
รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน     
 อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม  

 
รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 

                หนวยงาน  สาํนักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล    

       
ต้ังงบประมาณรายจาย    ทั้งสิ้น     7,644,460.- บาท   แยกเปน 
 
1. รายจายประจํา      ต้ังไว  รวม   7,596,460.-  บาท  แยกเปน 
 
1.1 หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา    ต้ังไว  รวม   1,239,480 .-  บาท  แยกเปน 
  เงินเดือน/คาตอบแทน 
 1.1.1 ประเภท เงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังไว 297,600.-บาท   

เพื่อจายเปนเงินเดือน/คาตอบแทนประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษใหนายก อบต.และรองนายก 

อบต.  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.1.2 ประเภท เงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.   ต้ังไว     72,000.-  บาท   
เพื่อจายเปนเงินเดือน /คาตอบแทนใหเลขานุการนายก อบต.  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
1.1.3 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล    ต้ังไว   708,600.- บาท   
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1.1.4 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ     ต้ังไว    42,000.-      บาท   

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัด อบต. 6 จํานวน 1 อัตรา ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตาม

กฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.1.5 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ      ต้ังไว   119,280.-    บาท   
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.2 หมวดคาจางชัว่คราว      ต้ังไว   รวม     180,240. - บาท แยกเปน 
 1.2.1 ประเภท เงนิเดือนพนกังานจาง     ต้ังไว    135,480. - บาท 

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางฯ   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  



1.2.2  ประเภทเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง     ต้ังไว 44,760. -  บาท 

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว พนักงานจางของสํานักงานปลัดฯ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1.3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสัดุ   ต้ังไว  รวม   5,519,140.-     บาท แยกเปน 
  คาตอบแทน   ต้ังไว  1,150,840.- บาท 

1.3.1 ประเภท คาตอบแทน  ต้ังไว       861,840.-     บาท   
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก  ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ, สมาชิกสภาอบต., เลขานุการสภาฯ  ต้ังจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
01.3.2 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบล ต้ังไว 50,000.- บาท    
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง   ต้ังจาย 

จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1.3.3 ประเภท คาตอบแทนเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ต้ังไว 30,000.-บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ต้ังจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3.4 ประเภท คาเบี้ยประชุม        ต้ังไว   48,000.- บาท    
เพื่อจายเปนคาเบ้ียประชุมใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3.5 ประเภท คาเชาบาน        ต้ังไว   66,000.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 1.3.6 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       ต้ังไว    5,000.-  บาท  
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและคณะผูบริหารฯ ต้ังจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
     1.3.7 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล     ต้ังไว  50,000.-  บาท   

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล คณะผูบริหาร และบุคคลในครอบครัวซ่ึงมี

สิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3.8 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ต้ังไว  

40,000.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและ บุคคลผูซึ่งไดรับการแตงต้ังจากทางอบต.แมฮอย

เงินเชน กรรมการตรวจการจาง  เจาหนาที่ในการเลือกต้ัง และคาเบ้ียเล้ียงตางๆ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 



คาใชสอย       ต้ังไว   3,778,300.-     บาท 
 

 1.3.9 ประเภท รายจายเพือ่ใหไดมาซ่ึงบริการ    ต้ังไว   1,006,000.-     บาท  
เพื่อจายเปน 

(1) สําหรับคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตาง ๆ   

-สําหรับคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการประชุมและฝกอบรมของพนักงานสวนตําบล 

คณะผูบริหารฯและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 

-สําหรับคาโฆษณาและเผยแพร การจัดทําขอมูล เอกสารส่ือตางๆของ อบต.รวมทั้งการ ประชาสัมพันธ

เผยแพรกิจการของ อบต.แมฮอยเงิน 

-สําหรับคาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก  คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา คาถายเอกสาร คาเบ้ียประกัน

รถยนต อบต.แมฮอยเงิน  

-สําหรับคาจางเหมาบริการเพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใดที่

จําเปนตองดําเนินการ โดยอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ เชน คาจางเหมาแรงงานเพื่อทําความสะอาด

ภายในสํานักงาน อบต.แมฮอยเงิน  จางเหมาทําความสะอาดภายในตําบลแมฮอยเงิน  จางเหมาบริการซอมแซมระบบ

ไฟฟาภายในตําบลแมฮอยเงิน จางเหมาบริการคนงานประจํารถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค  จางเหมาบริการ

จัดเก็บและบันทึกขอมูลภายในตําบลแมฮอยเงิน  จางเหมาบริการผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จางเหมาบริการ

รถรับสงนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮอยเงิน คาจางเหมาแบกหากสัมภาระ คาบริการกาํจดัปลวก คาจางทาํความ

สะอาด ตกแตงสวนหยอม ตัดหญา ดูแลรักษาตนไม รักษาความปลอดภัยอาคารที่ทําการ  คาจางเหมาบริการจดัเกบ็ขยะ

ภายในตําบลแมฮอยเงิน  คาจางเหมาแรงงานทําของตางๆฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

 

1.3.10 ประเภท รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน     ต้ังไว  60,000.-  บาท เพื่อจายแยก

เปน  

(1) สําหรับคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต  เคร่ืองพิมพดีด  เคร่ืองอัดสําเนา  

    รถจักรยานยนต  เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ  ตู  โตะ  ฯลฯ 

- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน เชน วัสดุตาง ๆ 

- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและส่ิงกอสราง    เพื่อเปนคาซอมแซมและปรับปรุง 

ส่ิงกอสรางตางๆ เชน อาคารที่ทําการ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.3.11 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว  700,000.- บาท  เพื่อจายเปน 

  (1) สําหรับคารับรอง  เพื่อจายในการเล้ียงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคล  ขององคการ

บริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน จํานวน  15,000.- บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 



  (2) สําหรับคาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน จํานวน 

15,000.- บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(3) สําหรับคาใชจาย    ในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ   ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ     เชน   วันปย

มหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน และพิธีเปดอาคารตางๆ 

ฯลฯ จํานวน  10,000.-  บาท ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(4) สําหรับโครงการอบต.พบประชาชน ประจําป   ต้ังไว   60,000.-  บาท   เพื่อจายเปนคาอาหาร

เคร่ืองด่ืม คาเอกสาร คาปายผา วัสดุ อุปกรณตางๆ คาถายเอกสาร ทําแผนพับ คาจัดซ้ือเมล็ดพันธุผัก ฯลฯ  ต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 53 ขอ 

3.1.3 

 (5) โครงการประชาคมหมูบานและตําบล  ต้ังไว  20,000.-  บาท เพื่อประชุมประชาคมหมูบาน ตําบลใน

การจัดทําแผนพัฒนาตําบล เปนคาอาหาร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คาปายฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)หนา 53  ขอ 3.1.7 

(6) โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน(จปฐ.)     ต้ังไว  25,000.-  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจาย

ในการจัดอบรม คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร น้ําด่ืม คาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูล  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)   หนา 67   ขอ 5.2.19 

 (7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะผูบริหารฯ และ พนักงานสวนตําบล อบต.แมฮอยเงิน  ต้ังไว  

100,000.-   บาท  สําหรับเปนคาอาหาร น้ําด่ืม  คาพาหนะ คาเบ้ียเล้ียง คาตอบแทนวิทยากรคาเอกสาร คาปาย คา

อุปกรณตางๆ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2552-2554)   หนา 54   ขอ 3.1.11 

 (8) โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ต้ังไว 20,000.-บาท  สําหรับ

เปนคาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ คาวัสดุสํานักงานศูนยฯ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพรๆ ต้ังจาย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)   หนา 55   ขอ 

3.1.15 

  (9) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุมผูสูงอายุ ตําบลแมฮอยเงิน  ต้ังไว  50,000. - บาท  สําหรับ

เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุมผูสูงอายุ ตําบลแมฮอยเงิน  เปนคาอาหาร 

คาตอบแทนวิทยากร   วัสดุ  อุปกรณ  คาจัดทําปายผา คารถ คาเบี้ยเล้ียง ฯลฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข 

 (10)โครงการปองกันปญหาสุขภาพประชาชน  ต้ังไว   20,000.-  บาท  สําหรับเปนคาใชจายโครงการ

ปองกันปญหาสุขภาพประชาชน  เพื่อเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  น้ําด่ืม  วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 



(11) โครงการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน  ต้ังไว  30,000.-  บาท   สําหรับ

เปนคาใชจายโครงการฝกอบรมทักษะ ความรู การบริหารงานสารบรรณและวินัยในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนคาจัดทําปาย 

และติดต้ังปาย วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปและปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)   หนา 53   ขอ 3.1.2 

 (12) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ   ต้ังไว  20,000.-  

บาท      สําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2552-2554)   หนา 71  ขอ 6 

  (13) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ   ต้ังไว  20,000.-  บาท  สําหรับ

เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)   หนา 72  ขอ 8 

  (14) โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ต้ังไว 80,000.- บาท สําหรับเปน

คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคการคัดแยกขยะและอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  (15) โครงการอบรมผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นและพนักงานสวนทองถิ่น อําเภอดอยสะเก็ด   

ต้ังไว  15,000.-  บาท   สําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น

และพนักงานสวนทองถิ่น อําเภอดอยสะเก็ด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

  (16)  โครงการศูนยสาธิตเกษตรทฤษฎีใหมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้ังไว  150,000.-  บาท   

สําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสาธิตเกษตรทฤษฎีใหมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้ังจาย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

 (17)  โครงการสงเสริมนวัตกรรมใหมดวยการใชไบโอดีเซล (ตอเนื่อง)  ต้ังไว  50,000.- บาท  สําหรับเปน

คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมนวัตกรรมใหมดวยการใชไบโอดีเซล  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ

ในแผนงานบริหารทั่วไป 
1.3.12 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 

ต้ังไว 2,012,300.-  บาท   เพื่อจายเปน 

(1) คาใชจายในการเลือกต้ัง สําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ังทั่วไป หรือเลือกต้ังซอมสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล 

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปน  คาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใชจาย

อ่ืน 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 ต้ังไว จํานวน 200,000.- บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

(2) คาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆเชน อุทกภัย ภัยแลง อัคคีภัย วาตภัย ภัย

หนาว ฯลฯ  ต้ังไว  174,300.- บาท เพื่อเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ จัดซ้ือเคร่ืองกันหนาวแจกราษฎรฯลฯ ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป    174,300.- บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 

  (3)  คาใชจายในการชวยเหลือ เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูติดเช้ือจากเอดสและผูพิการ  ต้ังไว  1,638,000.-  

บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูติดเชื้อเอดสและผูพิการตําบลแมฮอยเงิน ต้ังจายจากเงินรายได  

56,096.63 บาท   ต้ังจายจากเงินอุดหนุน 1,581,903.37 บาท ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

 
 

คาวัสดุ       ต้ังไว    590,000.-      บาท 
 1.3.13 ประเภท  คาวัสดุสํานกังาน     ต้ังไว    90,000.-  บาท  

สําหรับจายเปนคา รับวารสาร หนังสือพิมพของสํานักงานอบต.แมฮอยเงินและประจําหมูบาน คาซื้อส่ิงของใช

ส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆในสํานักงาน  เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3.14 ประเภท  คาวัสดุงานบานงานครัว    ต้ังไว 60,000.-  บาท  
สําหรับจายเปนคาส่ิงของเคร่ืองใชตาง  ๆ  เชน  แปรง  ไมกวาด  สบู  ผงซักฟอก น้ําด่ืม ถังแกส กระติกน้ํารอน 

คูลเลอร ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1.3.15 ประเภท คาวสัดุคอมพิวเตอร       ต้ังไว 80,000.-   บาท   

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก  โปรแกรมและอ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3.16 ประเภท คาวสัดุโฆษณาและเผยแพร        ต้ังไว   30,000.-  บาท   
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  ฟลมกระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  รูปสีหรือขาวดําที่

ไดจากการลาง  อัดขยายรูป ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3.17 ประเภท คาวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   ต้ังไว  200,000.- บาท  
 สําหรับจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืนตางๆใชกับรถจักรยานยนต รถยนต เคร่ืองตัดหญา เคร่ืองพน

หมอกควัน และในกรณีที่ขอรับการสนับสนุนรถจากสวนราชการอ่ืน ที่ใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล   ต้ังจาย

จากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 



1.3.18 ประเภท คาวสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย     ต้ังไว  60,000.- บาท   
สําหรับเปนคาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา น้ํายาพนหมอกควัน พนปองกันโรคไขเลือดออก ต้ังจายจากเงนิ

รายได    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
1.3.19 ประเภท คาวสัดุการเกษตร         ต้ังไว  40,000.- บาท   
สําหรับเปนคาจัดซื้อสารเคมีปองกนัและกาํจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุพชื ปุย อุปกรณในการขยายพนัธพชื ฯลฯ   

ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
1.3.20 ประเภท คาวสัดุจราจร     ต้ังไว  30,000.- บาท   
สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุจราจร   ต้ังจายจากเงนิรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค       ต้ังไว  รวม    181,600.- บาท   แยกเปน 

  1.4.1.ประเภท  คาไฟฟา  ต้ังไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการ อบต.และ

อาคารที่เปนทรัพยสินของอบต.  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   

  1.4.2 ประเภท  คาโทรศัพท  ต้ังไว  20,000.-  บาท  เพื่อจายเปนคาโทรศัพท  สําหรับที่ทําการ องคการ

บริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  1.4.3 ประเภท คาน้ําประปา   ต้ังไว  25,000.-  บาท  เพื่อจายเปนคาน้ําประปา สําหรับที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  1.4.4 ประเภท  คาไปรษณีย  คาโทรเลข   คาธนาณัติ    คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย   

ต้ังไว   10,000.- บาท   เพื่อจายเปนคาไปรษณีย   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  1.4.5 ประเภท  คาบริการทางดานโทรคมนาคม  ต้ังไว  26,600.-  บาท  เพื่อจายเปนคาโทรภาพโทรสาร 

คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตตําบลและคาส่ือสารอ่ืนๆและใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใช

บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใชบริการฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

 
 1.5.หมวดเงนิอุดหนุน    ต้ังไว  รวม 476,000.-  บาท  แยกเปน 
 1.5.1. ประเภทเงินอุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังไว  50,000.-    บาท 

(1) อุดหนุนอบต.สําราญราษฎร ตามโครงการศูนยขอมูลขาวสาร     ต้ังไว  30,000.- บาท   

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการศูนยขอมูลขาวสาร การจัดซ้ือ จัดจางขององคการบริหารสวน

ตําบลระดับอําเภอ  เพื่อจายอุดหนุนอบต.สําราญราษฎร  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน 
(2) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลแมคือ  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารสมาชิกสภา ต้ังไว  

15,000.- บาท   



เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหารสมาชิกสภา   ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
(3) อุดหนุนเทศบาลตําบลดอยสะเก็ดโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้ังไว  5,000.- บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอดอยสะเก็ด  ต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
1.5.2.ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน ในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน     

