งไดรับคําสั่งการแตงตั้งจากทาง
อบต.แมฮอยเงินเชน กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน เจาหนาที่ในการเลือกตั้งฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.2 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน
1.3.3 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 40,000.- บาท
เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบลและบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือ
คารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.4 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาพนักงานสวนตําบล
ตั้งไว 15,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.5 ประเภท คาเชาบาน
ตั้งไว 15,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน
คาใชสอย
ตั้งไว 150,000.- บาท
1.3.6 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึง่ บริการ
ตั้งไว 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคา
(1) สําหรับคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตาง ๆ
- คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการประชุมและฝกอบรมของพนักงานสวนตําบล
- คาโฆษณาการจัดทําขอมูล เอกสารสื่อตางๆรวมทั้งการประชาสัมพันธเผยแพรกิจการของอบต.
- คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาถายเอกสารและแบบแปลน พิมพเขียวฯลฯ
- คาจางเหมาบริการเพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใดที่
จําเปนตองดําเนินการ โดยอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ เชน คาจางเหมาแบกหากสัมภาระ
คาบริการกําจัดปลวก คาจางทําความสะอาด ตกแตงสวนหยอม ตัดหญา ดูแลรักษาตนไม รักษาความปลอดภัย
อาคารที่ทําการ คาจางเหมาแรงงานทําของตางๆฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.3.7 ประเภทรายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ
ตั้งไว 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและ
คาใชจายอื่นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.8 ประเภท รายจายเพือ่ บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตั้งไว 100,000.- บาท
เพื่อจายแยกเปน
(1) สําหรับคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต เครื่องพิมพดดี เครื่องอัดสําเนา
รถจักรยานยนต เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อเปนคาซอมแซมและปรับปรุงสิ่งกอสราง
ตางๆ เชน อาคารที่ทําการ ซอมแซมถนน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
คาวัสดุ
ตั้งไว 140,000.- บาท
1.3.9 ประเภท คาวัสดุสาํ นักงาน
ตั้งไว 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคา รับวารสาร หนังสือพิมพของสํานักงาน อบต.แมฮอยเงินและประจําหมูบาน คาซื้อสิ่งของ
ใชสิ่งของเครื่องใชตาง ๆในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.10 ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.11 ประเภท คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลมกระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยายรูป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.12 ประเภท คาวัสดุการกอสราง
ตั้งไว 30,000.- บาท
สําหรับเปนคาจัดซื้อเครื่องมือวัสดุ อุปกรณกอสรางเชน ไม ปูนซีเมนตฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน

1.3.13 ประเภท คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 40,000.- บาท
สํา หรั บ เป น ค า จั ดซื้ อวั สดุ อุป กรณไ ฟฟ า สํ า หรับ ใช ภ ายในอาคารที่ทํ า การหรื อ อาคารสถานที่ ไฟฟ า
สาธารณะ ที่อยูในความดูแลของอบต.แมฮอยเงิน เชน หลอดไฟ สตารทเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน
1.4 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว 500,000.- บาท
1.4.1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาดอยสะเก็ด
ตั้งไว 250,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการขยายเขตไฟฟาหรือเพิ่มหมอแปลงไฟฟาใน ซอยปาหนาด บานมวงโตน หมู
ที่ 4 ตําบลแมฮอยเงิน (ตามประมาณราคาของการไฟฟา) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน
1.4.2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาดอยสะเก็ด
ตั้งไว 250,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการขยายเขตไฟฟาหรือเพิ่มหมอแปลงไฟฟาใน ซอย บานแมฮอยเงินใต หมูที่ 2
ตําบลแมฮอยเงิน (ตามประมาณราคาของการไฟฟา) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน
2.รายจายเพือ่ การลงทุน
ตั้งไว 1,117,371.- บาท
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไว 1,117,371.- บาท
2.1 ครุภัณฑ
ตั้งไว 117,500.- บาท
2.1.1 ประเภทครุภัณฑเครื่องตบดิน
ตั้งไว
17,500.- บาท
สําหรับจัดซื้อเครื่องตบดิน ประกอบดวย
-ใชเครื่องยนตเบนซิน
-น้ําหนักของเครื่องตบดินไมต่ํากวา 80 กิโลกรัม
-แรงอัดบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน
-ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครัง้ ตอนาที
เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน เคหะ
และชุมชน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ 2551)

