สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ของ

องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมคือ
บัดนี้ถึงเวลาทีค่ ณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสนี้คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกสภาฯทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย ในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับไว
จํานวน 16,368,000.- บาท โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จะได
ปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงิน
รายจายไว จํานวน 16,368,000.- บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนการจัดทํางบประมาณ
แบบสมดุล (รายจายเทากับรายรับ) นอกจากนั้นขณะนี้ องคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู
3,228,065.15.- บาท
2. การบริหารงบประมาณในปที่ผา นมาและปปจจุบัน
ในปงบประมาณที่ผานมา แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจํากัด
เมื่อเปรียบเทียบภารกิจตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายก็ตาม
แตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไว
ครบถวนทุกรายการ
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2.1 รายรับ ปงบประมาณ 2551 ประมาณการไว รวมทั้งสิ้น 16,368,000.-บาท
รับจริง
ประมาณการ ประมาณการ
รายรับ
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ก. รายไดจากภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
11,000
20,000
25,845.91
1.1 ภาษีบํารุงทองที่
110,000
120,000
126,130.00
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
20,000
40,000
48,167.50
1.3 ภาษีปาย
400,000
520,000
423,868.20
1.4 ภาษีสุรา
910,000
1,900,000
1,866,079.85
1.5 ภาษีสรรพสามิต
1,000
500
1.6 ภาษีคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
4,488,000
5,781,290
5,451,870.91
1.7 ภาษีมูลคาเพิ่ม
60,000
150,000
159,837.73
1.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1,700,000
1,600,000
1,597,086.00
1.9 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมที่ดิน
2. หมวดรายไดจากทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 คาภาคหลวงแร
2.2 คาภาคหลวงปโตเลียม
2.3 คาภาคหลวงไม
ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
3. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
3.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
3.2 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
3.3 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
3.4 คาใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
3.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทาง
บก
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6,605.70
20,444.21
-

15,000
10,000
900

11,800
20,000
900

7,413.00
2,020.00
2,000.00
2,300.00
6,500.00

4,000
10,000
2,000
500
6,000

5,000
5,000
5,000
1,000
6,000

หมาย
เหตุ

รายรับ
3.6 คาปรับการผิดสัญญา
3.7 คาธรรมเนียมปดประกาศ
3.8 คาธรรมเนียมทรัพยากรปาไม
3.9 คาธรรมเนียมการพนันเพิ่ม
3.10 คาธรรมเนียมขุดบอดิน
3.11 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข
3.12 คาใบอนุญาตโรงงาน
3.13 คาใบอนุญาตขายสุรา
4. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
4.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

รับจริง
ประมาณการ ประมาณการ
ป 2549
ป 2550
ป 2551
30,000
30,000
960.00
500
500
320.00
500
500
200
200
20.00
500
500
500
4,000
4,000
9,354.00
500
871.06

76,110.25

10,000

29,060

-

-

-

58,000
-

30,000
-

50,000
500

1,000.00

100

115

ค. รายไดจากทุน

-

-

-

ง. เงินชวยเหลือ

-

-

-

2,843,080.00

3,664,508

6,065,135

12,735,884.32

11,488,708

16,368,000

5. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย
6. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
6.1 คาขายแบบแปลน
6.2 คาสมัครสมาชิกสภาฯ/ผูบริหารทองถิ่น
7. รายไดจากเงินอุทิศ
7.1 เงินอุทิศ

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
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หมาย
เหตุ

2.2 รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน/แผนงาน
ดานบริหารทัว่ ไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสังเคราะห
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
รวม
2.3 รายจายตามหมวดรายจาย
หมวด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายจายงบกลาง
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
หมวดคาจางชั่วคราว
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดรายจายอื่น ๆ
หมวดครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
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จายจริง
ป 2549

ประมาณการ
ป 2550

ประมาณการ
หมายเหตุ
ป 2551

2,188,487.37
40,000.00

4,756,360
185,000

5,447,554
245,580

147,936.00
178,521.80
1,134,643.50
64,800.00
144,709.30

618,880
176,649
837,200
824,410
305,408
375,900

2,567,310
192,560
1,560,000
1,179,565
100,000
420,000

386,500.00
22,300.00

2,866,691
170,000

3,757,821
230,000

73,116.00
4,381,013.97

372,210
11,488,708

667,610
16,368,000

จายจริง
ประมาณการ ประมาณการ
หมายเหตุ
ป 2549
ป 2550
ป 2551
73,116.00
372,210
667,610
510,360.00
1,753,320
1,935,180
88,560.00
430,080
814,380
978,705.59
3,598,108
6,716,029
37,658.58
198,000
218,000
209,283.30
1,405,649
1,938,380
116,000
100,000
1,634,393.00
3,615,341
3,978,421
4,381,013.97

11,488,708

16,368,000

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม (รายจายทีไ่ มนําไปตั้งงบประมาณ)
ป 2549
ป 2550
จายจาก
รายการ
(เปนเงิน/บาท) (เปนเงิน/บาท)
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
2. เงินจายขาดเงินสะสม 2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
2.1.1 งานบริหารทั่วไป
2.2 แผนงานการศึกษา
2.2.1 งานศึกษาไมกําหนดระดับ
2.3 แผนงานสาธารณสุข
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน
2.5.1 งานไฟฟาถนน
2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2.6.1งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
2.7.1 งานกีฬาและนันทนาการ
2.7.2 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.8.1 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
2.9 แผนงานการเกษตร
2.9.1 งานสงเสริมการเกษตร
2.10 แผนงานงบกลาง

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
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สวนที่ 2
ขอบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2551
ขององคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
--------------------------หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
ยอดรวม
16,368,000 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ก. ดานบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ค. ดานการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานการเกษตร
ง. ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
ยอดรวม

5,447,554 บาท
245,580 บาท

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

2,567,310 บาท
192,560 บาท
1,560,000 บาท
1,179,565 บาท
100,000 บาท
420,000 บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

3,757,821 บาท
230,000 บาท

ยอดรวม

667,610 บาท

เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร
ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบ ตอไป
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ขององคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
--------------------โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 อาศัย
อํานาจ ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึง
ตราขอบัญญัติงบประมาณตําบลขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมคือ และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอดอยสะเก็ด ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบัญญัติตําบลนี้เรียกวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง
“งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551”
ขอ 2. ขอบัญญัติตําบลนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหตั้งจายเปนจํานวน รวม
ทั้งสิ้น 16,368,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป
ก. ดานบริหารทั่วไป
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
ยอดรวม 5,447,554 บาท
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม
245,580 บาท
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม
(1) แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 2,567,310 บาท
(2) แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
192,560 บาท
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห
ยอดรวม 1,560,000 บาท
(4) แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 1,179,565 บาท
(5) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 100,000 บาท
(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
ยอดรวม
420,000 บาท
และนันทนาการ
ค. ดานการเศรษฐกิจ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม
3,757,821 บาท
(2) แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
230,000 บาท
ง. ดานการดําเนินงานอื่น
(1) แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
667,610 บาท
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ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3
ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ
แผนงานการพาณิชย
ยอดรวม
- บาท
ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 7. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

(ลงนาม) อุดม อิ่นคํา
(นายอุดม อิ่นคํา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมคือ
วันที่ 12 กันยายน 2550

อนุมัติ

(ลงนาม)

สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)
นายอําเภอดอยสะเก็ด
วันที่ 10 กันยายน 2550
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สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
-