ต้ังไว 426,000.-  บาท 
(1) อุดหนุนสถานีอนามัยตําบลแมฮอยเงิน โครงการปองกันสุขภาพผูสูงอายุ ต้ังไว 6,000.-บาท   
เพื่อเปนคาใชจายโครงการสรางสุขภาพผูสูงอายุตําบลแมฮอยเงิน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข 

 (2) อุดหนุนสถานีอนามัย ต.แมฮอยเงินโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก    ต้ังไว  15,000.-  
บาท 
 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  สําหรับเปนคาจาง

เหมารถ  คาจัดทําปายผา   คาอาหาร  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
(3) อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอดอยสะเก็ด โครงการฝกอบรมสงเสริมความรูเพื่อเพิ่มพูน

ทักษะดานบริหารจัดการใหแกอช./ผูนําอช.    ต้ังไว  10,000.- บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมสงเสริมความรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะดานบริหารจัดการ

ใหแกอช./ผูนําอช.   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

(4) อุดหนุนอําเภอดอยสะเก็ด โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ต้ังไว 40,000.- บาท   

 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน สรางความเขมแข็งชุมชน 

 (5) อุดหนุนอําเภอดอยสะเก็ดโครงการพัฒนาศนูยสารสนเทศอําเภอดอยสะเก็ด ต้ังไว 10,000.- บาท 

 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการศูนยสารสนเทศอําเภอดอยสะเก็ด ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
 (6) อุดหนุนอําเภอดอยสะเก็ด โครงการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล 

และสภาตําบล ประจําปงบประมาณ 2551  ต้ังไว  20,000.- บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม   โครงการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลองคการบริหารสวนตําบล 

และสภาตําบล ประจําปงบประมาณ 2551  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
(7) อุดหนุนกลุมอาชีพตางๆในตําบลแมฮอยเงิน   ต้ังไว  120,000.- บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานเพื่อตอยอดของกลุมเดิมและสงเสริมกลุมใหม  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 



(8) อุดหนุน สภอ.ดอยสะเก็ด  โครงการสรางแนวรวมในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม
(ตํารวจบาน)         ต้ังไว  10,000.- บาท   

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสรางแนวรวมในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม

(ตํารวจบาน) ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
(9) อุดหนุน ชมรมกาํนันผูใหญบานตําบลแมฮอยเงิน  โครงการเพื่อออกตรวจการรักษาความสงบ

เรียบรอย           ต้ังไว  30,000.- บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเพ่ือออกตรวจการรักษาความสงบเรียบรอย  ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
(10) อุดหนุน อําเภอดอยสะเก็ด โครงการจัดงานรฐัพธิีและประเพณีทองถ่ินต้ังไว 15,000.-บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม โครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีทองถิ่น ต้ังจายจากเงนิอุดหนนุทัว่ไป  

ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
(11) อุดหนุน อําเภอดอยสะเก็ด  โครงการ”ซะปะของดีดอยสะเก็ด”    ต้ังไว   20,000.-  บาท 
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ”ซะปะของดีดอยสะเก็ด” ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ

ในแผนงาน สังคมสงเคราะห 
 (12) อุดหนุน อําเภอดอยสะเก็ด โครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมภิบาลแกเจาหนาที่ภาครัฐและ

ประชาชนทั่วไป อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม    ต้ังไว 10,000.-บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม โครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมภิบาลแกเจาหนาที่ภาครัฐและ

ประชาชนทั่วไป อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน 
(13) อุดหนุน ศูนยสาธาณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมูบาน 6 หมูบาน ตามโครงการพัฒนาศูนย

สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมูบาน  ต้ังไว 60,000.-บาท  
 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมูบาน  ต้ังจาย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(14) อุดหนุนกลุมคนรักสุขภาพ โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนตําบลแมฮอยเงิน  ต้ังไว 10,000.- 

บาท 
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนตําบลแมฮอยเงิน  ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(15) อุดหนุนระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน จังหวัดเชียงใหม  ต้ังไว   

50,000.-  บาท 
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน จังหวัด

เชียงใหม  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 



 
2.รายจายเพือ่การลงทุน      ต้ังไว 48,000.-  บาท 
 หมวดคาครภุัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง    ต้ังไว 48,000.- บาท 
 2.1 คาครุภณัฑ       ต้ังไว   48,000.-  บาท 

2.1.1 ประเภทครุภัณฑเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร   ต้ังไว 48,000.- บาท  
 

สําหรับจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาดไมนอยกวา 2,200  ANSI Lumens พรอมอุปกรณ 

ประกอบดวย   

1. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

- เปนเคร่ืองฉายเลนสเดียว สามารถตอกบัอุปกรณเพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ 

- ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 

- ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที ่True 

-ขนาดที่กาํหนดเปนขนาดคาความสองสวาง 

เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน    
  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
8หนวยงาน สวนการคลัง 

 
 

ต้ังงบประมาณรายจาย    ทั้งสิ้น           1,212,440.-  บาท  แยกเปน 
 

1. รายจายประจํา      ต้ังไว    รวม   1,212,440.-  บาท  แยกเปน 
 

1.1 หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา   ต้ังไว    รวม     640,080.-  บาท  แยกเปน 
 
 1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล    ต้ังไว   562,200.- บาท   

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบลของสวนการคลัง ต้ังจาย

จากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.1.2 ประเภท เงินเพิม่ตางๆ      ต้ังไว   77,880.-    บาท   
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
1.2 หมวดคาจางชัว่คราว     ต้ังไว    รวม     281,160.-      บาท  แยกเปน 
 1.2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานจาง     ต้ังไว     207,120.-     บาท   

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
1.2.2 ประเภทเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง ต้ังไว  74,040.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว พนักงานจางของสวนการคลัง ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    ต้ังไว  รวม  291,200.-   บาท  แยกเปน 
  คาตอบแทน     ต้ังไว   121,200.-  บาท 
  1.3.1 ประเภทคาเชาบาน    ต้ังไว   31,200.-     บาท 



เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
     1.3.2 ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ต้ังไว  70,000.-  บาท  

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  และบุคคลในครอบครัว  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน

ชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา   ต้ังไว   20,000.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ต้ังจายจาก 

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
คาใชสอย             ต้ังไว   115,000.- บาท 

1.3.4 ประเภท รายจายเพือ่ใหไดมาซ่ึงบริการ       ต้ังไว    60,000.-  บาท เพื่อจายเปน 
- คาธรรมเนยีม และคาลงทะเบียนตาง ๆ  

- คาถายเอกสาร 

- คาโฆษณาและเผยแพร 

- คาจางเหมาบริการ 

-คาเย็บหนังสือหรือเขาเขาปกหนังสือ 

ฯลฯ     ต้ังจายจากเงนิรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3.5.ประเภท รายจายเพือ่บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน     ต้ังไว  10,000.-  บาท 

เพื่อจายแยกเปน  

-คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน  เคร่ืองคอมพิวเตอร  เคร่ืองพิมพดีด   เคร่ืองอัดสําเนา 

เคร่ืองปรับอากาศ   ตู   โตะ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  - คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอ่ืนๆ เชน   วัสดุตาง ๆ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3.6 ประเภท รายจายเกีย่วกับการรับรองและพธิีการ  ต้ังไว   5,000.-   บาท  
 -คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 

