
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์
อําเภอ แม่จัน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 28,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,056,040 บาท
งบบุคลากร รวม 6,258,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ อัตราเดือน
ละ 20,400x12 = 244,800 บาท 
- เงินค่าตอบแทนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ อัตรา
เดือนละ 11,220 บาท/คน/2คน (11,220x12x2 = 269,280 บาท)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 
(สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เงินประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ อัตรา
เดือนละ 1,750x12 = 21,000 บาท
- เงินประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ อัตรา
เดือนละ 880 บาท/คน/2คน (880x12x2 = 21,120 บาท)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ อัตรา
เดือนละ 1,750x12 = 21,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอม
สวรรค์ อัตราเดือนละ 880 บาท/คน/2คน (880x12x2 = 21,120 บาท)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอม
สวรรค์ อัตราเดือนละ 7,200x12 = 86,400 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,400 บาท
- เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ อัตรา
เดือนละ 11,220x12 = 134,640 บาท
- เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอม
สวรรค์ อัตราเดือนละ 9,180x12 = 110,160 บาท
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ อัตรา
เดือนละ 7,200 บาท/คน/18คน (7,200x12x18 = 1,555,200 บาท)
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอม
สวรรค์ อัตราเดือนละ 7,200x12 = 86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,687,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,100,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี รายละเอียดดังนี
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
- หัวหน้าสํานักปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
- นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา 
- นักจัดการงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา 
- นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักงานปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล รายละเอียด
ดังนี
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,000 บาท
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท
- หัวหน้าสํานักปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 335,520 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี
- พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักงานปลัด)
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เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนตําแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจอมสวรรค์ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,688,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 388,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

คําชีแจง 
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถินและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจอมสวรรค์ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้ทีปฏิบัติงานให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ทีเกียวข้อง  
(สํานักงานปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 268,800 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล รายละเอียดดังนี
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
- หัวหน้าสํานักปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
- นักจัดการงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
(สํานักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตําบล(สํานักงานปลัด)

วันทีพิมพ์ : 5/9/2561  08:42:08 หน้า : 3/56



ค่าใช้สอย รวม 935,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์, ขึน
ทะเบียนสัตว์ และบันทึกข้อมูล (สุนัข/แมว) ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้า
ของ โดยให้ทําการสํารวจปีละ 2 ครัง (ครังแรกภายในเดือนธันวาคม และ
ครังที 2 ภายในเดือนมิถุนายน) ในอัตราตัวละ 6 บาทต่อปี เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072
 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่
- ค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
- รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี (สํานักงาน
ปลัด) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจง 
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
คําชีแจง 
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือก
ตังใหม่ และกรณีอืน ๆ) รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตังต่าง ๆ
 ทีเกียวข้อง อีกทังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามความเหมาะสม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3635 ลงวัน
ที 6 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 99 ลําดับ
ที 6 (สํานักงานปลัด)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงานและในทีสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลจอมสวรรค์

จํานวน 5,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงานและในที
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ให้เหมาะสม สวย
งาม น่าอยู่ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 97 ลําดับ
ที 1 (สํานักงานปลัด)

โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลจอม
สวรรค์

จํานวน 30,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ ในการฝึก
อบรม การดูงาน ของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีส่วนเกียวข้องในการพัฒนาท้องถิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 97 ลําดับ
ที 2 (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (สํานักงานปลัด) 
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ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี
พลาสติก แปรงลงกระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถู
พืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี ม่าน
ปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จากพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไขขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัด
กระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครืองประจุไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ 
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ที
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่
ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือ
จากเอกชน ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลือน คีมล็อคล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อ
นํา หัวเทียน แบตเตอรี จานจ่าย ล้อ ถังนํามัน ไฟหน้าไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน แยกเป็น
- วัสดุสินเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน แก๊ส ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซีพรวนดินระหว่างแถว เครืองดัก
แมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครืองกรอเทป เลนซ์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์
ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
(สํานักงานปลัด) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
- วัสดุสินเปลืองได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, Digita
l Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดน์ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตชีท
ฟิตเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) เป็น
ต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 190,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ (สํานักงานปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสํานักงาน/ในทีสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ (สํานักงานปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ได้แก่ ค่าไปรษณีย์ ค่า
ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ได้แก่ ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  (สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 58,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,600 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองทํานําร้อน-เย็น จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองทํานําร้อน-เย็น จํานวน 1
 เครือง ๆ ละ 5,000 บาท สําหรับสํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลจอม
สวรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี
- ใช้ทํานําร้อนและนําเย็นสําหรับดืม
- แบบตังพืน
- หัวก๊อก Push-in Faucet (แก้วดัน)
- จํานวน 2 หัวก๊อก
- วัสดุผลิตตัวตู้ด้านหน้าทําจากพลาสติกคุณภาพดี ทนทานต่อการผุกร่อน
- วัสดุผลิตถังนําเย็นทําจากสแตนเลสปัมขึนรูป ปลอดภัย ไร้สารตะกัว
- ระบบทําความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์
- ระบบทําความร้อนด้วยฮีตเตอร์
- ใช้สารทําความเย็นทีไม่มีส่วนผสมของสาร CFC
- ป้องกันนําร้อนลวก โดยนําร้อนจะไม่ไหล หากไม่กดปุ่มนิรภัย
- มีไฟแสดงการทํางานและสถานะของนํามองเห็นชัดเจน
- สามารถใช้งานกับไฟฟ้าในบ้านได้
- ความจุถัง 20 ลิตร 
- ประเภท : ถังควํา
- กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฏราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 29 ลําดับที 3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
คําชีแจง เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครืองๆ ละ 16,000
 บาท สําหรับนักบริหารงานทัวไป โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 137 ลําดับ
ที 3
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จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท
คําชีแจง เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา (18หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 2,600
 บาท สําหรับงานการเจ้าหน้าที โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 29 ลําดับที 2