ประมาณการรายรับ

-

รายจายตามแผนงาน

-

รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
ก. รายไดภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร รวม 10,131,790.- บาท แยกเปน
1.1 ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 20,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรงรัดการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จํานวน 120,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรงรัดการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3 ภาษีปาย จํานวน 40,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวา
จะสามารถเรงรัดการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
1.4 ภาษีสุรา จํานวน 520,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนือ่ งจากคาด
วาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
1.5 ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,900,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
1.6 ภาษีคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 500 บาท ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา
1.7 ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 5,781,290 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
1.8 ภาษีธรุ กิจเฉพาะ จํานวน 150,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
1.9 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมที่ดิน จํานวน 1,600,000 บาท คําชี้แจง
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา
2. หมวดรายไดจากทรัพยากรธรรมชาติ รวม 32,700 บาท
2.1 คาภาคหลวงแร จํานวน 11,800 บาท คําชี้แจง คาดวาจะไดรับการจัดสรร
2.2 คาภาคหลวงปโตเลียม จํานวน 20,000 บาท คําชี้แจง คาดวาจะไดรบั การจัดสรร
2.3 คาภาคหลวงไม จํานวน 900 บาท คําชี้แจง คาดวาจะไดรับการจัดสรร
ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
3. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวม 58,700 บาท แยกเปน
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3.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูง
กวาปที่ผานมา
3.2 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํา
กวาปที่ผานมา
3.3 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข จํานวน 5,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูง
กวาปที่ผา นมา
ตามขอบัญญัติตําบลเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2550 และ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหตั้งตลาด
3.4 คาใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
3.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 6,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว
เทากับปท่ผี านมา
3.6 คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปทผี่ านมา
3.7 คาธรรมเนียมปดประกาศ จํานวน 500 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
3.8 คาธรรมเนียมทรัพยากรปาไม จํานวน 500 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
3.9 คาธรรมเนียมการพนันเพิ่ม จํานวน 200 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
3.10 คาธรรมเนียมขุดบอดิน จํานวน 500 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
3.11 คาธรรมเนียมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 500 บาท ประมาณการไวรองรับ
ขอบัญญัติตําบล เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2550
3.12 คาใบอนุญาตโรงงาน จํานวน 4,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร
3.13 คาใบอนุญาตขายสุรา จํานวน 500 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว คาดวาจะไดรับการ
จัดสรรหรือจัดเก็บเอง
4. หมวดรายไดจากทรัพยสนิ รวม 29,060 บาท
4.1 คาดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร จํานวน 29,060 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผาน
มา
5. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม - บาท คําชี้แจง เนื่องจากองคการบริหาร
สวนตําบลไมมีรายไดในสวนนี้
6. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 50,500 บาท
6.1 ขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
6.2 คาสมัครสมาชิกสภา / ผูบริหารทองถิ่น จํานวน 500 บาท คําชี้แจง ประมาณการรองรับไว
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7. รายไดจากเงินอุทิศ รวม 115 บาท
7.1 เงินอุทิศ จํานวน 115 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปที่ผานมา
ค. รายไดจากทุน รวมทั้งสิ้น - บาท คําชี้แจง เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลไมมี
รายไดในสวนนี้
ง. เงินชวยเหลือ รวมทั้งสิ้น - บาท
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 6,065,135 บาท ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจาก
คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ไดนํายอดเงินอุดหนุนทั่วไปทีก่ ําหนดวัตถุประสงค ไปรวมกับเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ตามหนังสือ อําเภอดอยสะเก็ด ดวนมาก ที่ มท 0827.11/2137 ลว. 18 มิถุนายน 2550
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารทัว่ ไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
------------------------วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิตกิ รรมตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.
5.

การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
จัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทํางบประมาณ
การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
จัดเก็บสถิติขอมูลจัดทํางบประมาณ
การประชาสัมพันธและการพัฒนาบุคลากร

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2. สวนการคลัง
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งบประมาณรวม
งบประมาณรวม

4,364,049 บาท
1,083,505 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
คาตอบแทน
คา
ใชสอยและ
สาธารณูปโภค
วัสดุ

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

1. งานบริหารทั่วไป

872,880

327,180

2,805,089

2. งานบริหารงานคลัง

490,980

112,440

415,185

รวม

1,363,860

439,620

3,220,274

งาน
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เงิน
อุดหนุน

คาครุภัณฑ
รายจายอืน่
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง

รวม

218,000

40,000

-

100,900 4,364,049

-

-

-

64,900 1,083,505

218,000

40,000

-

165,800 5,447,554

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

สํานักปลัดฯ
สวนการคลัง
-

รหัส
บัญชี
00111
00113
-

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารทัว่ ไป (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
------------------------วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันภัยฝายพลเรือนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
งานที่ทํา
1. ดําเนินงานระงับและปองกันบรรเทาสาธารณภัยและบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูประสบภัยสาธารณะ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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งบประมาณรวม

245,580 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เงินเดือน
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

1.งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

-

-

-

-

145,580

100,000

-

245,580

รวม

-

-

-

-

145,580

100,000

-

245,580

งาน
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คาตอบแทน
คา
ใชสอยและ
สาธารณูปโภค
วัสดุ

เงิน
อุดหนุน

คาครุภัณฑ
รายจายอืน่
ที่ดนิ และ
สิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

สํานักปลัดฯ
-

รหัส
บัญชี
00123

-

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)
-------------------วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมโี อกาสเรียนรูเสริมสรางคุณภาพชีวติ
3. เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนไดรบั การเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน
งานที่ทํา
1. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป
2. พิจารณาใหทนุ การศึกษาแกเยาวชนที่เรียนดี แตขาดทุนทรัพยภายในตําบลแมคือ
3. สงเสริมการเรียนรู ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมภาคฤดูรอน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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งบประมาณรวม

2,567,310 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

งาน

1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
2. งานศึกษาไม
กําหนดระดับ

รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

263,760 277,200

-

-

263,760 277,200
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คาตอบแทน
คา
ใชสอยและ
สาธารณูปโภค
วัสดุ
1,147,210

-

-

-

1,147,210

-

เงิน
อุดหนุน
810,240

คาครุภัณฑ
รายจายอืน่
ที่ดนิ และ
สิ่งกอสราง

รวม

-

48,900 2,547,310

20,000

-

-

830,240

-

48,900 2,567,310

20,000

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ
สวนการศึกษาฯ

สวนการศึกษาฯ
-

รหัส
บัญชี
00211

00214

-

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
-------------------------วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ปองกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขตาง ๆ
งานที่ทํา
1.รณรงคใหความรูดานสาธารณสุขและการตรวจสุขภาพตางๆ แจกจายทรายอะเบท
พนหมอกควัน ควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก คุมกําเนิดสุนัข แมว และปองกันโรคพิษสุนขั บา

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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งบประมาณรวม 192,560 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

งาน

1. งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น
รวม

คาจาง
ชั่วคราว

-

-

70,000

-

122,560

-

-

-

70,000

-

122,560

-

Page 22 of 59ขอบัญญัติไวลงในเวป.docD:\ขอบัญญัติไวลงในเวป.doc

คาตอบแทน
คา
ใชสอยและ
สาธารณูปโภค
วัสดุ

เงิน
อุดหนุน

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-

192,560

สํานักปลัดฯ

00223

-

192,560

-

-

คาครุภัณฑ
รายจายอืน่
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
---------------------------วัตถุประสงค
1. เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชือ้ ใหมีเบี้ยยังชีพ ดํารงตนอยูในสังคมได
อยางมีความสุขตาม อัตภาพ
งานที่ทํา
1. ใหเบีย้ ยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ ของตําบลแมคือ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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งบประมาณรวม

1,560,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
เงินเดือน
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

1.งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห

-

-

1,560,000

-

-

-

-

1,560,000

รวม

-

-

1,560,000

-

-

-

-

1,560,000

งาน
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คาตอบแทน
คา
ใชสอยและ
สาธารณูปโภค
วัสดุ