 -คารับรอง 

 -คาใชจายในการอบรมโครงการ อบต.เคล่ือนที่ เพือ่ใหความรูแกประชาชนในดานตางๆ 

 -คาใชจายในการอบรมโครงการฝกอาชพีเพือ่แกไขปญหาความยากจน 

 ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 



1.3.7 ประเภท รายจายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 
ต้ังไว  40,000.-  บาท เพื่อจายเปน 

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปนคาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักและ

คาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  

- คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความจําเปน และความ

เหมาะสม  คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและ

โอกาสที่จําเปน และมีความสําคัญ ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
คาวัสดุ      ต้ังไว   55,000.-     บาท 

  1.3.8 ประเภท  คาวสัดุสาํนักงาน    ต้ังไว 30,000.-     บาท  
เพื่อจายเปนคา รับวารสาร หนังสือพิมพของสํานักงานอบต.แมฮอยเงินและประจําหมูบาน คาซ้ือส่ิงของใช

ส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆในสํานักงาน  เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  สมุดบัญชีแบบพิมพตางๆ   ฯลฯ   ต้ัง

จายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3.9 ประเภท คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร       ต้ังไว   5,000.-  บาท   
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ   เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกัน

และสี  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง  อัดขยายรูป ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
1.3.10 ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร      ต้ังไว 20,000.-   บาท   
เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก   เมาส  แปมพิพม  หมึกเติม ตลับผงหมึกสําหรับ

เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร  โปรแกรมคอมพิวเตอรและอ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน   
 อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม 

 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

  หนวยงาน สวนโยธา 
 

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น        ต้ังไว      2,491,891.- บาท  แยกเปน 
1. รายจายประจํา      ต้ังไว  รวม       1,374,520.- บาท  แยกเปน 
1.1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ต้ังไว  รวม      393,600.-   บาท  แยกเปน 
 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล     ต้ังไว   357,600.-  บาท   

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบลของสวนโยธา ต้ังจาย

จากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ       ต้ังไว   36,000.-   บาท   
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏใน

แผนงานการเคหะและชุมชน 

 
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว      ต้ังไว รวม     100,920.-  บาท  แยกเปน 

1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานจางทั่วไป      ต้ังไว   71,640.-   บาท   
เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานทั่วไป  ตําแหนง ผูชวยชางโยธา  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏแผนงาน

เคหะและชุมชน 
1.2.2 ประเภทคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง   ต้ังไว   29,280.-   บาท 
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว พนักงานจางของสวนโยธา ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน

แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน 

 
1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ      ต้ังไว รวม  380,000.-   บาท  แยกเปน 
  คาตอบแทน       ต้ังไว  90,000.-   บาท 



  1.3.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ต้ัง
ไว  10,000.-  บาท  

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและ บุคคลผูซึ่งไดรับคําส่ังการแตงต้ังจากทาง

อบต.แมฮอยเงินเชน กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน  เจาหนาที่ในการเลือกต้ังฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 1.3.2 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     ต้ังไว  10,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 
1.3.3 ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล     ต้ังไว  40,000.-  บาท     
เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบลและบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือ

คารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
1.3.4  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาพนักงานสวนตําบล  ต้ังไว  15,000.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง    ต้ังจายจากเงิน

รายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 1.3.5 ประเภท คาเชาบาน        ต้ังไว   15,000.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน 

 
คาใชสอย        ต้ังไว  150,000.- บาท 
1.3.6  ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ    ต้ังไว   30,000.-   บาท     

เพื่อจายเปนคา  
(1) สําหรับคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตาง ๆ   

- คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการประชุมและฝกอบรมของพนักงานสวนตําบล  

- คาโฆษณาการจัดทําขอมูล เอกสารส่ือตางๆรวมทั้งการประชาสัมพันธเผยแพรกิจการของอบต. 

- คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาถายเอกสารและแบบแปลน พิมพเขียวฯลฯ 

- คาจางเหมาบริการเพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใดที่

จําเปนตองดําเนินการ โดยอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ เชน คาจางเหมาแบกหากสัมภาระ 

คาบริการกําจัดปลวก คาจางทําความสะอาด ตกแตงสวนหยอม ตัดหญา ดูแลรักษาตนไม รักษาความปลอดภัย

อาคารที่ทําการ คาจางเหมาแรงงานทําของตางๆฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 



1.3.7 ประเภทรายจายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   
ต้ังไว  20,000.-  บาท   

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปนคาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักและ

คาใชจายอ่ืนในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน 
1.3.8 ประเภท รายจายเพือ่บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน      ต้ังไว  100,000.- บาท 

เพื่อจายแยกเปน  

(1) สําหรับคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต  เคร่ืองพิมพดีด  เคร่ืองอัดสําเนา  

    รถจักรยานยนต  เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ  ตู  โตะ  ฯลฯ 

- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมไฟก่ิงสาธารณะ 

- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อเปนคาซอมแซมและปรับปรุงส่ิงกอสราง

ตางๆ เชน อาคารที่ทําการ ซอมแซมถนน ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 
คาวัสดุ        ต้ังไว  140,000.-  บาท 

 1.3.9 ประเภท คาวสัดุสาํนักงาน     ต้ังไว   20,000.-  บาท  
เพื่อจายเปนคา รับวารสาร หนังสือพิมพของสํานักงาน อบต.แมฮอยเงินและประจําหมูบาน คาซื้อส่ิงของ

ใชส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆในสํานักงาน  เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
1.3.10 ประเภท คาวสัดุคอมพิวเตอร        ต้ังไว 30,000.-   บาท   
เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก  โปรแกรมและอ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 

ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
1.3.11 ประเภท คาวสัดุโฆษณาและเผยแพร         ต้ังไว   20,000.-   บาท   
เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  ฟลมกระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  รูปสีหรือ

ขาวดําที่ไดจากการลาง  อัดขยายรูป ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
1.3.12 ประเภท คาวสัดุการกอสราง         ต้ังไว   30,000.-   บาท   
สําหรับเปนคาจัดซ้ือเครื่องมือวัสดุ อุปกรณกอสรางเชน ไม ปูนซีเมนตฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน 

 



1.3.13 ประเภท คาวสัดุไฟฟาและวิทยุ     ต้ังไว   40,000.-   บาท   
สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณไฟฟา สําหรับใชภายในอาคารที่ทําการหรืออาคารสถานที่ ไฟฟา

สาธารณะ ที่อยูในความดูแลของอบต.แมฮอยเงิน เชน หลอดไฟ สตารทเตอร ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน 

 
1.4 หมวดเงนิอุดหนุน       ต้ังไว  500,000.-  บาท 

1.4.1 อุดหนนุการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาดอยสะเก็ด  ต้ังไว 250,000.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการขยายเขตไฟฟาหรือเพิ่มหมอแปลงไฟฟาใน  ซอยปาหนาด   บานมวงโตน หมู

ที่ 4 ตําบลแมฮอยเงิน (ตามประมาณราคาของการไฟฟา)  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน 
1.4.2 อุดหนนุการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาดอยสะเก็ด  ต้ังไว 250,000.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการขยายเขตไฟฟาหรือเพิ่มหมอแปลงไฟฟาใน  ซอย  บานแมฮอยเงินใต  หมูที่ 2 

ตําบลแมฮอยเงิน (ตามประมาณราคาของการไฟฟา)  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน 

 
2.รายจายเพือ่การลงทุน      ต้ังไว 1,117,371.- บาท 
 หมวดคาครภุัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง    ต้ังไว 1,117,371.- บาท 

