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องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองคอง
อำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่
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ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองคอง
บั ด นี้ ถึ ง เวลาที่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จะได้ เ สนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเมื อ งคอง
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการสนับสนุนการ
ดาเนินภารกิจด้านการป้องกันและการบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ของผู้เสพยาเสพติด
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลเมื องคอง จะตอบสนองนโยบายดั งกล่ าวของรัฐ บาลอย่างจริ งจัง เพื่ อให้ การ
ปฏิบัติงานเป็น ไปอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ องค์การบริหารส่ว นตาบลเมืองคอง พร้อมที่จะโอนเปลี่ย นแปลง
งบประมาณหรือยืมเงินสะสม ทดรองจ่าย หรือจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อสนับสนุนนโยบายของ คสช. และ
รัฐบาล ได้แก่ปัญหาสังคมและความยากจน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ตามแผนชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชนตามอานาจหน้าที่โดยเน้นการผลิตที่ สมดุล พอเพียง และมั่นคงตามศักยภาพ
ของหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มรายได้การจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายของครัวเรือน และการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดถึงการส่งเสริมภาวะผู้นาแก่สตรีและพัฒนาในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมพัฒนา
บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ก ารเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น (AEC) การเสริ ม สร้ า งบทบาทสตรี การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องแบบยั่งยืน มีรายละเอียดดัง ต่อไปนี้
1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองคอง มีสถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
32,873,927.43 บาท
1.1.2. เงินสะสม
11,783,559.07 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
10,388,271.67 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจานวน
28,000 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 1,235,800.00 บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง
บาท

-42. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
(2.1) รายรับทั้งสิ้น 26,636,094.50 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
91,420.03 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
123,010.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
350,816.82 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
175.29 บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดรายได้จากภาษีจัดสรร
15,526,902.56 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
4,957,439.00 บาท
(2.2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
บาท
(2.3) รายจ่ายจริงทั้งสิ้นจานวน 22,474,151.29 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
5,104,185.00 บาท
งบบุคลากร
6,068,086.71 บาท
งบดาเนินงาน
5,343,616.40 บาท
งบเงินอุดหนุน
1,346,551.81 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
20,000.00 บาท
งบลงทุน
4,591,711.37 บาท
(2.4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุน (เฉพาะกิจ)
…-….
บาท
(2.5) รายจ่ายจากเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
…-….
บาท
3. งบเฉพำะกำร

…-….

บาท
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รำยรับ
รำยรับ

รับจริง
ปี 2560

ประมำณกำร
ปี 2561

ประมำณกำร
ปี 2562

รำยได้จัดเก็บ
หมวดภำษีอำกร

91,420.03

53,700

91,700

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

49,804.63

26,850

49,900

ภาษีบารุงท้องที่

18,387.40

19,300

18,400

16,803

2,150

17,000

6,425

5,400

6,400

123,010.80

85,840

123,180

717.80

1,000

720

446

430

450

52,020

53,160

52,000

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง แผ่นประกาศ
หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

100

70

100

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์

150

300

200

61,257

22,530

61,260

ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

3,100

3,200

3,100

ค่าใบอนุญาตขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

4,600

4,450

4,600

220

200

250

-

500

100

400

-

400

350,816.82

423,300

350,000

350,816.82

423,000

350,000

ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเก็บ ขน มูลฝอย

ค่าปรับการผิดสัญญา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอื่น ๆ
นอกเหนือจากรายการข้างต้น
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ธค. 60

หมำยเหตุ

-6รำยรับ

รับจริง
ปี 2560

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด

ประมำณกำร
ปี 2561

ประมำณกำร
ปี 2562

หมำยเหตุ

-

-

-

-

-

-

175.29

64,100

5,200

49,000

-

ค่าขายแบบแปลน

-

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ

-

15,000

5,000

หมวดรายได้จากทุน

-

-

-

175.29

100

200

565,422.94

626,940

570,080

15,526,902.56

13,859,900

15,526,970

722,879.38

504,280

722,880

9,477,751.23

8,415,790

9,477,750

1,967,844.71

1,934,590

1,967,850

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

282,080.96

237,200

282,100

ภาษีสุรา

834,758.84

811,640

834,760

2,011,670.58

1,745,850

2,011,700

-

-

-

33,919.59

28,670

33,920

25,938

27,590

25,940

101,474.27

106,610

101,480

68,585

47,680

68,590

4,957,439

4,225,000

4,957,440

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

4,957,439

4,225,000

4,957,440

รวม

21,049,764.50

18,711,840

21,054,490

ค่ารายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมรำยได้จัดเก็บ
ภำษีรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9

ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรม/ที่ดิน
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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รับจริงปี 2560

รับจริงปี 2561

ประมำณกำร

หมำย
เหตุ

ปี 2562
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

5,586,330

5,435,727

6,262,800

896,730

668,610

896,000

30,000

15,000

-

248,200

248,200

248,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3,480,200

3,517,200

3,906,000

เบี้ยยังชีพผู้พิการ

931,200

969,600

1,152,000

ค่าสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

-

-

-

ค่าสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)