เงิน
อุดหนุน

คาครุภัณฑ
รายจายอืน่
ที่ดนิ และ
สิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

สํานักปลัดฯ
-

รหัส
บัญชี
00232

-

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
---------------------------วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ควบคุมการกอสรางงาน สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และงานพัฒนาเสนทาง
คมนาคมใหเหมาะสม
งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมการกอสรางถนน สะพาน รางระบายน้ํา และรื้อถอนอาคาร
งานออกแบบ
งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
งานตรวจสอบวัสดุการกอสราง
งานควบคุมทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สวนโยธา

งบประมาณรวม
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1,179,565 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

งาน

1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
2. งานไฟฟาถนน
รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

307,560

97,560

-

-

307,560

97,560
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คาตอบแทน
คา
ใชสอยและ
สาธารณูปโภค
วัสดุ
568,545

568,545

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

-

-

-

-

200,000

-

-

200,000

-

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
5,900

-

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

979,565

สวนโยธา

00241

200,000

สวนโยธา

00242

-

-

รวม

5,900 1,179,565

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
-------------------------------------วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รับรูขอมูลพื้นฐานของชุมชน
2. เพือ่ เปนการปองกันและหางไกลยาเสพติด
3. เพือ่ ใหมีความรู ความเขาใจงานสาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.) การปกครอง กฎหมาย
วิชาการและอาชีพตางๆ
งานที่ทํา
1. การฝกอบรม ฯ การจัดเก็บขอมูล
2. จัดกิจกรรมเฝาระวังสรางความยั่งยืนในการแกไขปญหาตอตานภัยยาเสพติด

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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งบประมาณรวม 100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน

งาน

1.งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน

รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

-

-

-

-
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คาตอบแทน
คา
ใชสอยและ
สาธารณูปโภค
วัสดุ
-

-

-

เงิน
อุดหนุน

คาครุภัณฑ
รายจายอืน่
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง

รวม

100,000

-

-

100,000

100,000

-

-

100,000

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ
สํานักปลัด ฯ

-

รหัส
บัญชี
00252

-

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)
--------------------------------วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการสงเสริมวันสําคัญของชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสงเสริมงานประเพณี
ตางๆ
2. เพื่อเสริมสรางใหประชาชนในทองถิ่นมีความรัก สามัคคีในหมูคณะ
3. เพื่อใหประชาชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนดว ยการเลนกีฬาออกกําลังกาย
งานที่ทํา
1. จัดทํากิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีตาง ๆ
2. จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาประชาชนภายในตําบล และนอกสถานที่
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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งบประมาณรวม 420,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
คาครุภัณฑ
คาตอบแทน
คา
เงิน
รายจาย
คาจาง
ที่ดินและ
ใชสอยและ
สาธารณูปโภค อุดหนุน
อื่น
ชั่วคราว
วัสดุ
สิ่งกอสราง

งาน

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา

1. งานกีฬาและนันทนาการ

-

-

50,000

-

146,000

-

-

196,000

2. งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น

-

-

-

-

224,000

-

-

224,000

-

-

50,000

-

370,000

-

-

420,000

รวม
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รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

สํานักปลัดฯ

00262

สํานักปลัด ฯ
-

00263
-

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
รายจายตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ(00300)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)
--------------------------วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพื่อใหการบริการสํารวจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหการบริหารสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว
เพื่อใหการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
เพื่อเศรษฐกิจเปนหลัก เชน ถนนเพื่อการขนสงสินคา เปนตน

งานที่ทํา
1. การบริหารงานดานเศรษฐกิจ
2. งานกอสรางโครงสรางพื้นฐานในตําบล
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สวนโยธา
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งบประมาณรวม

3,757,821 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
คาตอบแทน
คา
ใชสอยและ
สาธารณูปโภค
วัสดุ

คาครุภัณฑ
รายจายอืน่
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

1.งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน

-

-

-

-

-

-

3,757,821 3,757,821

รวม

-

-

-

-

-

-

3,757,821 3,757,821

งาน
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เงิน
อุดหนุน

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

สวนโยธา
-

รหัส
บัญชี
00312

-

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
รายจายตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการเกษตร (00320)
---------------------------------วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมอาชีพประชาชน
2. เพือ่ สรางรายไดใหกับประชาชน
3. เพือ่ ใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการเกษตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. จัดหาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว
2. สนับสนุนสงเสริมการรวมกลุมอาชีพเกษตรกรทํานา

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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งบประมาณรวม 230,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

งาน

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

1.งานสงเสริมการเกษตร

-

-

100,000

-

130,000

-

-

230,000

รวม

-

-

100,000

-

130,000

-

-

230,000
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คาตอบแทน
คา
ใชสอยและ
สาธารณูปโภค
วัสดุ

เงิน
อุดหนุน

คาครุภัณฑ
รายจายอืน่
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

สํานักปลัดฯ
-

รหัส
บัญชี
00321

-

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
รายจายตามแผนงาน
ดานการดําเนินการอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)
--------------------------วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดเฉพาะ
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอื่น เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อชวยเหลือในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนอันเกี่ยวกับสาธารณภัย
ที่ไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนา
งานที่ทํา
1. รายจายตามขอผูกพัน
2. เงินสํารองจาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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งบประมาณรวม

667,610 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

งาน
1. งบกลาง

รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา
-

-

คาจาง
ชั่วคราว
-

-
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คาตอบแทน
คา
ใชสอยและ
สาธารณูปโภค
วัสดุ
-