2.1 ครุภัณฑ       ต้ังไว    117,500.- บาท 
2.1.1 ประเภทครุภัณฑเครื่องตบดิน    ต้ังไว     17,500.-  บาท  
สําหรับจัดซื้อเคร่ืองตบดิน ประกอบดวย 

-ใชเคร่ืองยนตเบนซิน 

-น้ําหนกัของเคร่ืองตบดินไมตํ่ากวา 80  กิโลกรัม 

-แรงอัดบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน 

-ความเร็วในการตบไมนอยกวา  5,000  คร้ังตอนาท ี

เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน เคหะ

และชุมชน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ  2551) 

 

 



2.1.2 ประเภท คาไฟสัญญาณเตือนกระพริบ(ไฟเหลือง)จํานวน 4 จุด  ต้ังไว 100,000.- บาท   
สําหรับเปนคาจัดซ้ือไฟสัญญาณเตือนกระพริบ(ไฟเหลือง) พรอมติดต้ังบริเวณทางแยกตาง ๆ จํานวน  4 

จุด ไฟกระพริบ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 300 มม.  จํานวนหลอดไฟ 150 ดวง  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน 

 
2.2 ที่ดินและสิ่งกอสราง     ต้ังไว 999,871.00  บาท 
2.2.1 ประเภท กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมฮอยเงินเหนือ หมูที่ 1 จํานวน 3 สาย 

ต้ังไว 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  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
2.2.2 ประเภท กอสรางอาคารอเนกประสงค พรอมลานอเนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

สันทราย หมู 3    ต้ังไว  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 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 



2.2.3 ประเภท กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแฝก หมู 5   ต้ังไว   
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  ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
2.2.4  ประเภท กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 ต้ังไว   188,839.39   บาท 
-สําหรับจายเปนคาจางเหมากอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.   ขนาดเสนผานศูนยกลาง  0.30  เมตร บอ

พักพรอมฝาปด คสล. ความยาวรวม 159.00 เมตร     เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตําบลแมฮอย

เงิน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
2.2.5  ประเภท กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอยอาจารยชลอ หมู 6   ต้ังไว  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  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน     
 อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม  

รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 
                หนวยงาน  สวนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

       
ต้ังงบประมาณรายจาย    ทั้งสิ้น    2,639,480.- บาท   แยกเปน 
1. รายจายประจํา      ต้ังไว  รวม       2,633,120.- บาท    แยกเปน 
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา    ต้ังไว  รวม  143,040.-  บาท   แยกเปน 
 เงินเดือน/คาตอบแทน 
 1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล   ต้ังไว 125,040.-    บาท   

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ      ต้ังไว   18,000.-    บาท   
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 

 
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว       ต้ังไว  รวม   257,760.- บาท  แยกเปน 

1.2.1ประเภท เงินเดือนพนักงานจาง      ต้ังไว     210,000.-     บาท   
เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  จํานวน 

2  คน    ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   จํานวน 1 คน    ต้ังจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
1.2.2 ประเภท เงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง ต้ังไว 65,760 บาท 
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจางของสวนการศึกษา ต้ังจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 
1.3 หมวดคาตอบแทน  ใชสอย  และวัสดุ    ต้ังไว  รวม      1,246,520.-      บาท แยกเปน 
  คาตอบแทน     ต้ังไว      56,200.-  บาท 



11.3.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบล  ต้ังไว 15,000.-  
บาท    

2เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง   ต้ังจายจากเงิน

รายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
  1.3.2 ประเภท คาเชาบาน     ต้ังไว   19,200.-   บาท 
  เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  
  1.3.3 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล    ต้ังไว   20,000.-  บาท   

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  และบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิ

เบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
1.3.4 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

        ต้ังไว   2,000.-  บาท  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและ บุคคลผูซึ่งไดรับการแตงต้ังจากทางอบต.

แมฮอยเงินเชน กรรมการตรวจการจาง  เจาหนาที่ในการเลือกต้ังฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 

 
  คาใชสอย       ต้ังไว    1,073,440.- บาท 
  1.3.5 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ    ต้ังไว      60,000.-    บาท  

3เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน ใหผูรับจางทําการอยางหน่ึงอยางใด ที่

จําเปนตองดําเนินการ โดยอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ เชน คาจางเย็บเบาะนอนสําหรับเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ  คาจางเย็บผาคลุมเบาะนอน ปลอกหมอน  คาจางเหมาจัดเก็บขอมูล  คาจางเย็บหนังสือ

เขาปกหนังสือและจัดทําเอกสาร   คาโฆษณาและเผยแพร  คาติดต้ังไฟฟาและประปา คากําจัดและตักส่ิงปฏิกูล   

คาบริการกําจัดปลวก    คาจางทําความสะอาด   ตกแตงสวนหยอม ตัดหญา ดูแลรักษาตนไม รักษาความ

ปลอดภัยอาคาร สถานที่ที่ทําการ  คาจางเหมาแรงงานทําของตางๆ ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 

1.3.6 ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว   20,000.-   บาท ต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   เพื่อจายแยกเปน  

- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและส่ิงกอสราง    เพื่อเปนคาซอมแซมและ  ปรับปรุงส่ิงกอสรางตางๆ 

เชน อาคารที่ทําการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ประตู  ร้ัว  ฯลฯ  



- คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอรและอุปกรณ  เคร่ืองปรับอากาศ  ตู  โตะ  เกาอี้  ฯลฯ 

- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน เชน วัสดุตาง ๆ 
1.3.7 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว 923,440.-  บาท    เพื่อจายเปน 

   (1) สําหรับคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ  เชน วันปย

มหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ ต้ังไว   10,000.-  บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา   

 (2) สําหรับโครงการจางนักเรียน/นักศึกษาชวงปดภาคเรียนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความ

ยากจน   ต้ังไว  25,000.-  บาท  เพื่อจายเปนคาจางนักเรียน/นักศึกษา คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   (3) โครงการจัดซ้ือ   และทําส่ือการเรียนการสอนของศูนยการเรียนชุมชนตําบลแมฮอยเงิน ต้ังไว  

30,000.-  บาท   สําหรับเปนคาจัดซื้อ  จัดทําส่ือการเรียนการสอน  คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)   หนา 76  ขอ  5 

   (4) โครงการจัดซื้อและทําส่ือการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ต้ังไว   35,000.-   บาท  

สําหรับเปนคาจัดซ้ือและจัดทําส่ือการเรียนการสอน เอกสารการจัดประสบการณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ     คา

วัสดุ อุปกรณตาง ๆ  ฯลฯ    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2552-2554)   หนา 76  ขอ  5 

 (5) โครงการสงเสริมอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบานแมฮอยเงิน  ต้ังไว 118,800.- บาท       โดย

แยกเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอาหารเสริม (นม)      โรงเรียนบานแมฮอยเงิน  สําหรับ 

เด็กนักเรียนช้ัน ป. 1 – ป. 4  ต้ังไว 85,800.-  บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับเด็กนักเรียนช้ัน ป.5- ป.6  

ต้ังไว 33,000.-  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2552-2554)  หนา  65  ขอ  5 

(6)  โครงการสงเสริมอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานมวงโตน ต้ังไว 68,640 บาท   เพื่อเปน

คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานมวงโตน    สําหรับ เด็กนักเรียนช้ัน 

ป. 1 – ป. 4  ต้ังไว 36,960.-  บาท    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    สําหรับเด็กนักเรียนช้ัน ป.5 - ป.6 ต้ังไว 

31,680.-  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2552-2554)  หนา  65  ขอ  5 



 (7)   โครงการสงเสริมอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮอยเงิน ต้ังไว 84,000.-  บาท   