2.1.2 ประเภท คาไฟสัญญาณเตือนกระพริบ(ไฟเหลือง)จํานวน 4 จุด ตั้งไว 100,000.- บาท
สําหรับเปนคาจัดซื้อไฟสัญญาณเตือนกระพริบ(ไฟเหลือง) พรอมติดตั้งบริเวณทางแยกตาง ๆ จํานวน 4
จุด ไฟกระพริบ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 300 มม. จํานวนหลอดไฟ 150 ดวง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน
2.2 ที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไว 999,871.00 บาท
2.2.1 ประเภท กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมฮอยเงินเหนือ หมูที่ 1 จํานวน 3 สาย
ตั้งไว 239,042.42 บาท
สําหรับจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 417.50 ตาราง
เมตร ดังนี้
-ซอยบานนายจํารัส ความกวางผิวจราจร 2.50 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 125.00 ตารางเมตร
-ซอยบานนายทวี ความกวางผิวจราจร 2.50 เมตร ความยาว 47.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 117.50 ตารางเมตร
-ซอยบานนายมูล ความกวางผิวจราจร 2.50 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
(ชวงที่ 1) และ ความกวางผิวจราจร 2.50 เมตร และ 9.00 เมตร ความยาว 9.00 เมตร ความหนา 0.15
เมตร (ชวงที่ 2) หรือพื้นที่ใชสอยรวมไมนอยกวา 175.00 ตารางเมตร
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบ อบต.แมฮอยเงิน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนตําบลแมฮอยเงิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
2.2.2 ประเภท กอสรางอาคารอเนกประสงค พรอมลานอเนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
สันทราย หมู 3 ตั้งไว 223,000.00 บาท
สําหรับจางเปนคาจางเหมากอสรางอาคารอเนกประสงค พรอมลานอเนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานสันทราย หมู 3 ต.แมฮอยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ความกวาง 4.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร
หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 48.00 ตารางเมตร ลานเอกนประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา
100.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบ อบต.แมฮอยเงิน เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน หรือสําหรับทํากิจกรรมรวมกันของชุมชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2.2.3 ประเภท ก อสร า งวางท อ ระบายน้ํา คอนกรี ตเสริม เหล็ก บา นหนองแฝก หมู 5 ตั้ง ไว
241,337.17 บาท
สําหรับจายเปนคาจางเหมากอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร บอพัก
พรอมฝาปด คสล. ความยาวรวม 90.00 เมตร และถนน คสล.หลังทอระบายน้ํา กวาง 1.20 ม. ยาว 55.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 66.00 ตร.ม. พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.แมฮอยเงิน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตําบลแมฮอยเงิน ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
2.2.4 ประเภท กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 ตั้งไว 188,839.39 บาท
-สําหรับจายเปนคาจางเหมากอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร บอ
พักพรอมฝาปด คสล. ความยาวรวม 159.00 เมตร เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตําบลแมฮอย
เงิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
2.2.5 ประเภท กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาจารยชลอ หมู 6 ตั้งไว 107,652.02
บาท
สําหรับจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 64.00 ม. หนา
0.15 ม. รวมพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 192.00 ตาราง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบ
อบต.แมฮอยเงิน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตําบลแมฮอยเงิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งงบประมาณรายจาย
ทั้งสิ้น
2,639,480.- บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา
ตั้งไว รวม 2,633,120.- บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว รวม 143,040.บาท แยกเปน
เงินเดือน/คาตอบแทน
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ตั้งไว 125,040.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว 18,000.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว
ตั้งไว รวม 257,760.- บาท แยกเปน
1.2.1ประเภท เงินเดือนพนักงานจาง
ตั้งไว 210,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน
2 คน ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 1 คน ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.2.2 ประเภท เงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง
ตั้งไว 65,760 บาท
เพื่อจายเปนคาเงิน เพิ่ มการครองชีพชั่ วคราว พนักงานจางของส วนการศึกษา ตั้งจ ายจากเงิน รายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
คาตอบแทน