-

-

-

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
-

-

-

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

-

-

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

667,610

สํานักปลัดฯ

00411

667,610

-

-

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
------------------------------ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิน้
7,112,189.-บาท แยกเปน
รายจายประจํา ตั้งไว รวม 7,011,289.- บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว รวม 872,880.- บาท แยกเปน
1.1 ประเภท เงินเดือน / คาตอบแทนผูบริหาร ตั้งไว 297,600.- บาท เพื่อจายเปน
เงินเดือน คาตอบแทนประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษ ของ นายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
1.2 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 437,280.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแก
พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
1.3 ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 66,000.- บาท เพื่อจายเปน
1. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเงิน
ประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00111)
2. เงินคาตอบแทนพิเศษพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งไว 24,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00111)
1.4 ประเภท เงินเดือน/ คาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผูบริหารทองถิ่น ตั้ง
ไว 72,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก ฯ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
2. หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว รวม 327,180.- บาท แยกเปน
2.1 ประเภท คาจางชั่วคราว ตั้งไว 279,180.- บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง
ตามภารกิจ และทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
2.2 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 48,000.- บาท เพื่อ
จายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00111)
3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตัง้ ไว รวม 4,585,089.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตัง้ ไวรวม 1,202,840.- บาท
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3.1 ประเภทคาตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการ
สภาฯ ตั้งไว 861,840.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนให ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ และเลขานุการสภาฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
3.2 ประเภทคาเบี้ยประชุม ตั้งไว 36,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมสภาฯ ใหแก
สมาชิกสภาฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00111)
3.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตําบลและผูบริหาร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
3.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 80,000.- บาท เพื่อจายเปนเงิน
ชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบลและผูบริหาร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
3.5 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแก คณะกรรมการตรวจงานจาง ผูแทน
ประชาคมหมูบาน/ตําบล เงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล
พนักงานจางตามภารกิจ/ทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
3.6 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ที่ชวยปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
คาใชสอย ตัง้ ไว รวม 2,802,249.- บาท
3.7 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 300 ,000.- บาท เพื่อจายเปน
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ขอบัญญัติตางๆ คารับวารสารสิ่งพิมพตางๆ
คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ
- คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
- คาใชจายในการดําเนินคดีตาง ๆ
- คาจางเหมาบริการตางๆ เชน จางเหมาเก็บกวาดขยะ จางเหมาสูบน้ํา จางเหมา
ปราบวัชพืช ดูแลรักษาตนไม จางเหมาโฆษณาเผยแพร จัดทําปายประชาสัมพันธ และสื่อสิ่งพิมพตางๆ
จางเหมาประเมินองคกร จางเหมาพนหมอกควัน ฯลฯ ตามความจําเปน
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
3.8 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 100,000.- บาท
เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร รถยนต รถจักรยานยนต
เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
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3.9 ประเภทรายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 632,249.- บาท เพื่อจายเปน
- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อรับรองตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกีย่ งของ ซึ่ง
รวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาบริการและคาใชจายอืน่ ๆ ในการตอนรับ
- ค า เลี้ ย งรั บ รองในการประชุ ม สภาท อ งถิ่ น หรื อ คณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรอง ในการประชุม ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม
- คา ใชจา ยในการจัด กิจกรรมงานรัฐ พิธี “วั นเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธัน วา
มหาราช “ และ “ 12 สิงหา มหาราชินี “ และพิธีการตาง ๆ ฯลฯ
- คาใชจายในการจัดงาน อบต.สัญจร พบประชาชนในตําบลแมคือ
- คา ใชจายโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภ าพในการทํา งานโดยฝกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ ของสมาชิกสภา ผูบริหาร ผูนําทองถิ่นและพนักงานสวนตําบล
- คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนากลุมเยาวชน ,ผูนําชุมชน ,อป.พร.,กลุมสตรี
แมบาน ในการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อุบัติเหตุในชวงเทศกาลและปกติ และอื่นๆ
ตามหนังสือสั่งการ
- คาใชจายตามโครงการรณรงคแกไขปญหาหมอกควันที่เกิดจากไฟปาหรือการ
เผาเศษหญา,ขยะ สรางจิตสํานึกสาธารณะ การมีสวนรวม ลดปริมาณขยะและการจัดการขยะ
- คาใชจายการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา อปท. และการจัดเก็บขอมูล
ความจําเปนพื้นฐานตําบล (จปฐ.)
- คาใชจายโครงการสนับสนุนสงเสริมอาชีพกลุมตางๆ ในการแกไขปญหาความ
ยากจน
- คาใชจายตามโครงการเยี่ยมเยือนกลุมผูสงู อายุภายในตําบลแมคือ
- คาใชจายตามโครงการ ”หนาบานนามอง”
- คาใชจายตามโครงการจัดหางานให นักเรียน.นักศึกษา ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป
ทํางานในชวงปดภาคเรียน(ภาคฤดูรอน) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00111)
3.10 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
ตั้งไว 1,770 ,000.- บาท เพื่อจายเปน
1. คาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป ตั้งไว 50,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00111)
2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 50,000.-บาท สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
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สวนตําบล ลูกจาง ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00111)
3. คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ตั้งไว 10,000.-บาท เพื่อจายในกิจกรรม
ตาง ๆ ที่มีความจําเปนและความเหมาะสม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00111)
4. คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม เทียนพรรษา และพวงมาลา ตั้งไว
10,000.-บาท สําหรับประเพณี พิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตามวาระ และโอกาสที่จําเปน และมีความสําคัญ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
5. ตั้งชดใชคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตั้งไว 90,000.-บาท เพื่อจายเงินคืน
(แทน) กลุมเพาะเลี้ยงไกชน (30,000.-บาท), กลุมเพาะเห็ดฟาง (20,000.-บาท), และ กลุมลายเขียนทอง
ลงถม (40,000.-บาท) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
พ.ศ.2541 แกไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00111)
6. คาใชจายโครงการสงเคราะหผูสูงอายุ ตั้งไว 1,104,000.-บาท เพื่อจายเปนเบี้ยยัง
ชีพใหแก ผูสูงอายุ ในตําบลแมคือ จํานวน 134 คน และอบต.(สมทบ)อีกจํานวน 50 คน ๆ ละ 500.-บาท/
เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (300,000.-บาท) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (804,000.-บาท) ปรากฎใน
แผนงานสังคมสงเคราะห (00232)
7. คาใชจายโครงการสงเคราะหผูพิการ ตั้งไว 420,000.-บาท เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพ
ใหแก ผูพิการ ในตําบลแมคอื จํานวน 50 คน และอบต.(สมทบ)อีกจํานวน 20 คนๆ ละ 500.-บาท/เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได (120,000.-บาท) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (300,000.-บาท) ปรากฎในแผนงาน
สังคมสงเคราะห (00232)
8. คาใชจายโครงการสงเคราะหผูปวยเอดส ตั้งไว 36,000.-บาท เพื่อจายเปนเบี้ยยัง
ชีพใหแก ผูปว ยเอดสในตําบลแมคือ จํานวน 6 คน ๆ ละ 500.-บาท / เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห (00232)
คาวัสดุ ตั้งไวรวม
580 ,000.- บาท
3.11 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 80,000.- บาท เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00111)
3.12 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว 50,000 .-บาท เพื่อจายเปนคาลูกฟุตบอล หวงยาง ลูก
ปงปอง ไมปงปอง ไมแบดมินตัน ไมเทนนิส ตะกรอ ตาขาย เสาตาขาย นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00262)
3.13 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาสิ่งของ
เครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
บริหารงานทั่วไป (00111)
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3.14 ประเภทคาวัสดุเครื่องบริโภค ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํา
สะอาด เพื่อบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00111)
3.15 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรมแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
3.16 ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
เชื้อเพลิง และหลอลื่น ของรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา และเครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ ที่
ใชในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน น้ํามันเบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่อง ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
3.17 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 40,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุที่
ใชในการโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ เชน แผนปายประกาศ ฟลมถายรูป กระดาษ โปสเตอร
สี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
3.18 ประเภทคาวัสดุการเกษตร ตั้งไว 110,000.- บาท เพื่อจายเปน
1. คาวัสดุการเกษตร ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคา พันธุพืช ปุย กระถาง
อาหารสัตว และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลแมคือ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
2. คาจัดซื้อสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว (หอยเชอรรี่) ตั้งไว
100,000.- บาท เพื่อใชในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว (หอยเชอรรี่) ของเกษตรกรในพื้นที่
ตําบลแมคือ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเกษตร (00321)
3.19 ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 70,000.- บาท ดังนี้
1. คาน้ํายากําจัดแมลง / ทรายอะเบท ตั้งไว 35,000.- บาท เพื่อจายเปนคาน้ํายา
กําจัดแมลง/ลูกน้ํายุงลาย ในการกําจัดยุงและแมลงพาหะนําโรค ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00223)
2. คาวัคซีนหรือเวชภัณฑสัตว ตั้งไว 35,000.- บาท เพื่อจายเปนคาซื้อยา (วัคซีน)
คุมกําเนิดสุนัข แมว และปองกันโรคพิษสุนัขบา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(00223)
3.20 ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว 40,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม
เขาลักษณะ และประเภท ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00111)
4. หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว รวม 218 ,000. - บาท แยกเปน
4.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 90,000.- บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมคือ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00111)