-

-

30,000

ค่าสนับสนุนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า

-

18,117

30,600

26,636,094.50

24,148,607

27,317,290

ค่าตอบแทน,ค่าครองชีพ,ประกันสังคม ผดด.
ทุนการศึกษา ผดด.
ค่าจัดการการเรียนการสอน

รวมทั้งสิ้น
รำยจ่ำยตำมงบประมำณรำยจ่ำย
งบ

รำยจ่ำยจริงปี พ.ศ. 2560

งบประมำณปี พ.ศ.2561

งบประมำณปี พ.ศ.2562

จ่ายจากงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน

1,346,551.81

1,695,700

1,314,900

งบบุคลากร

6,068,086.71

9,052,920

9,714,740

งบลงทุน

4,591,711.37

4,680,350

2,809,300

งบกลาง

5,104,185

5,711,694

5,721,026

งบดาเนินงาน

5,343,616.40

7,452,646

7,737,324

งบรายจ่ายอื่น

20,000

20,000

20,000

22,474,151.29

28,613,310

27,317,290

22,474,151.29

28,613,310

27,317,290

รวมรำยจ่ำยจำกงบประมำณ
รวม
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ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองคอง
อำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่

-9บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองคอง
อำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------------ด้ำน

ยอดรวม

ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

8,972,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

40,000

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

7,077,864

แผนงานสาธารณสุข

120,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

-

แผนงานเคหะและชุมชน

1,752,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

305,500

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

420,000

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,688,000

แผนงานการเกษตร

135,000

แผนงานพาณิชย์

85,000

ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น ๆ
แผนงานงบกลาง

5,721,026
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

27,317,290

-10ข้อบัญญัติตำบล
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองคอง
อำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอานาจตาม
ความในพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.
2537
มาตรา 87
จึงตราข้อบัญญัติตาบลขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองคอง และโดยอนุมัติ
นายอาเภอเชียงดาว ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบลนี้ เ รี ย กว่ า ข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบลเรื่ อ งงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 2. ข้อบัญญัติตาบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น
27,317,290 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นเงินจานวนรวมทั้งสิ้น 27,317,290 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้ำน

ยอดรวม

ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานพาณิชย์
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น ๆ
แผนงานงบกลาง
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

8,972,880
40,000
7,077,864
120,000
1,752,020
305,500
420,000
2,688,000
135,000
85,000
5,721,026
27,317,290

-11ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น - บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม

งบกลาง

-

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)

-

งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค

-

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

-

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)

-

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

-

รวมรำยจ่ำยจำกงบประมำณ

-

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองคองและคณะผู้บริหารปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองคอง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
งบประมาณนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม)

ธีรเดช พิชัย
(นายธีรเดช พิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองคอง

อนุมัติ
(ลงนาม)

สราวุฒิ วรพงษ์
(นายสราวุฒิ วรพงษ์)
ตาแหน่ง นายอาเภอเชียงดาว
....14..../.กันยายน../...2561....

-12-

รำยละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองคอง
อำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่
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-16ประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่
ประมำณกำรรำยรับทั้งสิ้น 27,317,290 บำท แยกเป็น
1. หมวดรำยได้ของ อบต. (411000)
รวม 570,080 บำท
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001)
จานวน 49,900 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(2) ภาษีบารุงท้องที่ (411002)
จานวน 18,400 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็น ตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(3) ภาษีป้าย (411003)
จานวน 17,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(4) อากรการฆ่าสัตว์ (411004)
จานวน 6,400 บาท
ประมาณการไว้ตากว่
่ าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา (412103) จานวน
720 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412106)
จานวน
450 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเก็บ ขน มูลฝอย (412107)
จานวน 52,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(8) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตัง้ แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว (412111) จานวน
100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(9) ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ (412128)
จานวน
200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา (412210)
จานวน 61,260 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ

-17(11) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (412303) จานวน 3,100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(12) ค่าใบอนุญาตขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (412305) จานวน 4,600 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (421307)
จานวน 250 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(14) ค่าใบอนุญาตและค่าปรับอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น (421399)
จานวน 100 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(15) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
จานวน 400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(16) ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (413003)
จานวน 350,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ากว่าปีที่ผ่ านมาโดยใช้ฐ านอัตราดอกเบี้ยจริง ณ เดือนธันวาคม
ปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการประมาณการ
(17) ค่าขายแบบแปลน (415004)
จานวน
- บาท
ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่มีรายได้เข้ามา
(18) ค่าตอบแทนการปฏิบัติ ณ จุดเกิดเหตุ (415009)
จานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
(19) ค่ารายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (415999)
จานวน
200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
2. รำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม 15,526,970 บำท
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน (421001) จานวน 722,880 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.กาหนดแผน ฯ (421002)
จานวน 9,477,750 บาท
ประมาณการไว้ตากว่
่ าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ

-18(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9 (421004)
จานวน 1,967,850 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)
จานวน 282,100 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(5) ภาษีสุรา (421006)
จานวน 834,760 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(6) ภาษีสรรพสามิต (421007)
จานวน 2,011,700 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ (421011)
จานวน
บาท
ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่มีรายได้เข้ามา
(8) ค่าภาคหลวงแร่ (421012)
จานวน 33,920 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013)
จานวน 25,940 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ (421014) จานวน 101,480 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน (421015) จานวน 68,590 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
3. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (431000)
รวม 4,957,440 บำท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจที่ถ่ายโอน
จานวน 4,957,440 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ

-194. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์ (441000)
รวม 6,262,800 บำท
(1) ค่าตอบแทน , ค่าครองชีพ , ประกันสังคม ผดด. , (441001)
จานวน 896,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน
จานวน 248,200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการ
ประมาณการ
(3) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (441003)
จานวน 3,906,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับจานวนผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
(4) เบี้ยยังชีพผู้พิการ (441004)
จานวน 1,152,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับจานวนผู้สูงพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
(5) ค่าสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (441005)
จานวน
บาท
ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่มีรายได้เข้ามา
(6) ค่าสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
จานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับแจ้งว่าจะมีการสรรจัดเพิ่มเติม
(7) ค่าสนับสนุนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า
จานวน 30,600 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับจานวนสัตว์ที่ล งทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย พ.ศ. 2562

-20รำยจ่ำยตำมแผนงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองคอง
อำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานงบกลาง (00410)
งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งาน
งานบริหารทั่วไป
งบ
(00111)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

4,807,380
2,028,000
12,000
20,000
14,000
6,881,380

งบกลาง
(00411)
5,721,026
5,721,026
งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ
(00112)
-

รวม
5,721,026
5,721,026
งานบริหารงานคลัง
(00113)

รวม

1,637,100
381,000
73,400
2,091,500

6,444,480
2,409,000
85,400
20,000
14,000
8,972,880

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)
งาน
งานบริหารทั่วไป
งบ
เกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน
(00121)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
40,000
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
40,000

รวม

40,000
40,000

-21แผนงานการศึกษา (00210)
งาน
งานบริหารทั่วไป
งบ
เกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
งบบุคลากร
1,942,140
งบดาเนินงาน
1,790,000
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
3,732,140
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
(00212)
2,123,324
1,222,400
3,345,724

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับงานสาธารณสุขอื่น
(00223)
90,000
30,000
120,000

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งาน
งานบริหารทั่วไป
งบ
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241)
งบบุคลากร
1,328,120
งบดาเนินงาน
368,000
งบลงทุน
35,900
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
1,732,020

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(00244)
20,000
20,000

รวม

1,942,140
3,913,324
1,222,400
7,077,864
รวม

90,000
30,000
120,000
รวม

1,328,120
388,000
35,900
1,752,020

-22แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250)
งาน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
งบ
เข้มแข็งชุมชน
(00252)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
272,000
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
33,500
รวม
305,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งาน
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาและ
งบ
(00262)
วัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
305,000
100,000
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
15,000
รวม
305,000
115,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งาน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
งบ
เข้มแข็งชุมชน
(00312)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
2,688,000
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
2,688,00

รวม

272,000
33,500
305,500
รวม

405,000
15,000
420,000
รวม

2,688,000
2,688,00

-23แผนงานการเกษตร (00320)
งาน
งานส่งเสริมการเกษตร
งบ
(00321)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
แผนงานการพาณิชย์ (00330)
งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

40,000
40,000

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้
(00322)
95,000
95,000

งานกิจการประปา
(00332)
85,000
85,000

รวม

135,000
135,000
รวม
85,000
85,000

-24-

งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่
แผนงำนงบกลำง (00410)
งบกลำง (50000)
รวม 5,721,026 บำท
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)
จานวน 117,771 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบประกันสังคมแก่พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล และจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม
ให้แก่ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
2. ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา (110700) จานวน 3,906,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้เบี้ยยังชีพคนชรา เป็นระยะเวลา 12 เดือน
3. ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ (110800)
จานวน 1,152,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เป็นระยะเวลา 12 เดือน
4. ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900)
จานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
เดือนละ 500 บาท จานวน 10 ราย เป็นระยะเวลา 12 เดือน
5. เงินสารองจ่าย (111000)
จานวน 261,284 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือ
กรณีที่จาเป็น
6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)
จานวน 75,000 บาท
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพ (สปสช.) ในระดับตาบล จานวน ๗5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตาบล
7. เงินสบทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (120100)
จานวน 160,971 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
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แผนงำนบริหำรทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)
รวม 6,881,380 บำท
งบบุคลำกร (520000)
รวม 4,807,380 บำท
เงินค่ำตอบแทน (ฝ่ำยกำรเมือง)(521000)
จำนวน 1,879,920 บำท
เงินค่าตอบแทนนายก/รองนายก (210100)
จานวน 514,080 บาท
(1) ตาแหน่งนายก เดือนละ 20,400 บาท
เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 244,800 บาท
(2) ตาแหน่งรองนายก เดือนละ 11,220 บาท จานวน 2 อัตรา
เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 269,280 บาท
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก (210200) จานวน 42,120 บาท
(1) ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก เดือนละ 1,750 บาท
เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายก เดือนละ 880 จานวน 2 อัตรา
เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)
จานวน 42,120 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษนายก เดือนละ 1,750 บาท
เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก เดือนละ 880 จานวน 2 อัตรา
เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก (210500)
จานวน 86,400 บาท
เงินเดือนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท
เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 86,400 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.และเลขานุการสภา อบต. (210600)
จานวน 1,195,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ดังนี้
(1) ประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน
รวมเป็นเงิน 134,640 บาท
(2) รองประธานสภาเดือนละ 9,180 บาท
เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 110,160 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท จานวน 10 อัตรา
เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 864,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท
เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 86,400 บาท