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮอยเงิน    

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  

หนา  76  ขอ  2 

(8) โครงการสงเสริมอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ  ต้ังไว  156,000.-  บาท  เพื่อเปน

คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ       ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา  75  ขอ  1 

(9) โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน  ต้ัง ไว  25,000.-  บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน  เพื่อจายเปนปายคาอาหาร  เคร่ืองด่ืม ขนม คา

ยานพาหนะ คาบัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ    วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา   และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา  76  ขอ  4 

   (10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร และคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ  ต้ัง ไว  

25,000.-  บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร และคณะกรรมการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ    คาปาย  อาหาร  เคร่ืองด่ืม  คายานพาหนะศึกษาดูงาน คาตอบแทนวิทยากร  คาของที่

ระลึก คาเอกสาร วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของ ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 76  ขอ  6 

 (11) โครงการวันเด็กแหงชาติประจําตําบลแมฮอยเงิน ต้ังไว  50,000.- บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานตามโครงการวันเด็กแหงชาติตําบลแมฮอยเงิน  เพื่อจายเปนคาอาหาร  เคร่ืองด่ืม  คาเอกสาร ปาย 

วัสดุ  อุปกรณตางๆ ของขวัญ ของรางวัล ขนม ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ   และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา  71  ขอ  2 

 (12)  โครงการเยาวชนสานฝนรวมกันเพื่อบานเกิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ต้ัง ไว  60,000.-  

บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเยาวชนสานฝนรวมกันเพื่อบานเกิดตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง  คาตอบแทนวิทยากร  คาดําเนินการจัดสถานที่ฝกอบรม  คารับรองพิธีเปด  คาอาหาร   คาอาหารวาง  

เคร่ืองด่ืม  คายานพาหนะศึกษาดูงาน  คาธรรมเนียมเขาสถานที่ศึกษาดูงาน  คาเชาสถานที่พักแรม  คาของที่ระลึก  

คาปายผา  คาวัสดุ อุปกรณอ่ืนที่เกี่ยวของ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฎในแผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา  74  ขอ  5 



 (13)  โครงการสงเสริมทักษะดานภาษาตางประเทศสําหรับเยาวชน และประชาชนตําบลแมฮอย

เงิน ต้ังไว  10,000.-  บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมทักษะดานภาษาตางประเทศ

สําหรับเยาวชน และประชาชนตําบลแมฮอยเงิน  คาตอบแทนวิทยากร  คาปายผา  คาเอกสาร  คาวัสดุ  อุปกรณที่

เกี่ยวของ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2552-2554)  หนา  63  ขอ 7 

 (14) โครงการปาเวณียี่เปงรําลึกตําบลแมฮอยเงิน  ต้ังไว  60,000.-   บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย

ในการดําเนินงานตามโครงการปาเวณียี่เปงรําลึกตําบลแมฮอยเงิน เพื่ อจ าย เปนค าป าย โครงการ   ค าป าย

ประชาสัมพันธ  คาจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ  ของและเงินรางวัล  คาดําเนินงานจัดแสดง  การตกแตงจัดร้ิวขบวน  

การละเลนพื้นเมืองตางๆ คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงาน ฯลฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 71  ขอ 7 

   (15) โครงการแขงขันกีฬา – กรีฑาประจําตําบลแมฮอยเงิน  ต้ังไว  60,000.-  บาท  เพื่อเปน

คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬา – กรีฑาประจําตําบลแมฮอยเงิน   เพื่อจายเปนคาอาหาร  

เคร่ืองด่ืม  คารับรองพิธีเปด  คาเอกสาร ปาย  ของรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา  อุปกรณภาคสนาม  

และวัสดุ  อุปกรณ ตาง ๆ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา  72  ขอ 15 

   (16) โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตําบลแมฮอยเงิน  ต้ัง ไว  20,000.-  บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตําบลแมฮอยเงิน   เพื่อจายเปนคา เอกสาร  ปาย  ของรางวัล  

คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและเจาหนาที่สนาม วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  

หนา  72  ขอ 17 

   (17) โครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลตําบลแมฮอยเงิน  ต้ัง ไว  20,000.-  บาท  เพื่อเปน

คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลตําบลแมฮอยเงิน  เพื่อจายเปนคาเอกสาร ปาย 

ของรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและเจาหนาที่สนาม วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-

2554)  หนา  72  ขอ 18 

   (18) โครงการแขงขันกีฬาเปตองตําบลแมฮอยเงิน  ต้ัง ไว  20,000.-  บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬาเปตองตําบลแมฮอยเงิน   เพื่อจายเปนคา เอกสาร ปาย ของรางวัล 



คาตอบแทน กรรมการตัดสินกีฬาเจาหนาที่สนาม วัสดุ  อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ

ในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา  72  

ขอ 16 

   (19) โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ  ต้ังไว  2,000.-  บาท  เพื่อเปน

คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ  เพื่อจายเปน

คาตอบแทนวิทยากรทองถิ่น  คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา  76  ขอ  7 

   (20) โครงการหนูนอยฟนสวยยิ้มใส  ต้ังไว  5,000.-  บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน

ตามโครงการหนูนอยฟนสวยยิ้มใส   เพื่อจายเปนคาปาย  คาขนม  ของรางวัล  คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ  ฯลฯ   ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา  

76  ขอ  6 

   (21) โครงการวันแมแหงชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา สิ ริกิ ต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ต้ัง ไว  2,000.-  บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการวันแมแหงชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ฯ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2552-2554)  หนา  71  ขอ  6 

   (22) โครงการวันพอแหงชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ต้ัง ไว  2,000.-  บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวันพอแหงชาติ และวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา  72  ขอ  8 

   (23) โครงการวันสงทายปเกาตอนรับปใหมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ  ต้ัง ไว  3,500.-  บาท  เพื่อเปน

คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวันสงทายปเกาตอนรับปใหมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ  เพื่อจายเปน

คาอาหาร เคร่ืองด่ืม ของขวัญ ของรางวัล  ขนม  วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 

   (24) โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ ต้ัง ไว  15,000.-  บาท  เพื่อเปน

คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ เพื่อจายเปนคารับรองพิธีเปด  

คาอาหาร  อาหารวาง  เคร่ืองด่ืม  ขนม  ของรางวัล ปาย เอกสาร วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน



ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-

2554)  หนา  76  ขอ  9 

   (25) โครงการวันเขาพรรษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ  ต้ังไว  1,500.-  บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานตามโครงการวันเขาพรรษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทียนพรรษา  สังฆ

ภัณฑ  วัสดุ   อุปกรณ ตาง ๆ  ฯ ลฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ

นันทนาการ  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา  72  ขอ  13 

   (26) โครงการวันพัฒนาการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ   ต้ังไว 15,000.-  บาท  เพื่อเปน

คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวันพัฒนาการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ   เพื่อจายเปนคาดําเนินงานใน

การจัดสถานที่  คารับรองพิธีเปด  คาจัดพิมพใบประกาศนียบัตร ของรางวัล  ปาย  เคร่ืองด่ืม  เอกสาร  วัสดุ  

อุปกรณตาง ๆ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2552-2554)  หนา  76  ขอ  11 
1.3.8 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ      ต้ัง

ไว   50,000.-  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  เพื่อจายเปน 

 (1) คาใชจายในการเลือกต้ัง สําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ังทั่วไป หรือเลือกต้ังซอม

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล 

    (2)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   สําหรับเปน   ลงทะเบียน   คาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ