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4.2 ประเภทคาน้ําประปา ตั้งไว 8,000.- บาท เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
4.3 ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
4.4 ประเภทคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย คาเชา ตู
ไปรษณีย ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00111)
4.5 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว 40,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
สื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต (Internet)และคาสื่อสารอื่นๆ รวมถึง
ค า ใช จ า ยเพื่ อ ให ไ ด ใ ช บ ริ ก าร และค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ การใช บ ริ ก าร ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว รวม 908,140.- บาท แยกเปน
5.1 ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ตั้งไว 61,000.- บาท เพื่อ
จายเปน
1. อุดหนุนกิจการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหแก ศูนยการจัดระบบการ
บริหารเพื่อใหบริการสาธารณะแกประชาชน(Zoning)ดอยสะเก็ด ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
ดําเนินการการดับเพลิงตางๆ ตามโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่อําเภอดอยสะเก็ด
ของเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00123)
2. อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ/จัดจาง ของ อบต.ระดับอําเภอ ใหแก
อบต.สําราญราษฎร ตั้งไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนยรวมขอมูล
ขาวสารฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
3. อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา ประชาชนทองถิ่นสัมพันธอําเภอดอยสะเก็ด ใหแก
อบต.สงาบาน ตั้งไว 6,000.- บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาสรางความสัมพันธ
ระหวาง อปท. กับประชาชนในเขตอําเภอดอยสะเก็ด ประจําป 2551 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00262)
4. อุดหนุนการแขงขันกีฬาประชาชนระดับอําเภอ”ทองถิ่นดอยสะเก็ดเกมส” ครั้งที่
2 ใหแก อบต.เชิงดอย ตั้งไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาระดับอําเภอฯ
ประจําป 2551 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00262)
5.2 ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐ หรือองคกรเอกชน ในกิจกรรมอันเปนสาธารณะ
ประโยชน ตั้งไว 847,140.- บาท เพื่อจายเปน
1. อุดหนุนกิจการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนตานภัยยาเสพติดภายในตําบล ใหแก
ศูนยกีฬาตําบลแมคือ ตั้งไว 90,000.- บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาง ๆ ฯลฯ ในการจัดการแขงขัน
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กีฬาเยาวชนตานภัยยาเสพติด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00262)
2. อุดหนุนกิจการสงเสริมกิจกรรมการกีฬานอกสถานที่ใหแกศูนยกีฬาตําบลแม
คือ ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อจายเปนคาพาหนะ วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ในการนํานักกีฬาออกไปแขงขัน
นอกสถานที่ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00262)
3. อุดหนุนกิจการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ใหแก อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐาน(อสม.) ตั้งไว 60,000.-บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการของ อสม.หมูบานละ 10,000.-บาท ใน 3
กิจกรรม คือ 1.การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข 2.การแกไขปญหาสาธารณสุข 3.การจัดบริการ
สุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน (00252)
4. อุดหนุนกิจการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ใหแก สภาวัฒนธรรมตําบล
แมคือ ตั้งไว รวม 75,000.-บาท แยกเปน
4.1 การจัดงานประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ประเพณีแขงขันลาบพื้นเมือง
ตั้งไว 40,000.- บาท
4.2 การจัดกิจกรรมสัปดาหวันวิสาขบูชา แหนมสดรดตนศรีมหาโพธิ์ ตั้งไว
15,000.- บาท
4.3 โครงการอบรมประชาชนประจําตําบล (อปต.) ตั้งไว 10,000.- บาท
4.4 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ตั้งไว 10,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00263)
5. อุดหนุนกิจการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ใหแก สภาวัฒนธรรมอําเภอ
ดอยสะเก็ด ตั้งไว รวม 25,000.-บาท แยกเปน
5.1 โครงการอบรมประชาชนประจําตําบล(อปต.),อบรมประชาชนประจํา
อําเภอ(อปอ.) ตั้งไวั 3,000.- บาท
5.2 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูรอน ตั้งไว 3,000.บาท
5.3 โครงการแหนมสดรดถวายตนศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ตั้งไว
10,000.- บาท
5.4 โครงการคารวะดําหัวพระสังฆาธิการ ผูสูงอายุ อําเภอดอยสะเก็ด ตั้งไว
5,000.- บาท
5.5 โครงการจัดกิจกรรมศูนยเรียนรูศีลธรรมในวัดอําเภอดอยสะเก็ด ตั้งไว
2,000.- บาท
5.6 โครงการสวดมนตทํานองสรภัญญะ ตั้งไว 2,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00263)
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6. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด ตั้งไว รวม 88,000.-บาท แยกเปน
6.1โครงการเฝาระวังและสรางความยั่งยืนในการแกไขปญหายาเสพติด ตั้งไว
40,000.- บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน (00252)
6.2 โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีทองถิ่น ตั้งไว 15,000.- บาท เพื่อ
จายเปนคาดําเนินการจัดทํากิจกรรมรัฐพิธีและการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ตามโครงการจัด
งานรัฐพิธีและงานประเพณีทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00263)
6.3 โครงการสนับสนุนจัดทํารถบุปผาชาติในไมดอกไมประดับ ประจําป พ.ศ
2551 ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตกแตงขบวนรถบุปผาชาติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00263)
6.4 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาล ฯ ตั้งไว 3,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาการอบรมแกเจาหนาที่ภาครัฐและประชาชนทั่วไป อําเภอดอยสะเก็ด ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00263)
6.5 โครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศอําเภอดอยสะเก็ด ตั้งไว 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาพัฒนาศูนยสารสนเทศอําเภอดอยสะเก็ด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00111)
7. อุดหนุนกิจการ งานประเพณีไมดอกไมประดับ ใหจังหวัดเชียงใหม ตั้งไว
4,000.- บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตกแตงขบวนรถบุปผาชาติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน รายได ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00263)
8. อุดหนุนกิจการงานศาสนา ใหแก คณะกรรมการวัดเทพินทราราม (วัดปาบง)
ตั้งไว 42,000.- บาท เพื่อสงเสริม ทํานุ บํารุงศาสนาและวัดตางๆ ภายในตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนะธรรม และนันทนาการ (00263)
9. อุดหนุนกิจการรักษาความสงบเรียบรอยประจําหมูบาน(ชรบ.)
ใหแก
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอยประจําหมูบาน,ตําบลแมคือ ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กํานัน,ผูใหญบาน , คณะกรรมการหมูบาน , ผูประสานพลังแผนดิน , ชุด
รักษาความสงบเรียบรอยประจําหมูบาน ในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดและความสงบเรียบรอย
ภายในตําบลตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00123)
10. อุดหนุนกิจการพัฒนางานสาธารณสุข ใหแก สถานีอนามัยตําบลแมคือ ตั้ง
ไว รวม 104,000.-บาท แยกเปน
10.1 โครงการตรวจค น หามะเร็ ง เต า นมและมะเร็ ง ปากมดลู ก ตั้ ง ไว
12,000.- บาท
10.2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลแมคือ ตั้งไว
22,000.-บาท
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10.3 โครงการอาหารสาธิตในคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูงตําบล
แมคือ ตั้งไว 12,000.-บาท
10.4 โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลแมคือ ตั้งไว 20,000.-บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00223)
10.5 โครงการติดตามและเฝาระวังโรคติดตอ ตั้งไว 34,000.-บาท
10.6 โครงการคุมครองผูบริโภค ตั้งไว 4,000.-บาททุกโครงการตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00223)
11. อุดหนุนกิจการงานสงเสริมการศาสนา ใหแก ชมรมผูสูงอายุตําบลแมคือ
ตั้งไว 40,000.-บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามกิจกรรม เชน นําผูสูงอายุในตําบล ไปปฏิบัติธรรม
ตามสถานที่ตางๆ ตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00263)
12. อุดหนุนกิจการงานสงเสริมการเกษตร ใหแก กลุมเกษตรกรทํานาตําบลแม
คือ ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อนําไปดําเนินการในกิจกรรมการเกษตร การฝกอบรมและการจัดซื้อวัสดุ
อุ ป กรณ ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การเกษตร ตามโครงการฯ ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได ปรากฎในแผนงาน
การเกษตร (00321)
13. อุดหนุนกิจการจัดระเบียบสังคมเพื่อควบคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน
ให แ ก สถานี ตํา รวจภู ธ รอํา เภอดอยสะเก็ด ตั้ง ไว 35,000.- บาท เพื่อ ความปลอดภัย ในชีวิ ต และ
ทรัพยสินของประชาชน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00123)
14. อุดหนุนกิจการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการปองกันและรักษาความ
สงบเรียบรอย ใหแก สถานีตํารวจภูธรอําเภอดอยสะเก็ด ตั้งไว 5,580.- บาท เพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ตามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00123)
15. อุดหนุนโครงการหลักประกันสุขภาพ ใหแก กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.แมคือ ตั้งไว 18,560.- บาท เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00223)
16. อุดหนุนโครงการหมอดินอาสาพัฒนาการเกษตร ใหแก หมอดินอาสาประจํา
ตําบลแมคือ ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อใชในการฝกอบรมใหเกษตรกรไดเรียนรูการปรับปรุงดิน ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00321)
6. หมวดรายจายอื่น ตั้งไว รวม 100,000.- บาท
6.1 ประเภทรายจายเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว 100,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน วาตภัย ภัยแลง อัคคีภัย อุทกภัย ภัย
หนาว มลพิษ ภัยจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืช และภัยอันเปนสาธารณอื่น ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00123)
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รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว รวม 100,900.- บาท
7. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 100,900.- บาท
7.1 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 35,000 บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรชนิด
พกพา(โนตบุก) พรอมอุปกรณจํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคุณลักษณะดังนี้
- CPU Core 2 (1.66 GB, 2 Mb L2 Cache. 667 M FSB)
- 945 PM Chipset
- หนวยความจําหลักของเครื่องไมต่ํากวา 1024 MB DDR2
- หนวยความจําของของเครื่องไมต่ํากวา 160 GB (5400 rpm)
- DVD double layer
- หนาจอไมตา่ํ กวา 14.1 นิว้ WXGA
ตามราคาทองตลาด นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0318/
ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
7.2. ค า เครื่ อ งฉายภาพโปรเจคเตอร ตั้ ง ไว 60,000.-บาท เพื่ อ จ า ยเป น ค า เครื่ อ ง
โปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเปนเครื่องฉายภาพชนิด LCD สามารถรับสัญญาณ
คอมพิวเตอรและตอเชื่อมกับคอมพิวเตอรได อัตราสวนความคมชัดไมต่ํากวา 600 : 1 ใหความสวางใน
การฉายภาพ 2000 ANSI ขึ้นไป มีรีโมทคอนโทรลควบคุมการทํางานของเครื่องโปรเจคเตอร มี
SCREEN PROJECTOR ขนาด70 X 70 นิ้ว มีลําโพงขนาดไมต่ํากวา 1 W ติดตั้งในตัวเครื่องพรอมติดตั้ง
อุปกรณฯ ตามราคาทองตลาด นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจายจากเงินรายได (26,171.-) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (33,829.-) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
7.3. คาโตะทํางานเหล็ก ตั้งไว 5,900.- บาท เพื่อจายเปนคาโตะทํางานเหล็กระดับ
3-6 จํานวน 1 ตัวพรอมบานกระจก ตามราคาทองตลาด นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

------------------------------------------------------------------------
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนการคลัง
-----------------------------------ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิน้
1,083,505.- บาท แยกเปน
รายจายประจํา ตั้งไว รวม
1,018,605.- บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว รวม 490,980.- บาท แยกเปน
1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 453,600.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)
1.2 ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 37,380.- บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ
พนักงานสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)
2. หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว รวม 112,440.- บาท แยกเปน
2.1 ประเภท คาจางชั่วคราว ตั้งไว 100,440.- บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง
ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)
2.2 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 12,000.- บาท เพื่อ
จายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมคือ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)
3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตัง้ ไว รวม 415,185.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไว รวม 285,185.- บาท
3.1 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาชวยเหลือ
การศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00113)
3.2 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 150,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
รักษาพยาบาล ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00113)
3.3
ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตั้งไว 125,185.- บาท เพื่อจายเปนเงินตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานทั่วไป (00113)
คาใชสอย ตัง้ ไว รวม
80,000.- บาท
3.4 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 40,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเย็บ
หนังสือ เขาปกหนังสือ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาจางเหมาบริการเพื่อโฆษณาเผยแพร
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ประชาสัมพันธตาง ๆ เกี่ยวกับการภาษี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00113)
3.5 ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อ
จายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ หรือทรัพยสินอื่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงาน ทั่วไป (00113)
3.6 ประเภทรายจายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ
ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเบีย้ เลีย้ ง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00113)
คาวัสดุ ตั้งไว รวม 50,000.- บาท
3.7 ประเภท คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 30,000.- บาท เพือ่ จายเปนคาซือ้ สิ่งของเครื่องใช
ตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00113)
3.8 ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกีย่ วกับคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)
ฯลฯ
รายจายเพื่อการลงทุน ตัง้ ไว รวม
64,900.- บาท แยกเปน
7. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว รวม 64,900.- บาท แยกเปน
7.1 ครุภัณฑสาํ นักงาน
1. ตูเก็บเอกสาร ตั้งไว 18,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตูเก็บเอกสาร ฎีกาตางๆ
จํานวน 4 ตู ตามราคาทองตลาดทั่วไป นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00113)
2. ตูเก็บเอกสารกระจกเลื่อน ตั้งไว 4,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตูกระจกเลื่อน
หนาเลื่อนกระจก 2 บาน จํานวน 1 ตู ตามราคาทองตลาดทั่วไป นอกบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณ ฑ
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)
3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 37,000 บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณจํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคุณลักษณะดังนี้
- CPU หนวยประมวลผลขอมูล L2 CACHE ความเร็วไมต่ํากวา 2.1 GHz
- หนวยความจํา DDR2-RAM ไมนอยกวา 2 GB
- ฮารดดิสตที่เก็บขอมูลไมนอ ยกวา 160 GB (7200 RPM)
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- เครื่องอานและบันทึกขอมูลลงแผนดีวีดี ความเร็วในการอานไมนอยกวา 52
KB/S
- Monitor จอภาพแสดงขอมูลขนาดไมต่ํากวา 19 นิว้ ลักษณะจอ LCD
Wide Screen
- LAN/Wireless ไมต่ํากวา 100 Mbps
- การดแสดงภาพ ไมต่ํากวา 512 MB
- ลําโพง Speaker ไมต่ํากวา 240 Watt (P.M.P.O)
- Mouse/Keyboard
- เครื่องพิมพ Laser Printer ความละเอียดไมต่ํากวา 1,200 * 2,400 จุด,
ความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 แผน/นาที, ความเร็วในการพิมพขาว-ดําไมนอ ยกวา 22 แผน/นาที
- โตะวางเครื่องคอมพิวเตอรสามารถวางเครื่องพิมพและอุปกรณทั้งหมดได
พรอมเกาอี้มีพนักพิง
- เครื่องสํารองไฟ มีขนาดจายกําลังไฟฟาไดไมต่ํากวา 750 VA สํารองไฟได
ไม น อ ยกว า 30 นาที ตามราคาท อ งตลาด นอกบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ (หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)
4 .คาโตะทํางานเหล็ก ตั้งไว 5,900.- บาท เพื่อจายเปนคาโตะทํางานเหล็ก
ระดับ 3-6 จํ า นวน 1 ตัว พรอ มบานกระจก ตามราคาทองตลาด นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00113)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนโยธา
-----------------------------ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิน้
4,937,386.- บาท แยกเปน
รายจายประจํา ตั้งไว รวม
1,173,665.- บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว รวม
307,560.- บาท แยกเปน
1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 295,560.-บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)
1.2 ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 12,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ
พนักงานสวนตําบล เปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)
2. หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว รวม
97,560.- บาท แยกเปน
2.1 ประเภท คาจางชั่วคราว ตั้งไว 85,560.- บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง
ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)
2.2 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิม่ ใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 12,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมคือ ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)
3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว รวม 568,545 .- บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไวรวม 133,545.- บาท
3.1 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 25,000.-บาท เพื่อจายเปนคาชวยเหลือ
การศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00241)
3.2 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 40,000.-บาท เพื่อจายเปนคา
รักษาพยาบาล ใหแก พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00241)
3.3 ประเภท เงินตอบแทนคาตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร ตั้งไว
4,000.-บาท เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น ค า ตอบแทนการตรวจแบบแปลนก อ สร า ง หรื อ ดั ด แปลงอาคารให แ ก
เจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลนฯ นายชางและนายตรวจ ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมคือ
เรื่อง การกําหนดคาตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2548 ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)
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3.4
ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตั้งไว 64,545.- บาท เพื่อจายเปนเงินตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)
คาใชสอย ตัง้ ไว รวม 345,000.- บาท
3.5 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 230,000.- บาท เพื่อจายเปน
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
- คาจางเหมาบริการ เชน จางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะ
(ไฟกิ่ง) ภายในตําบล จางเหมาซอมแซมบํารุงรักษาผิวทางถนน/สะพาน หรือผิวทางปกติ ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)
3.6 ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไวรวม 95,000.- บาท
เพื่อจายเปน
(1) คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน หอกระจายขาวขององคการบริหารสวนตําบล
โตะ ตู คอมพิวเตอร หรือทรัพยสินอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งไว 40,000.- บาท
(2) โครงการซอ มแซมถนนโดยการถมดิน และหิ น คลุก ตั้ง ไว 55,000.-บาท พื้น ที่
ดําเนินการ หมูที่ 3 บานสันตนแหน (จากฟารมไกถึงปาชาแมทองปอง) จํานวน 25,000.- บาท และ
หมูที่ 4 บานปาบง (ถนนสายสันนกเขาเชื่อมตอตําบลสําราญราษฎร) จํานวน 30,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)
3.7 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
ๆ ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00241)
คาวัสดุ ตั้งไวรวม 90,000.- บาท
3.8 ประเภท คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่อง
ตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00241)
3.9 ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)
3.10 ประเภท คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ บัลลาต สตารทเตอร และแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินสํารองราย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)
3.11 ประเภทวัสดุกอสราง ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาปูน หิน ทราย
เหล็กเสน และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลแมคือ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)
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ฯลฯ
5. หมวดเงินอุดหนุน ตัง้ ไว รวม 200,000.- บาท
5.1. อุดหนุนโครงการปกเสาพาดสายและติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ใหแก การไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาดอยสะเก็ด ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อใชในการปรับปรุงหมอแปลงและขยายเขต
ไฟฟาตามประมาณการของการไฟฟาสวนภูมิภาคฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00242)
ฯลฯ
3,763,721 .- บาท แยกเปน
รายจายเพื่อการลงทุน ตัง้ ไว รวม
7. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว รวม 3,763,721.- บาท แยกเปน
ตั้งไว 5,900.- บาท เพื่อจายเปน
คาครุภัณฑ
1. ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 5,900.- บาท เพื่อจายเปน
1.1 คาโตะทํางานเหล็ก ตั้งไว 5,900.- บาท เพื่อจายเปนคาโตะทํางานเหล็กระดับ
3-6 จํานวน 1 ตัวพรอมกระจก ตามราคาทองตลาด นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตั้งไว 3,757,821.- บาท เพื่อจายเปน
ที่ดินและสิง่ กอสราง
1. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) รูปตัวยู
ตั้งไวรวม
691,300.- บาท พื้นที่ดําเนินการ
1.1 หมูที่ 1 บานแพะแมคือ ซอย 5 (แบบมีฝาปด) ตั้งไว 371,600.- บาท ขนาด
กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 203 เมตร พรอมปายโครงการ
1.2 หมูที่ 1 บานแพะแมคือ ซอย 6 ถึง ซอย 7 (แบบไมมีฝาปด) ตั้งไว 319,700.บาท ขนาดกวาง 1.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 70 เมตร พรอมปายโครงการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00312)