-26เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) (522000)
จำนวน 2,927,460 บำท
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล (220100)
จานวน 1,783,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล จานวน 5 ตาแหน่ง ดังนี้
(1) ตาแหน่ง ปลัด อบต.
(2) ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
(3) ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(4) ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคลากร
(5) ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานส่วนตาบล (220200)
จานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เงินประจาตาแหน่ง (220300)
จานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประจาตาแหน่ง ของพนักงานส่วนตาบล จานวน 2 ตาแหน่ง
ระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้
1. ตาแหน่ง นักบริหารงาน อบต.
2. ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
เงินค่าตอบแทนพิเศษตาแหน่งนักบริหารงาน อบต. (220300) จานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตาแหน่งนักบริหารงาน อบต.
เดือนละ 7,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
จานวน 825,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จานวน 6 อัตรา ดังนี้
(1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(2) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(3) ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
(4) ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
จานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จานวน 5 อัตรา ดังนี้
(1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(2) ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
(3) ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา
งบดำเนินงำน (530000)
รวม 2,028,000 บำท
ค่ำตอบแทน (531100)
จำนวน 220,000 บำท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง

-27ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (310300)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล
และผู้บริหาร อบต. ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
ค่ำใช้สอย (532000)
จำนวน 1,210,000 บำท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน 590,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ , เข้าปกหนังสือ ,
ค่าถ่ายเอกสาร , ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ , ค่าจัดทาวารสาร , ค่าธรรมเนียม ,
ค่าลงทะเบียน , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของ อบต. ค่าเช่าบริการใช้โทรศัพท์ ,
ค่า ส่ ง แฟกซ์ , ค่า เว็บ ไซต์ , ค่ าบริ การอิ นเตอร์ เน็ ต , ค่ าซั ก ฟอก , ค่ าระวางบรรทุก ,
ค่าสารวจที่สาธารณประโยชน์การรังวัดที่ดิน , ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่เป็นกิจการใน
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ (320200)
จานวน 40,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จานวน 10,000 บาท
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
จานวน 20,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ
จานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จานวน 430,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ , และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ฯลฯ
(2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และให้ข้อมูลข่าวสาร
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ
(3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.เมืองคอง จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.เมืองคอง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 92 สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 5)
(4) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของ อบต.เมืองคอง จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของ อบต.
เมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 92
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 5)

-28(5) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าบารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ
ค่ำวัสดุ (533000)
รวม 390,000 บำท
วัสดุสานักงาน (330100)
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ,
กระดาษโรเนียว , กระดาษพิมพ์ , แฟ้มเอกสาร , สมุด , ปากกา , ดินสอ ,
เครื่องเขียน , แบบพิมพ์ , หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร , หมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร
ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ สาหรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
วัสดุอุปกรณ์ประกอบที่ชารุดภายในสานักงาน เช่น ฟิวส์ , สายไฟ , ปลั๊กไฟ,
สวิตช์ไฟ , หลอดไฟ , ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องรับ - ส่งวิทยุ
สื่อสาร ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
จานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสาหรับใช้ให้บริการประชาชน
เช่น กระดาษทิชชู่ , ไม้กวาด แข็ง อ่อน , สบู่ , ผงซักฟอก , แปลงขัดพื้น ,
น้ายาล้างห้องน้า , น้ายาล้างจาน , น้ายาเช็ดกระจก , ที่ตักขยะ , ถุงขยะ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง (330600)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ก๊อกน้า ท่อประปา ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์
และเครื่องอะไหล่รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , เช่น ยางนอก , ยางใน ,
หัวเทียน , หม้อแบตเตอรี่ , กระจก , ไส้กรอง ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น น้ามันดีเซล , น้ามันเบนซิน ,
น้ามันเบรค , น้ามันเกียร์ , น้ามันหล่อลื่น อื่นๆ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
จานวน 5,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ โ ฆษณาและเผยแพร่ ส าหรั บ ใช้ ใ นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ , พู่กันและสี , ฟิล์มสไลด์ , ล้าง อัด
ขยายรูป , ถ่านกล้องถ่ายรูป , ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์วันสาคัญ ฯลฯ

-29วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ,
แผ่นรองเม้าส์ , เม้าส์ , หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ , วัสดุโปรแกรมและอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
วัสดุอื่น ๆ (331700)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มใด ๆ
ได้ เช่น น้าสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ , มิเตอร์วัดน้า ,
มิเตอร์ไฟฟ้า , โซ่เลื่อยยนต์ , เชือกไนล่อน , ฯลฯ
ค่ำสำธำรณูปโภค (534000)
จำนวน 208,000 บำท
ค่าไฟฟ้า (340100)
จานวน 140,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล/
สนามกีฬา/ไฟฟ้าสะพานมิตรภาพน้าคอง/ศูนย์สาธิตตลาดสินค้าชุมชน
อบต.
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับบริการสาธารณะไฟฟ้ากิ่งตามหมู่บ้าน
ค่าน้าประปา (340200)
จานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ค่าโทรศัพท์ (340300)
จานวน 25,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ การใช้ บ ริ ก าร เช่ น ค่ า เช่ า เครื่ อ ง ,
ค่ า เช่ า เลขหมายโทรศั พ ท์ , ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาสายทั้ ง โทรศั พ ท์ ส านั ก งานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ
ค่าไปรษณีย์ (340400)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการทางด้านโทรคมนาคม ดังนี้
(1) ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
(2) ค่าเว็บไซต์ ที่ใช้ประจาสานักงาน
งบรำยจ่ำยอื่น (550000)
รวม 20,000 บำท
ค่าจ้างองค์กรกลางศึกษาสารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรเชื่อถือได้หรือสถาบันที่เป็นกลางสารวจความคิดเห็นความ
พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานสาธารณะของ อบต. (ตามหนังสือสานัก
บริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ที่มท.0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน
2548) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 92
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 5)