เดินทาง  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง  

(3) คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความจําเปน  และ 

ความเหมาะสม  

   (4)  คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ  ตาม

วาระและโอกาสที่จําเปน และมีความสําคัญ  

 
คาวัสดุ     ต้ังไว  136,880.-   บาท 

  1.3.9 ประเภท คาวสัดุสาํนักงาน    ต้ังไว 30,000.-     บาท  
   4เพื่อจายเปนคาซ้ือส่ิงของ  เคร่ืองใชตาง ๆในสํานักงาน  เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ไม

บรรทัด  ปากกาเนนขอความ  ปากกาลบคําผิด  ตัวหนีบ   เทป PVC แบบใส  กาว  เคร่ืองคํานวณเลข  เคร่ืองตัด

กระดาษ  เคร่ืองเย็บกระดาษ  ลวดเย็บกระดาษ  กระดานไวทบอรด ปากกาเขียนไวทบอรด   ซองจดหมาย  ฟว



เจอรบอรด  ตลับหมึกพรอมหมึกเติม  นาฬิกาต้ัง/แขวน  กระเปา  แผนปายสํานักงาน  แผงกั้นหอง  มุงลวด  

เหล็กดัด  น้ําด่ืม ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
  1.3.10  ประเภท คาวัสดุการศึกษา   ต้ังไว      11,880.-     บาท 
  เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ  คาอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา  ฯลฯ   

และคาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
  1.3.11   ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว   ต้ังไว 20,000.-   บาท  
   5เพ่ือจายเปนคาส่ิงของเครื่องใชตาง  ๆ  เชน ถาดหลุม  ชอนแกง  ถวย จาน แปรงไมกวาด ไมถูพ้ืน  ผา
เช็ดทําความสะอาดอเนกประสงค  สบู  ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน  น้ํายาและผงทําความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ  
น้ําด่ืม ผากันเปอน  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 1.3.12 ประเภท คาวสัดุคอมพิวเตอร      ต้ังไว 20,000.-   บาท   
                         6เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก  หมึกพิมพ โปรแกรมและอปุกรณอ่ืน  ๆ  ที่

เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
  1.3.13 ประเภท คาวสัดุโฆษณาและเผยแพร       ต้ังไว   10,000.-   บาท   
                         7เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  ฟลม  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  

รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง  อัดขยายรูป ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
  1.3.14  ประเภท คาวสัดุกอสราง     ต้ังไว    20,000.-   บาท 
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเหล็กสําเร็จรูป  เหล็กดัด  ตะปู  ไมอัด  ไมเนื้อแข็ง  ไมสําเร็จรูป  กระเบ้ือง  

ปูนซีเมนต  ประตู  หนาตางสําเร็จรูป  อิฐ  ทราย  ซีเมนตบลอค อุปกรณประปา  สายไฟ  อุปกรณไฟฟา  ทอและขอ

ตอตาง ๆ   สี  แปรงทาสี  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
  1.3.15  ประเภท คาวสัดุเครื่องแตงกาย  ต้ังไว  20,000.-  บาท 
  เพื่อจายเปนคาซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชตาง  ๆ เชน เคร่ืองแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผากันเปอน  ผา  ชุดกีฬา  ชุดกัน

เปอน ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนการศึกษา 
  1.3.16  ประเภท คาวสัดุการกีฬา  ต้ังไว  5,000.-   บาท 
  เพื่อจายเปนคาอุปกรณกีฬาประเภทตาง ๆ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 



1.4 หมวดเงนิอุดหนุน     ต้ังไว   รวม   900,800.-   บาท   แยกเปน   
 1.4.1 ประเภทเงินอุดหนนุสวนราชการ   เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน 

 (1) อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมประเพณีไมดอก ไมประดับ  ต้ังไว  5,000.-  บาท   
  เพื่อจายเปนคาใชจายในงานประเพณีไมดอก  ไมประดับ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 55 ขอ  6 
 (2) อุดหนุนอําเภอดอยสะเก็ด ตามโครงการจัดงานรัฐพธิีและประเพณทีองถ่ิน ต้ังไว 15,000.- บาท   
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีทองถิ่น  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา 55 ขอ  6 
(3) อุดหนุนอําเภอดอยสะเก็ด ตามโครงการสนับสนนุจัดทํารถบปุผชาติในงานไมดอกไมประดับ  

ต้ัง ไว  5,000.-  บาท   
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนจัดทํารถบุปผชาติในงานไมดอกไมประดับ  ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-

2554)  หนา 55 ขอ  6 
(4) อุดหนุนอําเภอดอยสะเก็ด ตามโครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศอําเภอดอยสะเก็ด  ต้ัง ไว  

10,000.-  บาท   
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนจัดทํารถบุปผชาติในงานไมดอกไมประดับ  ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-

2554)  หนา 55 ขอ  6 
(5) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลปาเม่ียง  ตามโครงการแขงขันกีฬาประชาชนระดับอําเภอ 

“ทองถ่ินดอยสะเก็ดเกมส” ครั้งที่ 3 ประจําป 2552    ต้ังไว 30,000.-  บาท   
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาประชาชนระดับอําเภอ “ทองถิ่นดอยสะเก็ดเกมส” คร้ังที่ 3 

ประจําป 2552   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 71 ขอ 1 
(6) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด  โครงการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา

วันวิสาขบูชา (แหนมสดรดถวายตนศรีมหาโพธิ์)   ต้ังไว  15,000.-  บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (แห

นมสดรดถวายตนศรีมหาโพธิ์) ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา  64  ขอ 3 



(7) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด โครงการอบรมประชาชนประจําตําบล อปต./และ
อบรมประชาชนประจําอําเภอ (อปอ.)   ต้ังไว  3,000.-  บาท   

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมประชาชนประจําตําบล อปต./และอบรมประชาชน

ประจําอําเภอ (อปอ.)     ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา  64  ขอ 1 
(8) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด โครงการบรรพชา  อุปสมบท ภาคฤดูรอน   ต้ังไว  

3,000.-  บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการบรรพชา  อุปสมบท ภาคฤดูรอน     ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2552-2554)  หนา  64  ขอ 2 
(9) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด โครงการคารวะดําหัวพระสังฆาธิการ/ผูสูงอายุ

อําเภอดอยสะเก็ด   ต้ังไว  5,000.-  บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการคารวะดําหัวพระสังฆาธิการ/ผูสูงอายุอําเภอดอยสะเก็ด    

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา  64  ขอ 4 
(10) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด โครงการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ    

ต้ังไว  3,000.-  บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ต้ังจายจากเงิน

รายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-

2554)  หนา  64  ขอ 6 
(11) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด โครงการพุทธศาสนสมัพันธ  ต้ังไว  3,000.- บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพุทธศาสนสัมพันธ      ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏใน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 55 ขอ  6 
  (12) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลแมฮอยเงิน ตามโครงการพระธรรมทูตและพิธีกรรมทาง
ศาสนาตางๆ    ต้ัง ไว  20,000.-   บาท   

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพระธรรมทูตและพิธีกรรมทางศาสนาตางๆ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏ

ในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา 72  ขอ  9 
 
 



(13) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลแมฮอยเงิน โครงการแหไมคํ้าสะหรี   ต้ังไว  16,000.-  บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแหไมคํ้าสะหรี   ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา 72  ขอ  10 
(14) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลแมฮอยเงิน โครงการปาเวณีปใหมเมืองตําบลแมฮอยเงิน  ต้ัง

ไว 40,000.-  บาท      
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปาเวณีปใหมเมืองตําบลแมฮอยเงิน  ต้ังจายจากเงิน

รายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-

2554)  หนา 71  ขอ  4 
(15) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลแมฮอยเงิน โครงการจัดขบวนแหนมสดรดถวายตนศรีมหา

โพธิ์  ต้ังไว  70,000 บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดขบวนแหนมสดรดถวายตนศรีมหาโพธิ์   ต้ังจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-

2554)  หนา 72  ขอ  11 
(16) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลแมฮอยเงิน โครงการอุปสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณร

ภาคฤดูรอน    ต้ังไว  10,000.-  บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอุปสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา 72 ขอ 12 
 (17) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลแมฮอยเงิน ตามโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ต้ังไว  

20,000.-   บาท   
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ต้ังจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  

หนา 72 ขอ 13 
 (18) อุดหนุนศูนยกีฬาตําบลแมฮอยเงิน ตามโครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ประชาชนระดับอําเภอ “ทองถ่ินดอยสะเก็ดเกมส” ครั้งที่ 3 ประจําป 2552 ต้ังไว    25,000.-   บาท   
 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาประชาชนระดับอําเภอ “ทองถิน่ดอย

สะเก็ดเกมส” คร้ังที่ 3 ประจําป 2552 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) หนา 72 ขอ 14 



(19) อุดหนุนโรงเรียนบานแมฮอยเงิน   ตามโครงการสงเสริมอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานแมฮอยเงิน  ต้ังไว   340,600.-  บาท        
                เพื่อจายเปนคาใชจาย ตามโครงการสงเสริมอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานแมฮอยเงิน 

โดยแยกเปนเด็กนักเรียนช้ัน ป. 1 – ป. 6  ต้ังไว 234,000.-  บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  และสําหรับเด็ก

นักเรียนช้ัน ม.1 - ม.3  ต้ังไว 106,600.-  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา 74  ขอ 8 
(20)  อุดหนุนโรงเรียนบานมวงโตน   ตามโครงการสงเสริมอาหารกลางวันสําหรับเด็ก 

นักเรียนโรงเรียนบานมวงโตน   ต้ังไว  135,200.-  บาท        
                เพื่อจายเปนคาใชจาย ตามโครงการสงเสริมอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานมวงโตน 

ชั้น ป. 1 – ป. 6   ต้ังไว 135,200.-  บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   และปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา 74  ขอ 8 
  (21)  อุดหนุนโรงเรียนบานมวงโตน ตามโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมลานนา ต้ังไว 60,000.-  
บาท 
  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมลานนา  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา 73  ขอ 4 
  (22)  อุดหนุนโรงเรียนบานแมฮอยเงิน  ตามโครงการศิลปะการฟอนรําลานนา ต้ังไว  60,000.- บาท 
  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการศิลปะการฟอนรําลานนา ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554)  หนา 73  ขอ 4 
  (23)  อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลตลาดขวัญ  ตามโครงการกีฬาประชาชนทองถ่ินสัมพันธ  
ต้ังไว  7,000.-  บาท 
  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกีฬาประชาชนทองถิ่นสัมพันธ ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2552-2554)  หนา 72 ขอ 14 
 

 
2. รายจายเพื่อการลงทนุ     ต้ังไว 6,360.- บาท 
 หมวดคาครภุัณฑ  คาที่ดินและสิง่กอสราง   ต้ังไว 6,360.- บาท 
 คาครุภัณฑ       ต้ังไว   6,360.- บาท 
 2.1 ประเภท ครุภัณฑสาํนกังาน       ต้ังไว   6,360.- บาท 



  (1) คาจัดซ้ือพัดลมแบบติดผนัง       ต้ังไว   3,000.-    บาท  
   เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมแบบโคจรติดผนัง  ขนาด  16   นิ้ว  จํานวน  2   ตัว ๆ  ละ   1,500.-      บาท    

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
  (2) คาจัดซ้ือโตะญ่ีปุน         ต้ังไว    3,360.-  บาท    
  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือโตะญ่ีปุนขนาดกวาง  30 x 30 นิ้ว  จํานวน 12  ตัว ๆ  ละ 280  บาท  เปนเงิน  

3,360.-  บาท  ต้ังงบประมาณราคาทองตลาดทั่วไป  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่สวนการศึกษาฯ ตองการและมี

คุณสมบัตินอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน 
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม 

 

รายจายงบกลาง 
 

รายจายงบกลาง      ต้ังไว รวม    625,000.-    บาท  แยกเปน 
 

1.ประเภทเงินสํารองจาย       ต้ังไว      300,000.-     บาท    
 1.1.ประเภทเงินสํารองจาย      ต้ังไว      300,000.-     บาท   

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนและไมไดต้ังงบประมาณในหมวดอ่ืนไว     ต้ังจายจากเงินรายได    

ปรากฏในแผนงานงบกลาง  
 

2.ประเภทรายจายตามขอผูกพัน       ต้ังไว    325,000.-    บาท   แยกเปน 
 2.1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     ต้ังไว   60,000.-     บาท  
 เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม ของพนักงานจางของ 

อบต.แมฮอยเงิน  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 

2.2.เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน ต้ังไว  65,000.-  บาท  
เพื่อสงสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการ  พนักงานสวนทองถิ่น  ตามหนังสือส่ังการที่              

สท.0313.4/ว.777 ลงวันที่ 9 เม.ย.2544  ต้ังจายไดอัตรารอยละ 1 ของรายไดประจําป ต้ังจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 

2.3.เงินทุนการศึกษา       ต้ังไว  200,000.-  บาท  
เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามโครงการรวมมือทางวิชาการกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ต้ังจายจากเงิน

รายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

 
 


	1.3.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 50,000.- บาท   
	หน่วยงาน ส่วนการคลัง

	1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตำบล  ตั้งไว้ 15,000.-  บาท   
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่จำเป็นต้องดำเนินการ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจนแล้วเสร็จ เช่น ค่าจ้างเย็บเบาะนอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  ค่าจ้างเย็บผ้าคลุมเบาะนอน ปลอกหมอน  ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล  ค่าจ้างเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและจัดทำเอกสาร   ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าติดตั้งไฟฟ้าและประปา ค่ากำจัดและตักสิ่งปฏิกูล   ค่าบริการกำจัดปลวก    ค่าจ้างทำความสะอาด   ตกแต่งสวนหย่อม ตัดหญ้า ดูแลรักษาต้นไม้ รักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ที่ทำการ  ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ  เครื่องใช้ต่าง ๆในสำนักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ไม้บรรทัด  ปากกาเน้นข้อความ  ปากกาลบคำผิด  ตัวหนีบ   เทป PVC แบบใส  กาว  เครื่องคำนวณเลข  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  ลวดเย็บกระดาษ  กระดานไวท์บอร์ด ปากกาเขียนไวท์บอร์ด   ซองจดหมาย  ฟิวเจอร์บอร์ด  ตลับหมึกพร้อมหมึกเติม  นาฬิกาตั้ง/แขวน  กระเป๋า  แผ่นป้ายสำนักงาน  แผงกั้นห้อง  มุ้งลวด  เหล็กดัด  น้ำดื่ม ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	   เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง  ๆ  เช่น ถาดหลุม  ช้อนแกง  ถ้วย จาน แปรงไม้กวาด ไม้ถูพื้น  ผ้าเช็ดทำความสะอาดอเนกประสงค์  สบู่  ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน  น้ำยาและผงทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์  น้ำดื่ม ผ้ากันเปื้อน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	                         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  หมึกพิมพ์ โปรแกรมและอุปกรณ์อื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	                         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ฟิล์ม  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง  อัดขยายรูป ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา