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ตั้งไวรวม 2,169,321.- บาท
แยกเปนพืน้ ทีด่ ําเนินการ
2.1 หมูที่ 2 บานแมคือ ตั้งไว 614,521.- บาท
- ซอย 2 กวาง 3.50 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุก เฉลี่ยขางละ
0.25 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 294 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ
- ซอย 3 กวาง 3 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางเฉลี่ยหินคลุก เฉลี่ยขาง
ละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไมนอ ยกวา 606 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ
- ซอย 4 กวาง 3 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุก เฉลี่ยขางละ
0.20 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 276 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ
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2.2. หมูที่ 3 บานสันตนแหน(ถนนสันตนแหนเสนทะลุปาชาแมทองปอง) ตั้งไว
442,400.- บาท ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุก เฉลี่ย
ขางละ 0.25 เมตร พื้นที่ไมนอ ยกวา 900 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แมคือ พรอมปายโครงการ
2.3 หมูที่ 4 บานปาบง (ถนนสายสันนกเขาเชื่อมตอตําบลสําราญราษฏร ) ตั้งไว
624,400.- บาท ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรัง เฉลี่ยขางละ 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,155 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ
2.4 หมูที่ 6 บานปาเสรา เหลาคา หนองงู (จากบานนายรุงเรือง ขัติแสง ถึง ซอย 5)
ตั้งไว 488,000.- บาท ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุก เฉลี่ยขางละ
0.30 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 912 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00312)
3.โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ตั้งไว 120,000.-บาท พื้นที่
ดําเนินการ หมูที่ 3 บานสันตนแหน (สะพานขามลําเหมืองรองขี้ควาย) ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 4 เมตร
พรอมราวกันตกและปายโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00312)
4. โครงการถมดิ น ขยายไหล ท างด ว ยดิ น และหิ น คลุ ก ตั้ ง ไว 40,000.-บาท พื้ น ที่
ดําเนินการ หมูที่ 3 บานสันตนแหน (ขางโรงเรียนบานสันตนแหน) ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 25 เมตร
พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.50 เมตร จํานวน 2 ทอน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00312)
5. โครงการก อ สร า งกํ า แพงกั น ดิ น คอนกรีต เสริ ม เหล็ ก (แบบตอกเสาเข็ ม ) ตั้ ง ไว
684,600.- บาท พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 5 บานสันตนแหนใต (ลําเหมืองรองขี้ควาย) ขนาดสูงเฉลี่ย 2 เมตร
ยาว 75 เมตร พรอมปายโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00312)
6. โครงการปรับปรุง ถนนด ว ยแอสฟลทติก คอนกรีต ตั้ ง ไว 52,600.- บาท พื้น ที่
ดําเนินการ หมูที่ 2 บานแมคือ ทายซอย 1 กวาง 2.70 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 132.30 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00312)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-----------------------------ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิน้
2,567,310.- บาท แยกเปน
รายจายประจํา ตั้งไวรวม
2,518,410.- บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว รวม 263,760.- บาท แยกเปน
1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 239,760.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)
1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 24,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ
พนักงานสวนทองถิ่น เปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)
2. หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว รวม 277,200.-บาท แยกเปน
2.1 ประเภท คาจางชั่วคราว ตั้งไว 212,400- บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง
ตามภารกิจ และทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได (69,120.- บาท) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (143,280.บาท) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)
2.2 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 64,800.- บาท เพื่อ
จายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมคือ ตั้งจายจาก
เงินรายได (23,280.- บาท) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(41,520.- บาท) ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00211)
3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 1,147,210.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไวรวม 143,350.- บาท
3.1 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 40,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
รักษาพยาบาล ใหแก พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)
3.2 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตั้งไว 103,350.- บาท เพื่อจายเปนเงินตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00211)
คาใชสอย ตั้งไวรวม 295,700.- บาท
3.3 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 170,000.- บาท เพื่อจายเปน
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
- คาใชจายในการสงเสริมการศึกษาแกเยาวชนในตําบล
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- คาจางเหมาบริการ เชน จางเหมารถบริการรับสงเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
แมคือ จางเหมาทําความสะอาดศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ฯลฯ
- คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล
ตั้งจายจากเงินรายได (169,850.-บาท) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (150.-บาท)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)
3.4 ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 55,700.- บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมคือ เครื่องปรับอากาศ
ตั้งจายจากเงินรายได ( 20,000.- บาท ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โตะ ตู เครื่องเลนเด็ก ฯลฯ
(35,700.- บาท ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)
3.5 ประเภท รายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 60,000 .- บาท เพื่อจายเปน
- คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ เชน การจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ ฯลฯ
- คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมดานวิชาการ เชน คาวัสดุ อุปกรณ เสริมสราง
ทักษะและพัฒนาการของเด็กเล็ก เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)
3.6 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเบีย้ เลีย้ ง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอืน่ ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)
คาวัสดุ ตั้งไวรวม 708,160.- บาท
3.7 ประเภท คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ
เครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00211)
3.8 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว รวม 448,360.-บาท เพื่อจายเปน
- คาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ตั้งไว 10,000.-บาท เชน แปรง ไมกวาด สบู
ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
- คาอาหารเสริม(นม) ตั้งไว 298,360.-บาท เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 280 วัน (70,000.-บาท) และโรงเรียนแมคือวิทยา 264 วัน (228,360.-บาท) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
- คาอาหารกลางวัน ตั้งไว 140,000.-บาท เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินรายได(สมทบ)(40,000.-บาท) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (100,000.บาท) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)
3.9
ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 110,000.-บาท เพื่อจายเปนคา
เครื่องแบบนักเรียน เชน เสื้อ กางเกง กระโปรง ผา ถุงเทา รองเทา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)
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3.10 ประเภทคาวัสดุการศึกษา(เด็กเล็ก) ตั้งไว 9,800.-บาท เพื่อจายเปนคา
วัสดุ สื่อ อุปกรณการเรียนการสอนตางๆ สําหรับเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00211)
3.11 ประเภทคาวัสดุการศึกษา ตั้งไว 120,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณการเรียนและหนังสือเรียน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)
ฯลฯ
5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว รวม 830,240.-บาท
1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนแมคือวิทยา ตั้งไว 760,000.บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ปการศึกษา 2551 ตั้งจาย
จากเงินรายได(สมทบ)(438,000.-บาท) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (322,000) ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00211)
2. อุดหนุนกิจการการเรียนดนตรีพื้นเมืองและดุริยางค ใหแก โรงเรียนแมคือวิทยา
ตั้งไว 50,240.- บาท เพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00211)
3. อุดหนุนโครงการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรืยน ใหแก
ศูนยการเรียนชุมชนตําบลแมคือ ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อสนองตอบความตองการในการเรียนรูคิดเปน
ทําเปน เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00214)
ฯลฯ
รายจายเพื่อการลงทุน ตัง้ ไว รวม 48,900.- บาท แยกเปน
7. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว รวม 48,900.- บาท แยกเปน
ครุภัณฑสํานักงาน
1. คาโตะทํางานเหล็ก ตั้งไว 5,900.- บาท เพื่อจายเปนคาโตะทํางานเหล็กระดับ
3-6 จํ า นวน 1 ตั ว พร อ มกระจก ตามราคาท อ งตลาด นอกบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ (หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00211)
2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 37,000.- บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณจํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคุณลักษณะดังนี้
- CPU หนวยประมวลผลขอมูล L2 CACHE ความเร็วไมต่ํากวา 2.1 GHz
- หนวยความจํา DDR2-RAM ไมนอยกวา 2 GB
- ฮารดดิสตที่เก็บขอมูลไมนอ ยกวา 160 GB (7200 RPM)
- เครื่องอานและบันทึกขอมูลลงแผนดีวีดี ความเร็วในการอานไมนอยกวา 52
KB/S
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- Monitor จอภาพแสดงขอมูลขนาดไมต่ํากวา 19 นิว้ ลักษณะจอ LCD
Wide Screen
- LAN/Wireless ไมต่ํากวา 100 Mbps
- การดแสดงภาพ ไมต่ํากวา 512 MB
- ลําโพง Speaker ไมต่ํากวา 240 Watt (P.M.P.O)
- Mouse/Keyboard
- เครื่องพิมพ Laser Printer ความละเอียดไมต่ํากวา 1,200 * 2,400 จุด,
ความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 แผน/นาที, ความเร็วในการพิมพขาว-ดําไมนอยกวา 22 แผน/
นาที
- โตะวางเครื่องคอมพิวเตอรสามารถวางเครื่องพิมพและอุปกรณทั้งหมดได
พรอมเกาอี้มีพนักพิง
- เครื่องสํารองไฟ มีขนาดจายกําลังไฟฟาไดไมต่ํากวา 750 VA สํารองไฟได
ไมนอยกวา 30 นาที ตามราคาทองตลาด นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (หนังสือกระทรวงมหาด
ไทย ดวนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (00211)
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
1. คาเครื่องตัดไฟ ตั้งไว 6,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ
ติดตั้งในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมคือ จํานวน 1 เครื่อง ตามราคาทองตลาด นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