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 10,000
 บาท สําหรับใช้เป็นเครืองมือในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย ( Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A1, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 29 ลําดับที 1

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 2,500 บาท สําหรับนัก
บริหารงานทัวไป และผู้ปฏิบัติงานธุรการ โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 137 ลําดับ
ที 2
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่จันตามโครงการจัดงานรัฐพิธีงาน
ประเพณีท้องถิน วันสําคัญ

จํานวน 30,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน
ภาครัฐ งานประเพณีท้องถิน และวันสําคัญต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562 ตามหนังสืออําเภอแม่จัน ที ชร 0818.1/ว532 ลงวันที 13
 มิถุนายน 2561 แยกเป็น
1) กิจกรรม วันครบรอบ 2 ปี สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ
2) กิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี 21 ตุลาคม 2561
3) กิจกรรม วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561
4) กิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ 5 ธันวาคม 2561
5) กิจกรรม งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจําปี 2562
6) กิจกรรม วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจําปี 2562
7) กิจกรรม พิธีสรงนําพ่อขุนเม็งรายมหาราชและรดนําดําหัวในเทศกาล
สงกรานต์ ประจําปี 2562
8) กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2562
9) กิจกรรม พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง (สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราช
ชนนี) 18 กรกฎาคม 2562
10) กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2562
11) งานอืน ๆ ทีเหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 115 ลําดับ
ที 2 (สํานักงานปลัด)

อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับ
อําเภอ (อําเภอแม่จัน)

จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณให้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีคํา อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการเพิม
ประสิทธิภาพสถานทีกลางเพือเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ (อําเภอแม่จัน) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2หน้า 17 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 23,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน อบต. จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง 
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน อบต
. เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง และนําข้อมูลมา
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที ม 0810.2/ว4413
 ลงวันที 30 ตุลาคม 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 101 ลําดับ
ที 2 (สํานักงานปลัด)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง 
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน รวมถึงการเพิมเติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิน เพือนําไปสู่
การปฏิบัติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2
) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว
 0600 ลงวันที 29 มกราคม 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 5797 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 6247 ลงวันที 3 พฤศจิกายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 0357 ลงวันที 19 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 101 ลําดับ
ที 1 (สํานักงานปลัด)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง 
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับ
เคลือนแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน
การขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผน
พัฒนาท้องถิน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 101 ลําดับ
ที 3 (สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน ตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาหมู่
บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

จํานวน 3,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตําบลจอม
สวรรค์ ตามหนังสืออําเภอแม่จัน ที ชร 0818.1/ว532 ลงวันที 13
 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 3
 หน้า 28 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,203,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,787,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,787,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,440,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี รายละเอียดดังนี
- ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1
 อัตรา ๆ เดือนละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 281,280 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองคลัง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ราย
ละเอียดดังนี
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 2,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 403,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 258,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง (กองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว156 ลง
วันที 19 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 183,600 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล รายละเอียดดังนี
- ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา 
(กองคลัง) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตําบล (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาบริการอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ
 (กองคลัง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยจัด
ทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทําฐาน
ข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลงวันที 9
 มกราคม 2555 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 99 ลําดับ
ที 5 (กองคลัง)

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพิมประสิทธิภาพรายได้ จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาเพิม
ประสิทธิภาพรายได้ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลงวันที 9
 มกราคม 2555
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.3/ว
 483 ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2561 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 98 ลําดับ
ที 4
(กองคลัง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน แยกเป็น 
- วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี
พลาสติก แปรงลงกระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถู
พืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี ม่าน
ปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จากพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไขขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
- วัสดุสินเปลืองได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, Digita
l Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดน์ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตชีท
ฟิตเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) เป็น
ต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ได้แก่ ค่าไปรษณีย์ ค่า
ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (กอง
คลัง)
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งบลงทุน รวม 12,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
คําชีแจง เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 7,900 บาท สําหรับผู้ปฏิบัติงาน
พัสดุ  และงาน สปสช. (การสแกนเอกสารต่าง ๆ) โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาเอกสารได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 30 ลําดับที 7 (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืนทีตําบลจอม
สวรรค์

จํานวน 10,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืนทีตําบลจอมสวรรค์ โดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานทีเกียวข้อง ในการดําเนินการป้องกันกลุ่มเสียง เช่น เด็กและ
เยาวชนในโรงเรียน/สถานศึกษา กิจกรรมบําบัดฟืนฟูผู้ติดยา/ผู้เสพยา และ
การสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสียง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอืน ๆ ที
เกียวข้อง 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 54 ลําดับ
ที 1 (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอําเภอแม่จัน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอแม่จัน รวมถึงกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน) ตาม
หนังสืออําเภอแม่จัน ที ชร 0818 (ศป.ปส.อ.)/ว674 ลงวันที 19
 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 116 ลําดับ
ที 2 (สํานักงานปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 49,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 49,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 14,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 14,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2560 (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที
เกียวข้อง เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง และมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยนักท่องเทียว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0801.4/ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 104 ลําดับ
ที 2 (สํานักงานปลัด)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่