ตั้งไว รวม
ตั้งไว

1,246,520.56,200.-

บาท แยกเปน
บาท
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1.3.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 15,000.-

บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.3.2 ประเภท คาเชาบาน
ตั้งไว 19,200.- บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา
1.3.3 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล และบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.3.4 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 2,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและ บุคคลผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากทางอบต.
แมฮอยเงินเชน กรรมการตรวจการจาง เจาหนาที่ในการเลือกตั้งฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา
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คาใชสอย
ตั้งไว 1,073,440.- บาท
1.3.5 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 60,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ที่
จําเปนตองดําเนินการ โดยอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ เชน คาจางเย็บเบาะนอนสําหรับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ คาจางเย็บผาคลุมเบาะนอน ปลอกหมอน คาจางเหมาจัดเก็บขอมูล คาจางเย็บหนังสือ
เขาปกหนังสือและจัดทําเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้งไฟฟาและประปา คากําจัดและตักสิ่งปฏิกูล
ค า บริการกํา จั ดปลวก ค า จ า งทํา ความสะอาด ตกแตง สวนหยอม ตั ด หญา ดู แลรัก ษาต น ไม รั ก ษาความ
ปลอดภัยอาคาร สถานที่ที่ ทําการ คา จางเหมาแรงงานทําของตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา
1.3.6 ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 20,000.- บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา เพื่อจายแยกเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อเปนคาซอมแซมและ ปรับปรุงสิ่งกอสรางตางๆ
เชน อาคารที่ทําการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประตู รั้ว ฯลฯ
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- คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอรและอุปกรณ เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ เกาอี้ ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตาง ๆ
1.3.7 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 923,440.- บาท เพื่อจายเปน
(1) สําหรับคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ เชน วันปย
มหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ ตั้งไว 10,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา
(2) สําหรับโครงการจางนักเรียน/นักศึกษาชวงปดภาคเรียนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความ
ยากจน ตั้งไว 25,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางนักเรียน/นักศึกษา คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(3) โครงการจัดซื้อ และทําสื่อการเรียนการสอนของศูนยการเรียนชุมชนตําบลแมฮอยเงิน ตั้งไว
30,000.- บาท สําหรับเปนคาจัดซื้อ จัดทําสื่อการเรียนการสอน คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 76 ขอ 5
(4) โครงการจัดซื้อและทําสื่อการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 35,000.- บาท
สําหรับเปนคาจัดซื้อและจัดทําสื่อการเรียนการสอน เอกสารการจัดประสบการณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ คา
วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 76 ขอ 5
(5) โครงการสงเสริมอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบานแมฮอยเงิน ตั้งไว 118,800.- บาท โดย
แยกเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานแมฮอยเงิน สําหรับ
เด็กนักเรียนชั้น ป. 1 – ป. 4 ตั้งไว 85,800.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.5- ป.6
ตั้งไว 33,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2552-2554) หนา 65 ขอ 5
(6) โครงการสง เสริม อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบา นมวงโตน ตั้ง ไว 68,640 บาท เพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานมวงโตน สําหรับ เด็กนักเรียนชั้น
ป. 1 – ป. 4 ตั้งไว 36,960.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.5 - ป.6 ตั้งไว
31,680.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2552-2554) หนา 65 ขอ 5