----------------------------------------------------------------------
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายจายงบกลาง
----------------------------รายจายงบกลาง ตั้งไว รวม 667,610.- บาท แยกเปน
1. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตัง้ ไว 388,029.- บาท แยกเปน
1.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งไว
103,029.- บาท เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)
1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 90,000 บาท เพื่อจายสมทบกองทุน
ประกันสังคม ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ / ทั่วไป ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.ร.บ.
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 ตั้งจายจากเงินรายได(60,000.-บาท) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(30,000.-บาท)
ปรากฏในแผนงานงบุกลาง งานงบกลาง (00411)
1.3 คาใชจายในการจัดการจราจร โดยพิจารณาจายจากเงินคาปรับตามกฎหมายจราจร
ทางบก ตั้งไว 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)
1.4 คาใชจายเปนทุนการศึกษา ตั้งไว 190,000.-บาท เพื่อจายเปนคาทุนการศึกษา
ใหแก บุคลากรที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี/โท และสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา
และผูดอยโอกาส ขององคการบริหารสวนตําบลแมคือ ตั้งจายจากเงินรายได (150,000) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป (40,000) ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)
2. ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งไว 279,581.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสรางและรายจายอืน่ ๆ ในกรณีจาํ เปนเรงดวน เนื่องจากไมไดตั้งจายไวในหมวด
รายจายประจําป ตั้งจายจากเงินรายได (226,906) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (52,675) ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Page 58 of 59ขอบัญญัติไวลงในเวป.docD:\ขอบัญญัติไวลงในเวป.doc

Page 59 of 59ขอบัญญัติไวลงในเวป.docD:\ขอบัญญัติไวลงในเวป.doc