จํานวน 5,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้อง เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเทียว
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0801.4/ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 104 ลําดับ
ที 1 (สํานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.ตําบลจอมสวรรค์ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักย
ภาพ อปพร.ตําบลจอมสวรรค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
จัดฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 55 ลําดับ
ที 3 (สํานักงานปลัด)
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โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้เกียว
กับการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความ
รู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัย
แล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า   เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ และอืน ๆ ที
เกียวข้อง และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเทียว 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667
 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 54 ลําดับ
ที 2 (สํานักงานปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,907,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,704,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,704,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 956,040 บาท

เงินเดือนพนักงาน
- คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา
- คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาประจําปีและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาประจําปี ตําแหน่ง ครู จํานวน 3
 อัตรา  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561
(กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน(กองการศึกษาฯ)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ตําแหน่ง ครู จํานวน 1
 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 568,080 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา 
- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) จํานวน 2 อัตรา 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทัวไป) จํานวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561
(กองการศึกษาฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ราย
ละเอียดดังนี
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 2,000 บาท
- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 2,000 บาท
- ผู้ดูแลเด็ก (ทัวไป) จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561
(กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 164,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงานให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (กอง
การศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
และบุคลากรทางการศึกษา (กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 104,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ (กองการ
ศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองการ
ศึกษาฯ)

โครงการกิจกรรมวันสําคัญของไทย จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญของไทยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ เช่น วันแม่แห่ง
ชาติ วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 62 ลําดับ
ที 13 (กองการศึกษาฯ)

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ เช่น วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 61 ลําดับ
ที 11 (กองการศึกษาฯ)

โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลจอม
สวรรค์

จํานวน 10,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ เช่น การจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ การจัดประชุมผู้ปกครอง ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 60 ลําดับ
ที 10 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลจอม
สวรรค์

จํานวน 10,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ให้เหมาะสม สวยงาม น่า
เรียน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 6 ลําดับที 1 (กองการศึกษาฯ)

โครงการพัฒนาครู  ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 14,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูผู้
ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจอมสวรรค์ โดยเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
สถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํา
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551 (ฉบับที 2)
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3
/ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 98 ลําดับ
ที 3 (กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามอัธยาศัย จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัด
แหล่งเรียนรู้ชุมชนตามอัธยาศัย เช่น ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และอืน ๆ ที
เกียวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 61 ลําดับ
ที 12 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสายสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลจอม
สวรรค์

จํานวน 15,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสายสัมพันธ์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ เช่น ค่าเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 60 ลําดับ
ที 9 (กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี
พลาสติก แปรงลงกระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถู
พืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี ม่าน
ปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จากพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไขขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ที
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่
ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือ
จากเอกชน ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
- วัสดุสินเปลืองได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, Digita
l Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดน์ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตชีท
ฟิตเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) เป็น
ต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
(กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 39,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสารตู้บานเปิดกระจกใส 4 ช่อง จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เก็บเอกสารตู้บานเปิดกระจก
ใส 4 ช่อง จํานวน 1 ตู้ สําหรับใช้ในการเก็บเอกสารของกองการ
ศึกษาฯ กําหนดราคาตามท้องตลาดเนืองจากไม่ปรากฏราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 30 ลําดับที 8 (กองการศึกษาฯ)

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีมีพนักพิง จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีมีพนัก
พิง จํานวน 1 ชุด  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ กําหนด
ราคาตามท้องตลาดเนืองจากไม่ปรากฏราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ปี 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 30 ลําดับที 9 (กองการศึกษาฯ)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 1
 เครือง ๆ ละ 16,000 บาท เพือใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
   1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
   2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Buletooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 31 ลําดับที 11 (กองการศึกษาฯ)
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,600 บาท

คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 4,300 บาท เพือใช้
ปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลจอมสวรรค์ คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 30 ลําดับที 10 (กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เครืองเล่นกลาง
แจ้ง ฯลฯ(กองการศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,700,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,098,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 640,100 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมชุมชนมีส่วนร่วม จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนมีส่วน
ร่วม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 56 ลําดับ
ที 1 (กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนจากภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียน
การสอนจากภูมิปัญญาท้องถิน เพือจัดทําสือการเรียนการสอนจาก
ภูมิปัญญาท้องถินในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 56 ลําดับ
ที 2 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกศึกษานอกสถานทีของเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์

จํานวน 10,000 บาท

คําชีแจงเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และฝึกศึกษานอกสถานทีของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ โดยให้เด็กได้เรียนรู้จากสถานทีจริงและเป็น
การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้นอกชันเรียน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 57 ลําดับ
ที 3 (กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 57 ลําดับ
ที 4 (กองการศึกษาฯ) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 198,100 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 119,000 บาท
คําชีแจง เพือเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ (อายุ 2-5 ปี) จํานวน 70 คน ๆ
 ละ 1,700 บาท (จํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561)
(2) ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 79,100 บาท
    2.1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 14,000 บาท
    2.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 14,000
 บาท
    2.3) ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 21,000
 บาท
    2.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430
 บาท/ปี จํานวน 30,100 บาท
คําชีแจง เพือเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา  เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ (อายุ 2-5 ปี) จํานวน 70 คน ๆ
 ละ 1,130 บาท (จํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 7 ลําดับที 1 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 377,000 บาท
คําชีแจง เพือเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ จํานวนนักเรียน 70 คน (จํานวนเด็กนัก
เรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561) อัตราละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 245
 วัน และสําหรับจํานวนนักเรียนทีมีการปรับเพิมในแต่ละภาคเรียน
ประมาณร้อยละ 10
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 58 ลําดับ
ที 5 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสานสัมพันธ์ครอบ
ครัวอบอุ่น กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเสริมทักษะให้กับเด็ก เช่น ค่าจัด
สถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 59 ลําดับ
ที 7 (กองการศึกษาฯ)