(7) โครงการสงเสริมอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮอยเงิน ตั้งไว 84,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮอยเงิน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)
หนา 76 ขอ 2
(8) โครงการสงเสริมอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ ตั้งไว 156,000.- บาท เพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 75 ขอ 1
(9) โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน ตั้ง ไว 25,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายใน
การดําเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน เพื่อจายเปนปายคาอาหาร เครื่องดื่ม ขนม คา
ยานพาหนะ คาบัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 76 ขอ 4
(10) โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากร และคณะกรรมการศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ฯ ตั้ ง ไว
25,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร และคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ คาปาย อาหาร เครื่องดื่ม คายานพาหนะศึกษาดูงาน คาตอบแทนวิทยากร คาของที่
ระลึก คาเอกสาร วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 76 ขอ 6
(11) โครงการวันเด็กแหงชาติประจําตําบลแมฮอยเงิน ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายใน
การดําเนินงานตามโครงการวันเด็กแหงชาติตําบลแมฮอยเงิน เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม คาเอกสาร ปาย
วัสดุ อุปกรณตางๆ ของขวัญ ของรางวัล ขนม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 71 ขอ 2
(12) โครงการเยาวชนสานฝนรวมกันเพื่อบานเกิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตั้ง ไว 60,000.บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเยาวชนสานฝนรวมกันเพื่อบานเกิดตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง คาตอบแทนวิทยากร คาดําเนินการจัดสถานที่ฝกอบรม คารับรองพิธีเปด คาอาหาร คาอาหารวาง
เครื่องดื่ม คายานพาหนะศึกษาดูงาน คาธรรมเนียมเขาสถานที่ศึกษาดูงาน คาเชาสถานที่พักแรม คาของที่ระลึก
คาปายผา คาวัสดุ อุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 74 ขอ 5

(13) โครงการสงเสริมทักษะดานภาษาตางประเทศสําหรับเยาวชน และประชาชนตําบลแมฮอย
เงิน ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมทักษะดานภาษาตางประเทศ
สําหรับเยาวชน และประชาชนตําบลแมฮอยเงิน คาตอบแทนวิทยากร คาปายผา คาเอกสาร คาวัสดุ อุปกรณที่
เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2552-2554) หนา 63 ขอ 7
(14) โครงการปาเวณียี่เปงรําลึกตําบลแมฮอยเงิน ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการดําเนินงานตามโครงการปาเวณียี่เปงรําลึกตําบลแมฮอยเงิน เพื่ อ จ า ยเป น ค า ป า ยโครงการ ค า ป า ย
ประชาสัมพันธ คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ของและเงินรางวัล คาดําเนินงานจัดแสดง การตกแตงจัดริ้วขบวน
การละเลนพื้นเมืองตางๆ คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 71 ขอ 7
(15) โครงการแขงขันกีฬา – กรีฑาประจําตําบลแมฮอยเงิน ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬา – กรีฑาประจําตําบลแมฮอยเงิน เพื่อจายเปนคาอาหาร
เครื่องดื่ม คารับรองพิธีเปด คาเอกสาร ปาย ของรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา อุปกรณภาคสนาม
และวัสดุ อุปกรณ ตา ง ๆ ฯลฯ ตั้ง จายจากเงินอุดหนุ นทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 72 ขอ 15
(16) โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตําบลแมฮอยเงิน ตั้ง ไว 20,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายใน
การดําเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตําบลแมฮอยเงิน เพื่อจายเปนคา เอกสาร ปาย ของรางวัล
คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและเจาหนาที่สนาม วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)
หนา 72 ขอ 17
(17) โครงการแข ง ขั น กี ฬ าวอลเลย บ อลตํ า บลแม ฮ อ ยเงิ น ตั้ ง ไว 20,000.- บาท เพื่ อ เป น
คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลตําบลแมฮอยเงิน เพื่อจายเปนคาเอกสาร ปาย
ของรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและเจาหนาที่สนาม วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25522554) หนา 72 ขอ 18
(18) โครงการแขงขันกีฬาเปตองตําบลแมฮอยเงิน ตั้ง ไว 20,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายใน
การดําเนินงานตามโครงการแขงขั นกีฬาเปตองตํ าบลแมฮอยเงิน เพื่อจายเปนคา เอกสาร ปา ย ของรางวัล