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
อืน ๆ ทีเกียวข้อง ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ สืบสาน ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี มรดกไทย และประเพณีท้องถิน เช่น กิจกรรมตาน
ก๋วยสลาก กิจกรรมรดนําขอพรผู้สูงอายุ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 59 ลําดับ
ที 8 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 458,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 458,000 บาท

1. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจอมสวรรค์ จํานวน 157,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ เป็นจํานวน 260
 วัน (จํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561) จํานวน 70
 คน และสําหรับจํานวนนักเรียนทีมีการปรับเพิมในแต่ละภาคเรียน
ประมาณร้อยละ 10 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรือง หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาค
เรียนที 1/2561 ลงวันที 21 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 58 ลําดับ
ที 6 (กองการศึกษาฯ)
 2. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในเขตพืนทีตําบลจอม
สวรรค์  จํานวน 301,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในพืนทีตําบลจอมสวรรค์ เป็นจํานวน 260 วัน (จํานวนเด็กนัก
เรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561) รายละเอียดดังนี
   (1) โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 69
 คน จํานวน 141,000 บาท
   (2) โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง 65 คน จํานวน 133,000 บาท
และสําหรับจํานวนนักเรียนทีมีการปรับเพิมในแต่ละภาคเรียนประมาณ
ร้อยละ 10  จํานวน 27,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรือง หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาค
เรียนที 1/2561 ลงวันที 21 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 117 ลําดับ
ที 2 (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 602,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 602,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนในพืนทีตําบลจอมสวรรค์ จํานวน 588,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
สําหรับโรงเรียนในพืนทีตําบลจอมสวรรค์ โดยจัดสรรในอัตราคนละ 20
 บาทต่อวัน เป็นจํานวน 200 วัน (จํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที 10
 มิถุนายน 2561) รายละเอียดดังนี
   (1) โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 
69 คน จํานวน 276,000 บาท
   (2) โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง 65 คน จํานวน 260,000 บาท
และสําหรับจํานวนนักเรียนทีมีการปรับเพิมในแต่ละภาคเรียนประมาณ
ร้อยละ 10 จํานวน 52,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 117 ลําดับ
ที 1 (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงในสถานศึกษา

จํานวน 7,000 บาท

คําชีแจง เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านขีเหล็ก
ดอยดินแดงมีความรู้ ทักษะพืนฐานในการดํารงชีวิต ตาม
หนังสือ ที ศธ04045.014/89 ลงวันที 9 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119 ลําดับ
ที 5 (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) ตามโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

จํานวน 7,000 บาท

คําชีแจง เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอม
สวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) มีความรู้ ทักษะพืนฐานในการดํารงชีวิต ตาม
หนังสือ ที ศธ 04045.155/81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 118 ลําดับ
ที 3 (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 258,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรค
เอดส์ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพืนทีตําบลจอมสวรรค์ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 63 ลําดับ
ที 1 (สํานักงานปลัด)

โครงการเพิมศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมศักยภาพการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชา
สัมพันธ์ พ่นหมอกควัน ตรวจและทําลายลูกนํายุงลายในเขตพืนทีตําบล
จอมสวรรค์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 65 ลําดับ
ที 5 (สํานักงานปลัด)

โครงการส่งเสริมความรู้เพิมศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ 
และโรคอุบัติใหม่

จํานวน 10,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้เพิม
ศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคอุบติใหม่ โดยจัด
กิจกรรมฝึกอรบรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมให้แก่ อ
สม. และประชาชนในพืนทีตําบลจอมสวรรค์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
อืน ๆ ทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 65 ลําดับ
ที 6 (สํานักงานปลัด)
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 63 ลําดับ
ที 2 (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 203,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 203,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ตามโครงการผ่าตัดทําหมันเพือลด
จํานวนสุนัขและแมว

จํานวน 3,000 บาท

คําชีแจง เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการผ่าตัดทําหมันเพือลด
จํานวนสุนัขและแมว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 3
 หน้า 26 ลําดับที 2 (สํานักงานปลัด)

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท
คําชีแจง เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 10 หมู่บ้าน ๆ
 ละ 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 3
 หน้า 26 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 316,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 256,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 256,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้การดํารงชีวิต
ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และ
อืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7
/ว6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.6/ว24 ลงวันที 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 66 ลําดับ
ที 1 (สํานักงานปลัด)

โครงการให้การสงเคราะห์รถรับ – ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์

จํานวน 246,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสงเคราะห์รถ
รับ-ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลจอม
สวรรค์ โดยจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ ทีมีความเดือดร้อน ยากจน ให้มีคุณภาพ
ชีวิตทีดีขึน ในลักษณะของการสังคมสงเคราะห์ให้แก่เด็กซึงอยู่ในครอบ
ครัวทียากจน ยากไร้ ด้อยโอกาส และประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียน
ทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันเป็นภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ ประกอบกับรายชือเด็กได้ผ่านความเห็นชอบ
ของประชาคมแล้ว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6)  พ.ศ.2552 มาตรา 68 (6) ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีต้องทําในเขต
ตําบล ดังต่อไปนี
.... (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าทีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินของตนเองดัง
นี
.... (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคน
ชรา และผู้ด้อยโอกาส
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545
.... มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
ระดับหนึงหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ
ภายในท้องถิน...
.... มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบ
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ประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทังจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กร
เอกชน องค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อืน และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี
(1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถินระดมทรัพยากรเพือการ
ศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษีเพือการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทังนี ให้
เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด
(2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เอกชน องค์กร เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ
การ และสถาบันสังคมอืน ระดมทรัพยากรเพือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอืนให้แก่
สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความ
เหมาะสมและความจําเป็น....
(3) บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรืองเสร็จที 733/2551
 เรือง การส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐานทียังไม่ได้ถ่ายโอนมาสังกัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
- เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ทีพึง พ.ศ.๒๕๕๒ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 5836 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0804.3/5715 เรือง หารือเกียวกับการดําเนินโครงการส่งเสริม
เยาวชน และผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ลงวันที 13 มิถุนายน 2556
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที ชม 0037.3/31244 เรือง หารือ
แนวทางปฏิบัติตามอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ลงวันที 6
 สิงหาคม 2555
- เป็นไปตามคู่มือการดําเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนในพืนที 10
 จังหวัด ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และสํานักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ภายใต้
โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพือหลักประกันโอกาสทางการเรียน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที ชร 0023.16/348 เรือง การมอบอํานาจข้าราชการสํานักงานส่ง
เสริมการปกครองท้องถินจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (กรณีเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 66 ลําดับ
ที 2 (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียน
โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง ทีมีความเดือดร้อน ยากจน ให้มีคุณภาพ
ชีวิตทีดีขึน ตามหนังสือ ที ศธ 04045.014/92 ลงวันที 9
กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6)  พ.ศ.2552 มาตรา 68 (6) ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีต้องทําในเขต
ตําบล ดังต่อไปนี
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..... (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าทีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินของตนเองดัง
นี
..... (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคน
ชรา และผู้ด้อยโอกาส
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545
.... มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
ระดับหนึงหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ
ภายในท้องถิน...
..... มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบ
ประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทังจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กร
เอกชน องค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อืน และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี
(1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถินระดมทรัพยากรเพือการ
ศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษีเพือการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทังนี ให้
เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด
(2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เอกชน องค์กร เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ
การ และสถาบันสังคมอืน ระดมทรัพยากรเพือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอืนให้แก่
สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความ
เหมาะสมและความจําเป็น....
(3) บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรืองเสร็จที 733/2551
 เรือง การส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐานทียังไม่ได้ถ่ายโอนมาสังกัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
- เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ทีพึง พ.ศ.๒๕๕๒ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 5836 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0804.3/5715 เรือง หารือเกียวกับการดําเนินโครงการส่งเสริม
เยาวชน และผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ลงวันที 13 มิถุนายน 2556
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที ชม 0037.3/31244 เรือง หารือ
แนวทางปฏิบัติตามอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ลงวันที 6
 สิงหาคม 2555
- เป็นไปตามคู่มือการดําเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนในพืนที 10
 จังหวัด ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และสํานักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ภายใต้
โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพือหลักประกันโอกาสทางการเรียน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที ชร 0023.16/348 เรือง การมอบอํานาจข้าราชการสํานักงานส่ง
เสริมการปกครองท้องถินจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (กรณีเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล)
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 121 ลําดับ
ที 2 (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง)
ทีมีความเดือดร้อน ยากจน ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน ตามหนังสือ ที ศธ
 04045.155/81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6)  พ.ศ.2552 มาตรา 68 (6) ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีต้องทําในเขต
ตําบล ดังต่อไปนี
.... (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าทีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินของตนเองดัง
นี
.... (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคน
ชรา และผู้ด้อยโอกาส
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545
.... มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
ระดับหนึงหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ
ภายในท้องถิน...
.... มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบ
ประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทังจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กร
เอกชน องค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อืน และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี
(1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถินระดมทรัพยากรเพือการ
ศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษีเพือการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทังนี ให้
เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด
(2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เอกชน องค์กร เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ
การ และสถาบันสังคมอืน ระดมทรัพยากรเพือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอืนให้แก่
สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความ
เหมาะสมและความจําเป็น....
(3) บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรืองเสร็จที 733/2551
 เรือง การส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐานทียังไม่ได้ถ่ายโอนมาสังกัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
- เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ทีพึง พ.ศ.๒๕๕๒ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 5836 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0804.3/5715 เรือง หารือเกียวกับการดําเนินโครงการส่งเสริม
เยาวชน และผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ลงวันที 13 มิถุนายน 2556
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที ชม 0037.3/31244 เรือง หารือ
แนวทางปฏิบัติตามอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ลงวันที 6
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 สิงหาคม 2555
- เป็นไปตามคู่มือการดําเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนในพืนที 10
 จังหวัด ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และสํานักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ภายใต้
โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพือหลักประกันโอกาสทางการเรียน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที ชร 0023.16/348 เรือง การมอบอํานาจข้าราชการสํานักงานส่ง
เสริมการปกครองท้องถินจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยเหลื
อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (กรณีเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 121 ลําดับ
ที 1 (กองการศึกษาฯ)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,146,820 บาท
งบบุคลากร รวม 921,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 921,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 720,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี รายละเอียดดังนี
- ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา 
- นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1
 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 136,680 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี
- ผู้ช่วยช่างโยธา (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,740 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ราย
ละเอียดดังนี
- ผู้ช่วยช่างโยธา (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,895 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 205,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง 
นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา  (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,400 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตําบล (กองช่าง) 