คาตอบแทน กรรมการตัดสินกีฬาเจาหนาที่สนาม วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 72
ขอ 16
(19) โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ ตั้งไว 2,000.- บาท เพื่อเปน
ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานตามโครงการสื บ สานภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ฯ เพื่ อ จ า ยเป น
คาตอบแทนวิทยากรทองถิ่น คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 76 ขอ 7
(20) โครงการหนูนอยฟนสวยยิ้มใส ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการหนูนอยฟนสวยยิ้มใส เพื่อจายเปนคาปาย คาขนม ของรางวัล คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา
76 ขอ 6
(21) โครงการวั น แม แ ห ง ชาติ แ ละวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้ง ไว 2,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการวันแมแหงชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2552-2554) หนา 71 ขอ 6
(22) โครงการวันพอแหงชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ตั้ง ไว 2,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวันพอแหงชาติ และวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 72 ขอ 8
(23) โครงการวันสงทายปเกาตอนรับปใหมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ ตั้ง ไว 3,500.- บาท เพื่อเปน
คา ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานตามโครงการวั น ส ง ท า ยป เ ก า ต อ นรั บ ป ใหม ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ก ฯ เพื่ อ จ า ยเป น
คาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ขนม วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา
(24) โครงการแข ง ขั น กี ฬ าสี สั ม พั น ธ ศู น ยพั ฒ นาเด็ก เล็ ก ฯ ตั้ ง ไว 15,000.- บาท เพื่ อ เป น
คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ เพื่อจายเปนคารับรองพิธีเปด
คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม ขนม ของรางวัล ปาย เอกสาร วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25522554) หนา 76 ขอ 9
(25) โครงการวันเขาพรรษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ ตั้งไว 1,500.- บาท เพื่อเปนคาใชจายใน
การดําเนินงานตามโครงการวันเขาพรรษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทียนพรรษา สังฆ
ภัณฑ วัสดุ อุปกรณ ตาง ๆ ฯ ลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 72 ขอ 13
(26) โครงการวั น พั ฒ นาการศึ ก ษาศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ฯ ตั้ ง ไว 15,000.- บาท เพื่ อ เป น
คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวันพัฒนาการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ เพื่อจายเปนคาดําเนินงานใน
การจัดสถานที่ คารับรองพิธีเปด คาจัดพิมพใบประกาศนียบัตร ของรางวัล ปาย เครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2552-2554) หนา 76 ขอ 11
1.3.8 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ ตัง้
ไว 50,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา เพื่อจายเปน
(1) คาใชจายในการเลือกตั้ง สําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซอม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล
(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปน ลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
เดินทาง คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง
(3) คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความจําเปน และ
ความเหมาะสม
(4) คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตาม
วาระและโอกาสที่จําเปน และมีความสําคัญ
คาวัสดุ
ตั้งไว 136,880.- บาท
1.3.9 ประเภท คาวัสดุสาํ นักงาน
ตั้งไว 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม
บรรทัด ปากกาเนนขอความ ปากกาลบคําผิด ตัวหนีบ เทป PVC แบบใส กาว เครื่องคํานวณเลข เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กระดานไวทบอรด ปากกาเขียนไวทบอรด ซองจดหมาย ฟว
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เจอร บอรด ตลับหมึกพรอมหมึ กเติ ม นาฬิกาตั้ง/แขวน กระเปา แผ นปายสํา นักงาน แผงกั้น หอง มุ งลวด
เหล็กดัด น้ําดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.3.10 ประเภท คาวัสดุการศึกษา
ตั้งไว 11,880.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ คาอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ฯลฯ
และคาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.3.11 ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน ถาดหลุม ชอนแกง ถวย จาน แปรงไมกวาด ไมถูพื้น ผา
เช็ดทําความสะอาดอเนกประสงค สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาและผงทําความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ
น้ําดื่ม ผากันเปอน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.3.12 ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึกพิมพ โปรแกรมและอุปกรณอนื่ ๆ ที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.3.13 ประเภท คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี
รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยายรูป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.3.14 ประเภท คาวัสดุกอ สราง ตัง้ ไว 20,000.- บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ เหล็ ก สํ า เร็ จ รู ป เหล็ ก ดั ด ตะปู ไม อั ด ไม เ นื้ อ แข็ ง ไม สํ า เร็ จ รู ป กระเบื้ อ ง
ปูนซีเมนต ประตู หนาตางสําเร็จรูป อิฐ ทราย ซีเมนตบลอค อุปกรณประปา สายไฟ อุปกรณไฟฟา ทอและขอ
ตอตาง ๆ สี แปรงทาสี ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.3.15 ประเภท คาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผากันเปอน ผา ชุดกีฬา ชุดกัน
เปอน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนการศึกษา
1.3.16 ประเภท คาวัสดุการกีฬา ตั้งไว 5,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาอุปกรณกีฬาประเภทตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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1.4 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว รวม 900,800.- บาท แยกเปน
1.4.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน
(1) อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมประเพณีไมดอก ไมประดับ ตั้งไว 5,000.- บาท
เพื่อจ า ยเปน คา ใช จา ยในงานประเพณี ไมดอก ไมประดับ ตั้ง จ า ยจากเงิน อุ ด หนุน ทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 55 ขอ 6
(2) อุดหนุนอําเภอดอยสะเก็ด ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีทองถิ่น ตั้งไว 15,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีทองถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 55 ขอ 6
(3) อุดหนุนอําเภอดอยสะเก็ด ตามโครงการสนับสนุนจัดทํารถบุปผชาติในงานไมดอกไมประดับ
ตั้ง ไว 5,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนจัดทํารถบุปผชาติในงานไมดอกไมประดับ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25522554) หนา 55 ขอ 6
(4) อุดหนุนอําเภอดอยสะเก็ด ตามโครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศอําเภอดอยสะเก็ด ตั้ง ไว
10,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนจัดทํารถบุปผชาติในงานไมดอกไมประดับ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25522554) หนา 55 ขอ 6
(5) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลปาเมี่ยง ตามโครงการแขงขันกีฬาประชาชนระดับอําเภอ
“ทองถิ่นดอยสะเก็ดเกมส” ครั้งที่ 3 ประจําป 2552 ตั้งไว 30,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาประชาชนระดับอําเภอ “ทองถิ่นดอยสะเก็ดเกมส” ครั้งที่ 3
ประจําป 2552 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 71 ขอ 1
(6) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด โครงการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา (แหนมสดรดถวายตนศรีมหาโพธิ์) ตั้งไว 15,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (แห
นมสดรดถวายตนศรีมหาโพธิ์) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 64 ขอ 3