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารและบํารุงรักษากิจการประปา จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การบริหารและบํารุงรักษากิจการประปา โดยการฝึกอบรมให้ความรู้เกียว
กับการบริหารและบํารุงรักษาระบบประปา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืน ๆ
 ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 ลําดับ
ที 45 (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (กองช่าง) 
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี
พลาสติก แปรงลงกระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถู
พืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี ม่าน
ปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จากพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไขขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัด
กระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครืองประจุไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครือง
วัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง ได้แก่ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่าง ๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ
(กองช่าง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครืองกรอเทป เลนซ์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์
ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
- วัสดุสินเปลืองได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, Digita
l Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดน์ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตชีท
ฟิตเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) เป็น
ต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายเพือจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง ฯลฯ (กอง
ช่าง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
ชุมชนโดยชุมชน โดยการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้
เกียวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล เช่น ส่งเสริมการจัดทําเสวียน
ในครัวเรือน การลดปริมาณขยะ การบริหารจัดการขยะ การคัดแยก
ขยะ เพือควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษทีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ
ภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืน ๆ ที
เกียวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว306 ลงวันที 31 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0810.5
/ว629 ลงวันที 7 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 112 ลําดับ
ที 16  (สํานักงานปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 121,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 15,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างนักเรียน/นัก
ศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 67 ลําดับ
ที 2 (สํานักงานปลัด)

โครงการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสํานึก จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการต่อต้านการทุจริต
และปลูกจิตสํานึก โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การต่อต้านการทุจริต เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 102 ลําดับ
ที 5 (สํานักงานปลัด)
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึงเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็น
ชาติและความสามัคคีของคนในชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว
 2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 102 ลําดับ
ที 3 (สํานักงานปลัด)

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่น
ดินทอง (ระยะยังยืน) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 102 ลําดับ
ที 5 (สํานักงานปลัด)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลจอมสวรรค์ จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลจอมสวรรค์ โดยการส่งเสริมการดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว ส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีในชุมชนและพัฒนาด้านต่าง ๆ
 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 67 ลําดับ
ที 1 (สํานักงานปลัด)

โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตําบลจอมสวรรค์ จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชนตําบลจอมสวรรค์ โดยการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้
ประชาชนในตําบลจอมสวรรค์ เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร และอืน ๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3หน้า 8 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอแม่จัน ตามโครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและศักยภาพสตรี

จํานวน 16,000 บาท

คําชีแจง 
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองในวันสตรี
สากล จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองในวันแม่แห่ง
ชาติ จํานวน 8,000 บาท
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาสตรีอําเภอแม่จัน ทีพิเศษ/2561 ลงวันที 9
 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 123 ลําดับ
ที 2 (สํานักงานปลัด) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 208,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลจอมสวรรค์ จํานวน 150,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนตําบลจอมสวรรค์ โดยจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพือสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถาน
ที ค่าเอกสาร ค่าของรางวัล และอืน ๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 70 ลําดับ
ที 5 (กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดส่งข้าราชการ/พนักงาน/ประชาชน/เยาวชนในพืนที เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

จํานวน 10,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดส่งข้า
ราชการ/พนักงาน/ประชาชน/เยาวชนในพืนที เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา เพือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน และอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 70 ลําดับ
ที 6 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา แยกเป็น
-วัสดุคงทุน ได้แก่ ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์
บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือก
กระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่าย
กีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มนําหนัก เสา
ตาข่ายกีฬา เช่น เสาตาข่ายวอลเล่ย์บอล ห่วงบาสเกตบอลเหล็ก ฯลฯ
 สําหรับส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาของเด็ก เยาวชน ประชาชน ใน
ตําบลจอมสวรรค์ (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง ตามโครงการจัดกิจกรรมสันทนา
การต่าง ๆ

จํานวน 14,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมสัน
ทนาการต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง ตาม
หนังสือ ที ศธ 04045.014/92 ลงวันที 9 กรกฎาคม 2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 125 ลําดับ
ที 3 (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) ตามโครงการจัดกิจกรรม
สันทนาการต่าง ๆ

จํานวน 14,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมสัน
ทนาการต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อ
ก๊าง) ตามหนังสือ ที ศธ 04045.015/83 ลงวันที 9 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 124 ลําดับ
ที 2 (กองการศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสมโภชและสืบชะตาเมืองแม่จัน จํานวน 15,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสมโภชและสืบชะตาเมือง
แม่จัน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร และอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 9 ลําดับที 1 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานวิถี
วัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่า
อาหาร และอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 9 ลําดับที 2 (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนจังหวัดเชียงราย ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถินของจังหวัดเชียงราย ในคราวทีจะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครังที 
46 (เจียงฮายเกมส์)

จํานวน 20,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถินของ
จังหวัดเชียงราย ในคราวทีจะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครังที 46 (เจียง
ฮายเกมส์) ตามหนังสืออําเภอแม่จัน ด่วนทีสุด ที ชร 0023.15/ว728 ลง
วันที 3 สิงหาคม 2561 และหนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนที
สุด ที ชร 0023.3/ว18487 ลงวันที 2 สิงหาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 3
 หน้า 27 ลําดับที 3 (สํานักงานปลัด)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดง ตามโครงการดนตรีพืนเมือง สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมล้านนา

จํานวน 10,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
โรงเรียนบ้านขีเหล็กดอยดินแดงตามโครงการดนตรีพืนเมือง สืบสานศิลป
วัฒนธรรมล้านนา ตามหนังสือที ศธ 04045.014/91 ลงวันที 9
 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 3
 หน้า 27 ลําดับที 1 (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) ตามโครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถินวงดนตรีพืนเมือง สะล้อ ซอ ซึง

จํานวน 10,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณโรงเรียน
อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน
วงดนตรีพืนเมือง สะล้อ ซอ ซึง ตามหนังสือที ศธ 04045.155/81 ลงวัน
ที 10 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 3
 หน้า 27 ลําดับที 2 (กองการศึกษาฯ)
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อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง

จํานวน 5,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
สืบสานประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง ตามหนังสืออําเภอ
แม่จัน ที ชร 0818.1/ว559 ลงวันที 28 พฤษภาคม2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 126 ลําดับ
ที 6 (กองการศึกษาฯ)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณให้คณะ
กรรมการหมู่บ้านในการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม เพือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในชุมชนตนเอง และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที
สําคัญ หมู่ที 1-10 หมู่บ้านละ 5,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 126 ลําดับ
ที 8 (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลจอมสวรรค์ ตามโครงการนมัสการและสรงนํา
พระธาตุจอมสวรรค์

จํานวน 10,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
นมัสการและสรงนําพระธาตุจอมสวรรค์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืน ๆ ที
เกียวข้อง ตามหนังสือที 004/2561 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 126 ลําดับ
ที 9 (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลจอมสวรรค์ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิน(ข่วงผญ๋า)

จํานวน 10,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน “ข่วงผญ๋า” เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืน ๆ ที
เกียวข้อง ตามหนังสือที 004/2561 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 126 ลําดับ
ที 11 (กองการศึกษาฯ)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการท่องเทียว จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการท่อง
เทียวตําบลจอมสวรรค์ โดยการประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ และเป็นค่า
ใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมของดีอําเภอแม่จัน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร และอืน ๆ ทีเกียวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3หน้า 10 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,783,800 บาท
งบลงทุน รวม 2,783,800 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,783,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 3
 หน้า 21 ลําดับที 24 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถานประจําหมู่บ้าน หมู่ที 9 บ้านดอยดินแดง จํานวน 268,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างศาลาฌาปน
สถานประจําหมู่บ้าน หมู่ที 9 บ้านดอยดินแดง ปริมาณงาน : กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีใช้สอยรวม 64.00 ตารางเมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 92 ลําดับ
ที 36 (กองช่าง)
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทีซอย 11 และซอย 3 หมู่ที 4 
บ้านขีเหล็ก

จํานวน 178,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทีซอย 11 และซอย 3 หมู่ที 4 บ้านขีเหล็ก 
ปริมาณงาน : จุดที 1  กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 66.00
 เมตร
ปริมาณงาน : จุดที 2  กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 100.00
 เมตร
หรือคิดเป็นพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร 
- รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 82 ลําดับ
ที 14 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทีซอย 6 หมู่ที 2 บ้านป่าส้าน จํานวน 220,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทีซอย 6  หมู่ที 2 บ้านป่าส้าน  ปริมาณ
งาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร 
- รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 3
หน้า 11 ลําดับที 2 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทีซอย 6 หมู่ที 3 บ้านสันหลวงใต้ จํานวน 99,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทีซอย 6  หมู่ที 3 บ้านสันหลวงใต้  ปริมาณ
งาน : กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที
ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร 
- รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3หน้า 14 ลําดับที 7 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทีซอย 9 หมู่ที 3 บ้านสันหลวงใต้ จํานวน 115,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทีซอย 9  หมู่ที 3 บ้านสันหลวงใต้  ปริมาณ
งาน : กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร 
- รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3หน้า 14 ลําดับที 8 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อก้าง-บ้านหัวรินคํา หมู่
ที 6 บ้านหัวรินคํา

จํานวน 331,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อก้าง-บ้านหัวรินคํา หมู่ที 6 บ้านหัวริน
คํา ปริมาณงาน : กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 65.00 เมตร หนา 0.20
 เมตร รวมพืนทีไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร 
- รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3หน้า 16 ลําดับที 11 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้ายบ่อก้าง-บ้านหัวรินคํา หมู่
ที 8 บ้านสันหลวงกลาง

จํานวน 331,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อก้าง-บ้านหัวรินคํา หมู่ที 8 บ้านสันหลวง
กลาง ปริมาณงาน : กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 65.00 เมตร หนา 0.20
 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร 
- รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3หน้า 16 ลําดับที 12 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพืนทีการเกษตร หมู่ที 10 บ้าน
ใหม่

จํานวน 208,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพืนทีการเกษตร  หมู่ที 10 บ้านใหม่  ซอยข้างบ้าน
นางฟอง ก้างออนตา ปริมาณงาน : กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 390.00
 ตารางเมตร  
- รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 95 ลําดับ
ที 41 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสุสาน หมู่ที 1 บ้านบ่อก้าง จํานวน 176,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสุสาน หมู่ที 1 บ้านบ่อก้าง ปริมาณ
งาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนทีไม่
น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร 
- รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 76 ลําดับ
ที 2 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านขีเหล็ก จํานวน 162,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างรางระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านขีเหล็ก ปริมาณงาน  : กว้าง 0.40
 เมตร สูง 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 65.00 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 20 ลําดับที 23 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพืนทีสุสาน หมู่ที 1 บ้านบ่อ
ก้าง

จํานวน 192,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพืนทีสุสาน  หมู่ที 1 บ้านบ่อก้าง ปริมาณ
งาน : กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 80.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือคิด
เป็นพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร 
- รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 3
 หน้า 21 ลําดับที 25 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวเขตถนนซอย
ในหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านแม่สรวย

จํานวน 150,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวเขตถนนซอยในหมู่บ้าน หมู่ที 5
 บ้านแม่สรวย ปริมาณงาน : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก ความยาวรวม 100.00 เมตร 
- รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 ลําดับ
ที 23 (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเข้าสู่พืนทีการเกษตร หมู่ที 7 บ้านสัน
โค้งงาม

จํานวน 190,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังเข้าสู่พืนทีการเกษตร หมู่ที 7 บ้านสันโค้งงาม  ปริมาณ
งาน :   ผิวทางจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร ความยาว
รวม 2,000.00 เมตร 
- รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ลําดับ
ที 28 (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงฟืนฟูลําเหมืองโล๊ะ เขตพืนทีบ้านแม่สรวย หมู่ที 5 ถึงบ้าน
หัวรินคํา หมู่ที 6

จํานวน 100,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงฟืนฟู
ลําเหมืองโล๊ะเขตพืนทีบ้านแม่สรวย หมู่ที 5 ถึงบ้านหัวรินคํา หมู่ที 6
 ปริมาณงาน : กว้างเฉลีย 2.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร ลึก
เฉลีย 0.50 เมตร 
- รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 3
 หน้า 24 ลําดับที 7 (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิงก่อสร้าง จํานวน 53,800 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิงก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลจอมสวรรค์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์และฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และ
อืน ๆ ทีเกียวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 113 ลําดับ
ที 1 (สํานักงานปลัด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,446,740 บาท
งบกลาง รวม 9,446,740 บาท
งบกลาง รวม 9,446,740 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 75,000 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว
 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 100 
ลําดับที 9

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,262,400 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ ตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจอมสวรรค์ เรือง บัญชีรายชือผู้มีสิทธิรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560 แยกเป็น
- รายเดิม 856 ราย ยอดจ่าย 557,200x12 = 6,686,400 บาท
- รายใหม่ 80 ราย แยกเป็น ยอดจ่าย 80x600x12 = 576,000 บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 71 ลําดับ
ที 2
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,507,200 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้พิการตามประกาศองค์การบริหารส่วน
ตําบลจอมสวรรค์ เรือง บัญชีรายชือผู้มีสิทธิรับเงินเบียยังชีพผู้พิการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ และประกาศองค์การบริหารส่วน
ตําบลจอมสวรรค์ เรือง บัญชีรายชือเพิมเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบียความพิการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 หลังการลงทะเบียนเมือเดือน พฤศจิกายน 2558 แยกเป็น 
- รายเดิม 142 ราย ยอดจ่าย 142x800x12 = 1,363,200 บาท
- เพิมเติมระหว่างปี คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายเดิม = 15 ราย ยอด
จ่าย 15x800x12 = 144,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 72 ลําดับ
ที 3

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 216,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทีแพทย์รับรองและวินิจฉัย
แล้วในการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต แยกเป็น
- รายเดิม 32 ราย ยอดจ่าย 32x500x12 = 192,000 บาท
- เพิมเติมระหว่างปี คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายเดิม = 4 ราย ยอด
จ่าย 4x500x12 = 24,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 72 ลําดับ
ที 4
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สํารองจ่าย จํานวน 103,228 บาท
คําชีแจง เพือตังเป็นรายการสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว667
 ลงวันที 12 มีนาคม 2545
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3215 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว0684 ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.2/ว76 ลงวันที 13 มกราคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว1064 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว1173 ลงวันที 15 มิถุนายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7
/ว6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว608 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนทีตําบลจอมสวรรค์

จํานวน 111,600 บาท

คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีตําบลจอม
สวรรค์ จํานวน 111,600 บาท 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ.2547 ข้อ 6(2) องค์การบริหารส่วนตําบลขนาด
กลาง สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 71 ลําดับ
ที 1
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
(1) เงินค่าทําขวัญพนักงานและลูกจ้าง
เพือจ่ายเป็นเงินค่าทําขวัญ กรณีพนักงาน พนักงานจ้าง ประสบอันตราย
หรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการ ตามสิทธิอันพึงได้รับ
(2) เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนืองจากการช่วยเหลือราชการฯ
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เงินชดเชย เงินดํารงชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือ
ทายาท จากการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติงานตาม
หน้าทีมนุษยธรรม ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนืองจาก
การช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติงานตาม
หน้าทีมนุษยธรรม พ.ศ.2543
(3) เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนือง
จากการทํางานให้ราชการ 
เพือจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณี
พนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนืองจากการทํางานให้
ราชการ
(4) ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดของพนักงาน
จ้าง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 151,312 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและ
เงินกู้ ของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
(กองคลัง)
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