(7) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด โครงการอบรมประชาชนประจําตําบล อปต./และ
อบรมประชาชนประจําอําเภอ (อปอ.) ตั้งไว 3,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมประชาชนประจําตําบล อปต./และอบรมประชาชน
ประจําอําเภอ (อปอ.) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 64 ขอ 1
(8) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด โครงการบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูรอน ตั้งไว
3,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูรอน ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2552-2554) หนา 64 ขอ 2
(9) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด โครงการคารวะดําหัวพระสังฆาธิการ/ผูสูงอายุ
อําเภอดอยสะเก็ด ตั้งไว 5,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการคารวะดําหัวพระสังฆาธิการ/ผูสูงอายุอําเภอดอยสะเก็ด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 64 ขอ 4
(10) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด โครงการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ
ตั้งไว 3,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25522554) หนา 64 ขอ 6
(11) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด โครงการพุทธศาสนสมั พันธ ตั้งไว 3,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพุทธศาสนสัมพันธ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 55 ขอ 6
(12) อุด หนุ น สภาวั ฒ นธรรมตํ า บลแมฮ อ ยเงิน ตามโครงการพระธรรมทูตและพิ ธีก รรมทาง
ศาสนาตางๆ ตั้ง ไว 20,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพระธรรมทูตและพิธีกรรมทางศาสนาตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 72 ขอ 9

(13) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลแมฮอยเงิน โครงการแหไมค้ําสะหรี ตั้งไว 16,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแหไมค้ําสะหรี ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 72 ขอ 10
(14) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลแมฮอยเงิน โครงการปาเวณีปใหมเมืองตําบลแมฮอยเงิน ตั้ง
ไว 40,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปาเวณีปใหมเมืองตําบลแมฮอยเงิน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25522554) หนา 71 ขอ 4
(15) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลแมฮอยเงิน โครงการจัดขบวนแหนมสดรดถวายตนศรีมหา
โพธิ์ ตั้งไว 70,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดขบวนแหนมสดรดถวายตนศรีมหาโพธิ์ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25522554) หนา 72 ขอ 11
(16) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลแมฮอยเงิน โครงการอุปสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน ตั้งไว 10,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอุปสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 72 ขอ 12
(17) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลแมฮอยเงิน ตามโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ตั้งไว
20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)
หนา 72 ขอ 13
(18) อุ ด หนุ น ศู น ย กี ฬ าตํ า บลแม ฮ อ ยเงิ น ตามโครงการส ง นั ก กี ฬ าเข า ร ว มการแข ง ขั น กี ฬ า
ประชาชนระดับอําเภอ “ทองถิ่นดอยสะเก็ดเกมส” ครั้งที่ 3 ประจําป 2552 ตั้งไว 25,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาประชาชนระดับอําเภอ “ทองถิน่ ดอย
สะเก็ดเกมส” ครั้งที่ 3 ประจําป 2552 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 72 ขอ 14

(19) อุดหนุนโรงเรียนบานแมฮอยเงิน ตามโครงการสงเสริมอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานแมฮอยเงิน ตั้งไว 340,600.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย ตามโครงการสงเสริมอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานแมฮอยเงิน
โดยแยกเปนเด็กนักเรียนชั้น ป. 1 – ป. 6 ตั้งไว 234,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และสําหรับเด็ก
นักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 ตั้งไว 106,600.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 74 ขอ 8
(20) อุดหนุนโรงเรียนบานมวงโตน ตามโครงการสงเสริมอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบานมวงโตน ตั้งไว 135,200.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย ตามโครงการสงเสริมอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานมวงโตน
ชั้น ป. 1 – ป. 6 ตั้งไว 135,200.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 74 ขอ 8
(21) อุดหนุนโรงเรียนบานมวงโตน ตามโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมลานนา ตั้งไว 60,000.บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมลานนา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 73 ขอ 4
(22) อุดหนุนโรงเรียนบานแมฮอยเงิน ตามโครงการศิลปะการฟอนรําลานนา ตั้งไว 60,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการศิลปะการฟอนรําลานนา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 73 ขอ 4
(23) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลตลาดขวัญ ตามโครงการกีฬาประชาชนทองถิ่นสัมพันธ
ตั้งไว 7,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกีฬาประชาชนทองถิ่ นสัมพันธ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2552-2554) หนา 72 ขอ 14
2. รายจายเพื่อการลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ คาที่ดนิ และสิง่ กอสราง
คาครุภัณฑ
2.1 ประเภท ครุภัณฑสาํ นักงาน

ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว

6,360.- บาท
6,360.- บาท
6,360.- บาท
6,360.- บาท

(1) คาจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง
ตั้งไว 3,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500.- บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(2) คาจัดซื้อโตะญี่ปุน
ตั้งไว 3,360.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะญี่ปุนขนาดกวาง 30 x 30 นิ้ว จํานวน 12 ตัว ๆ ละ 280 บาท เปนเงิน
3,360.- บาท ตั้งงบประมาณราคาทองตลาดทั่วไป เนื่องจากเปนครุภัณฑที่สวนการศึกษาฯ ตองการและมี
คุณสมบัตินอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายงบกลาง
รายจายงบกลาง

ตั้งไว รวม 625,000.- บาท แยกเปน

1.ประเภทเงินสํารองจาย
ตั้งไว 300,000.- บาท
1.1.ประเภทเงินสํารองจาย
ตั้งไว 300,000.- บาท
เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนและไมไดตั้งงบประมาณในหมวดอื่น ไว ตั้ งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
2.ประเภทรายจายตามขอผูกพัน
ตั้งไว 325,000.- บาท แยกเปน
2.1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว 60,000.- บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม ของพนักงานจางของ
อบต.แมฮอยเงิน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
2.2.เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ตั้งไว 65,000.- บาท
เพื่ อ ส ง สมทบกองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการ พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ สั่ ง การที่
สท.0313.4/ว.777 ลงวันที่ 9 เม.ย.2544 ตั้งจายไดอัตรารอยละ 1 ของรายไดประจําป ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
2.3.เงินทุนการศึกษา
ตั้งไว 200,000.- บาท
เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามโครงการรวมมือทางวิชาการกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