-30งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 14,000 บำท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)
อุดหนุนเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
จานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 95
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (610200)
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเชียงดาว
จานวน 3,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ย เป็ น เงิ น สม ท บโ ค รง ก าร ม ห กร ร มไ ม้ ดอ ก ไม้ ป ระ ดั บ ค รั้ ง ที่ 43
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 94 สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 1)
อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
จานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 43 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 94
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 1)
งบลงทุน
รวม 12,000 บำท
ค่ำครุภัณฑ์ (541000)
จำนวน 12,000 บำท
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)
จานวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยานเดินตาม จานวน 1 เครื่อง
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561 หน้า 10) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2561–2564 หน้ า 100 สอดคล้ อ งกั บ ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ จัง หวั ด เชี ย งใหม่
ประเด็นที่ 2)

-31งำนบริหำรทั่วไปงำนคลัง (00113)
รวม 2,091,500 บำท
งบบุคลำกร (520000)
รวม 1,637,100 บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) (522000)
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล (220100)
จานวน 932,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล 3 อัตรา ดังนี้
(1) ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
(2) ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
(3) ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานส่วนตาบล (220200)
จานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานส่วนตาบล จานวน 2
ตาแหน่ง ดังนี้
(2) ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(3) ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
เงินประจาตาแหน่ง (220300)
จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประจาตาแหน่ง ของพนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง เป็นระยะเวลา 12 เดือน
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
จานวน 588,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(2) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(3) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(4) ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง (220700)
จานวน 26,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 2 อัตรา
(1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(2) ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
งบดำเนินงำน (530000)
รวม 381,000 บำท
ค่ำตอบแทน (531000)
จำนวน 45,000 บำท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
งานก่อสร้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
อปท. พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (310300)
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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จำนวน 271,000 บำท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆที่เป็นกิจกรรมในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(20300)
จานวน 160,000 บาท
(1) โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ให้ มี ข้อมู ล รายละเอียดส าหรับ การจัด เก็บ ภาษี รวมทั้ งค่า ธรรมเนีย ม
ใบอนุญาตต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตาม
จัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนและเป็นธรรม
(2) โครงการอบรมขั้นตอนการดาเนินงานด้านพัสดุ จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการอบรมให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ
(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียน
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ ในราชอาณาจั ก ร แล ะนอก
ราชอาณาจักร สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาฯลฯ
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(320400)
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ
ค่ำวัสดุ(533000)
จำนวน 65,000 บำท
(1) ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ,
กระดาษพิมพ์ , แฟ้มเอกสาร , สมุด , ปากกา , ดินสอ ,เครื่องเขียน , แบบพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น น้ามันดีเซล , น้ามันเบนซิน ,
น้ามันเบรค , น้ามันเกียร์ , น้ามันหล่อลื่นอื่น ๆ ฯลฯ
(3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์บันทึกข้อมูล,
แผ่นรองเมาส์ , เม้าส์ , หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์,วัสดุโปรแกรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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รวม 73,400 บำท
ค่ำครุภัณฑ์ (541000)
จำนวน 73,400 บำท
ค่ำครุภัณฑ์สำนักงำน
จำนวน 16,500 บำท
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.)
จานวน 16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.) มีมือจับชนิดบิด
มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น จานวน 3 ตู้ๆละ 5,500 บาท เพื่อใช้เก็บเอกสารของ
ทางราชการ (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2561-2564 หน้า 99 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นที่ ๕
ค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
จำนวน 56,900 บำท
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (411600)
จานวน 32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน จานวน 2 เครื่อง
(ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี 2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 99 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ ๕
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (411600)
จานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี
จานวน 1 เครือ่ ง ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจาปี 2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 99 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ ๕
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (411600)
จานวน 7,900 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 จานวน 1 เครือ่ ง ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปี 2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 99
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ ๕
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (00120)
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับรักษำควำมสงบภำยใน (00121)
รวม 40,000 บำท
งบดำเนินงำน (530000)
จำนวน 40,000 บำท
ค่ำใช้สอย (53200)
จำนวน 20,000 บำท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
โครงการฝึกอบรมและทบทวนการดาเนินงานศูนย์ อปพร. จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน การฝึกอบรมและดาเนินงาน
ศูนย์ อปพร. อบต. เมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 82 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 2)
ค่ำวัสดุ(533000)
จำนวน 20,000 บำท
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร.
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร. อบต. เมืองคอง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 82
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 2)
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แผนงำนกำรศึกษำ(00210)
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ(00211)
รวม 3,732,140บำท
งบบุคลำกร(520000)
รวม 1,942,140 บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) (522000)
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล (220100)
จานวน 819,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล จานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองศึกษา (นักบริหารการศึกษา)
(2) ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(3) ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
เงินประจาตาแหน่ง(220300)
จานวน 42,0๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง นักบริหารการศึกษา
เป็นระยะเวลา 12 เดือน จานวน 42,0๐๐ บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
จานวน 974,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 7 อัตราดังนี้
(1) ตาแหน่ง พนักงานจ้างผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(2) ตาแหน่ง พนักงานจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา
(3) ตาแหน่ง พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จานวน 4 อัตรา
(4) ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง (220700)
จานวน 105,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 5 อัตรา ดังนี้
(1) ตาแหน่ง พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จานวน 4 อัตรา
(2) ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา
งบดำเนินงำน (530000)
รวม 1,790,000 บำท
ค่ำตอบแทน(531000)
จำนวน 15,000 บำท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (310300)
จานวน ๕,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้ แก่พนักงานส่ วนตาบลและ
พนักงานจ้าง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
ค่ำใช้สอย(532000)
จำนวน 1,622,000บำท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน 1,080,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่ าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ที่เป็นกิจกรรมในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ
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จานวน 522,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
จานวน 6๐,0๐0 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมสั ม มนา ค่ า ลงทะเบี ย นอบรม ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
สาหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนา ฯลฯ
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านใหม่ ,
บ้านวังมะริว, บ้านหนองบัว, บ้านหลวง และบ้านห้วยบ้าน
(3) ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษาแก่ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตาบลเมืองคองและศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยบ้านน้ารู หมู่ 5
(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานด้านการศึกษาของผู้บริหาร พนักงาน
สมาชิกและผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 92 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ประเด็นที่ 5)
(5) โครงการช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาส
จานวน 342,000 บาท
เพื่อจ่ายสบทบให้โครงการช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาสรถรับ-ส่งนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตาบลเมือง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 83 สอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ประเด็นที่ 2)
(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนตาบลเมืองคอง
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเด็กและเยาวชน
ต าบลเมื อ งคอง (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี พ.ศ. 2561– 2564
หน้า 90 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 4)
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่า บารุงรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์ สิ น เพื่อให้ ส ามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าบารุงรักษาทรัพย์สิน และครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ

-37ค่ำวัสดุ (533000)
จำนวน 145,000 บำท
วัสดุสานักงาน (330100)
จานวน 40,๐00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆที่ใช้ในกองการศึกษาฯ, ศูนย์พัฒนาเด็ก
อนุบาลและปฐมวัยตาบลเมืองคองและศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยบ้านน้ารู
หมู่ 5 เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร, กระดาษโรเนียว, กระดาษพิมพ์, แฟ้มเอกสาร,
สมุด, ปากกา, ดินสอ, เครื่องเขียน ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้า (330200)
จานวน ๑0,๐00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า สาหรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชารุด
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตาบลเมืองคอง และศูนย์พัฒนาเด็ก
อนุบาลและปฐมวัยบ้านน้ารู หมู่ 5 เช่น ฟิวส์ , สายไฟ , ปลั๊กไฟ, สวิตช์ไฟ ,
หลอดไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
จานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ตาบลเมืองคองและศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย บ้านน้ารู หมู่ 5 เช่น
กระดาษทิชชู่, ไม้กวาดแข็ง-อ่อน, สบู่, ผงซักฟอก, แปลงขัดพื้น, น้ายาล้างห้องน้า,
น้ายาล้างจาน, น้ายาเช็ดกระจก ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ตาบลเมืองคอง และศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยบ้านน้ารู หมู่ 5 เช่น น้ามัน
ดีเซล,น้ามันเบนซิน,น้ามันเครื่อง น้ามันเบรค ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สาหรับใช้ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์, พู่กันและสี, ฟิล์มสไลด์, ล้างอัดขยาย
รูป, ถ่านกล้องถ่ายรูป, ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์วันสาคัญ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล, แผ่นรองเม้าส์,
หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์, เม้าส์, วัสดุโปรแกรมและอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ฯลฯ
วัสดุอื่น ๆ (331700)
จานวน 15,000 บาท
(1) วัสดุประปา
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประปา สาหรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา
ที่ชารุดภายในศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตาบลเมืองคองและ ศูนย์พัฒนา
เด็กอนุบาลและปฐมวัยบ้านน้ารู หมู่ 5 เช่น ท่อ,ก๊อกน้า,ข้อต่อ,เทปพันเกลียว ฯลฯ

-38(2) วัสดุเครื่องบริโภค
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้าสะอาดเพื่อเด็กนักเรียน,ผู้มาติดต่อราชการสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตาบลเมืองคอง
ค่ำสำธำรณูปโภค (534000)
รวม 38,๐00 บำท
ค่าไฟฟ้า (340100)
จานวน 15,๐00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตาบลเมืองคอง
ค่าน้าประปา (340200)
จานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตาบลเมืองคอง
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตาบลเมืองคอง
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)

รวม 3,345,724 บำท

งบดำเนินงำน (530000)
รวม 2,123,324 บำท
ค่ำใช้สอย (532000)
จำนวน 1,185,860บำท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จานวน 241,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ตาบลเมืองคองและศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยบ้านน้ารู หมู่ 5 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 90 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 4)
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จานวน 784,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน จานวน 2 ศูนย์ ดังนี้
(1) ศูนย์พัฒ นาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตาบลเมืองคอง จานวน 661,500
บาท
(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยบ้านน้ารู จานวน 122,500 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 82 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จานวน 160,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยตาบลเมืองคอง และศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยบ้านน้ารู หมู่
5 เช่ น ค่ า หนั ง สื อ เรี ย น ค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น, ค่ า เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น,
ค่ า กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
พ.ศ. 2561– 2564 หน้ า 90 สอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)

-39ค่ำวัสดุ (533000)
รวม 937,464 บำท
ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)
จานวน 937,464 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)อัตราคนละ 7.82 บาทแก่เด็กนักเรียน
ดังนี้
(1) ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เป็นเงิน 581,497 บาท
(2) โรงเรียนในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน(โรงเรียนพื้นที่ราบสูง)
เป็นเงิน 30,655 บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
เป็นเงิน 325,312 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 81
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 2)
งบเงินอุดหนุน
รวม 1,222,400บำท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร(610200)
1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
จานวน 1,222,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนดังนี้
(1) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เป็นเงิน 1,144,000 บาท
(2) โรงเรียนในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (โรงเรียนบนพื้นที่สูง)
เป็นเงิน 78,400 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 81 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)

-40-

แผนงำนสำธำรณสุข (00220)
งำนบริกำรสำธำรณสุข (00222)
รวม 120,000 บำท
งบดำเนินงำน (530000)
จำนวน 90,000 บำท
ค่ำใช้สอย (53200)
จำนวน 70,000 บำท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จานวน 70,000 บาท
(1) โครงการการป้องกันเด็กขาดสารอาหาร
จานวน 1๐,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) เด็กแรกเกิดขาดสารอาหาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 59
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและไข้หวัดนกในพื้นที่ตาบลเมืองคอง
จานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ , ค่าน้ามันผสมสารเคมีกาจัดตัวแก่ยุงลาย
ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าจ้างเหมาบริการแรงงานฉีดพ่นสารเคมี (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 81 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)
(3) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตาบลเมืองคอง จานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ เช่น แผ่นพับ แผ่นป้าย ค่าอาหารเครื่องดื่ม
และค่าจ้างเหมาบริการในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า การฉีดยาคุมกาเนิดสุนัขและแมว
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 81 สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)
(4) โครงการรณรงค์เมืองสะอาดคนในชาติเป็นสุข
จานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เมืองสะอาดคนในชาติเป็นสุข
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 91
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 3)
ค่ำวัสดุ (533000)
จำนวน 20,000 บำท
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)
จานวน 20,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ การแพทย์ เช่ น น้ ายาต่ า ง ๆ ,
ยาคุมกาเนิดสุนัขและแมว , สารเคมีกาจัดตัวแก่ยุงลาย ,ทรายอะเบทป้องกันลูกน้า
ยุงลาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 81
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)

-41งบเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ (610400) จำนวน 30,000 บำท
อุดหนุนกลุ่มอาสาพัฒนาสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข ของกลุ่มอาสาพัฒนาสาธารณสุข
ประจ าหมู่ บ้ า น (อสม.) ต าบลเมื อ งคอง (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ น สี่ ปี พ.ศ.
2561 – 2564 หน้า 95 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวั ดเชียงใหม่
ประเด็นที่ 3)
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แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
รวม 1,732,020 บำท
งบบุคลำกร (520000)
รวม 1,328,120 บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) (522000)
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล (220100)
จานวน 824,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล จานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
(2) ตาแหน่ง นายช่างโยธา
(3) ตาแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานส่วนตาบล (220200)
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานส่วนตาบล
จานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ตาแหน่ง นายช่างโยธา
(2) ตาแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
เงินประจาตาแหน่ง(220300)
จานวน 42,0๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
จานวน 382,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา
(1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(2) ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(3) ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง (220700)
จานวน 39,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา
(1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(2) ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(3) ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
งบดำเนินงำน (530000)
รวม 368,000 บำท
ค่ำตอบแทน (531000)
จำนวน 15,000 บำท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (310300)
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง

-43เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310700)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตาบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ค่ำใช้สอย (532000)
จำนวน 308,000 บำท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน 258,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น จ่ า ยค่ า จ้ า งวิ ศ กรรั บ รองในการออกแบบและประมาณการ
และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น การจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่เป็นอานาจหน้าที่
ของ อบต. ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าลงทะเบียน
ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
(2) ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น กล้องระดับ , ไม้สต๊าฟ ,
แบบหล่อคอนกรีต ,รถจักรยานยนต์ , เครื่องคอมพิวเตอร์,
เครื่องปริ้นเตอร์ , เครื่องสารองไฟ , ตู้ ,โต๊ะ ฯลฯ
ค่ำวัสดุ (533000)
จำนวน 45,000 บำท
ค่าวัสดุสานักงาน (330100)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ,
กระดาษโรเนียว , กระดาษพิมพ์ , แฟ้มเอกสาร , สมุด ,
ปากกา , ดินสอ, เครื่องเขียน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น น้ามันดีเซล , น้ามันเบนซิน ,
น้ามันเบรค , น้ามันเกียร์ , น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์บันทึกข้อมูล,
หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์, แผ่นรองเมาส์ ,เมาส์ ฯลฯ

-44งบลงทุน

รวม 35,900 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ (541000)
จำนวน 35,900 บำท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(411600)
จานวน 35,900 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 30,000 บาท
ค่ า จั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จ านวน 1 เครื่ อ ง (ตามหลั ก เกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2561 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 99
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ ๕
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ
จานวน 5,900 บาท
ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่ อ ง (ตามหลั ก เกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลั กษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2561 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)

-45งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

รวม 20,000 บำท

งบดำเนินงำน (530000)
ค่ำใช้สอย
จำนวน 20,000 บำท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
จานวน 20,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561–2564
หน้า 91 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 3)
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน (00250)
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)
รวม 305,500 บำท
งบดำเนินงำน (530000)
รวม 272,000 บำท
ค่ำใช้สอย (532000)
จำนวน 272,000 บำท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
(1) โครงการนาตัวผู้ติดสารเสพติดไปบาบัดรักษา
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ายาตรวจปัสสาวะ , ค่าตรวจการทางาน
ของตับ , การตรวจหาสารเสพติดอื่น ๆ , ค่าอาหาร , ค่าขนส่ง
ผู้ติดสารเสพติด ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
หน้า 81 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)
(2) โครงการรวมน้าใจต้านภัยหนาวผู้ยากไร้
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้ผู้ยากไร้
ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตาบลเมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561 – 2564 หน้า 82 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นที่ 2)
(3) โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาตาบลในการนาข้อมูล
มาพิจารณาบรรจุเป็นแผนพัฒนาตาบลและแผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 92
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 5)
(4) โครงการจัดทาแผนชุมชนตาบลเมืองคอง
จานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนชุมชนตาบลเมืองคอง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 92
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 5)
(5) โครงการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน/นักศึกษาทางาน
ช่วงปิดภาคเรียน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
หน้า 83 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)
(6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองคอง
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 81
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)

-47(7) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
หน้า 83 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)
(8) โครงการ อบต.เคลื่อนที่
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร , เครื่องดื่ม , ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ,
และสิ่งของบรรเทาทุกข์ ถุงยังชีพ ฯลฯ ในการออกบริการประชาชน
ในพื้นที่ตาบลเมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 92 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 5)
(9) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 83 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)
(10) โครงการส่งเสริมการดาเนินงานกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดาเนินงานกิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 83 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)
(11) โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จานวน 1๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
หน้า 83 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)
(๑2) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
จานวน 1๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 81
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)
(13) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
จานวน 3๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 83
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)

-48(14) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่
จานวน 20,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ของ อบต. เช่น การแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561 – 2564 หน้า 81 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นที่ 2)
(15) โครงการอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมโครงการอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 83 สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 33,500 บำท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (610200)
อุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอเชียงดำว
จำนวน 13,500 บำท
(1) โครงการประเพณีสงกรานต์ ของอาเภอเชียงดาว จานวน 3,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 96
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 4)
(2) อุดหนุนงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา ,
5 ธันวา , วันปิยมหาราช วันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฯลฯ
จานวน 2,500 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
หน้า 95 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)
(3) อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศพส.อ.เชียงดาว)
จานวน 5,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 95 สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)
(4) อุดหนุนโครงการออกร้านแสดงสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP
ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจาปี 2560
จานวน 3,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 94 สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 1)
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ (610400) จำนวน 20,000 บำท
อุดหนุนกลุ่มสตรีตาบลเมืองคอง
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมงานวันสตรีสากล เช่น รางวัล
ประกวดการออกร้าน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 83 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)

-49-

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร(00260)
งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262)
รวม 305,000 บำท
งบดำเนินงำน (530000)
จำนวน 305,๐๐๐ บำท
ค่ำใช้สอย(532000)
จำนวน 305,000 บำท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(1) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดตาบลเมืองคอง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 82 สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 2)
(2) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์(กีฬารวมพลคนท้องถิ่น) จานวน 20,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ าท้ อ งถิ่ น สั ม พั น ธ์ ( กี ฬ ารวมพล
คนท้องถิ่น ) (ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 82
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 2)
(3) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตาบลเมืองคอง จานวน 30,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ สู ง อายุ ต าบลเมื อ งคอง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 61 สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 2)
(4) โครงการวันเด็กแห่งชาติ
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง ของรางวัล เครื่องดื่ม ฯลฯ งานวันเด็กในพื้นที่ตาบล
เมื อ งคอง (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้ า 83
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 2)
(5) โครงการค่ายเยาวชนเครือข่ายอาสาพิทักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม
จานวน 6๐,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเครือข่ายอาสาพิทักษ์ป่าและ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 91
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 3)
(6) โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจาศูนย์กีฬาตาบล จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าจัดซื้อ วัส ดุอุปกรณ์กีฬาประจาศูนย์กีฬาตาบล ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้ า 82 สอดคล้ องกับประเด็ น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 2)
(๗) โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลและปฐมวัย
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลและปฐมวัย กลุ่มโรงเรียน
ชุมชนแม่ฟ้าหลวง (กศน.) ในพื้นที่ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 –
2564 หน้า 82 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 2)

-50(๘) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนป้องภัยยาเสพติด
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมแข่งขันขันกีฬาเยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันป้องภัยยาเสพติด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 82 สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 2)
(9) โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นดาเนินการกิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 81 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 2)
(10) โครงการแข่งขันกีฬาชนเผ่าสร้างความเข้มแข็งในวิถีชีวิต จานวน 1๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันกีฬาชนเผ่ าในพื้นที่ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สี่ ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 82 สอดคล้ องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)

-51งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

รวม

115,000 บำท

งบดำเนินงำน (530000)
รวม
100,000 บำท
ค่ำใช้สอย (532000)
จำนวน 100,000 บำท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
(1) โครงการประเพณีท้องถิ่นสระเกล้าดาหัวปูชนียบุคคล จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีล้านนาในงานสระเกล้า
ดาหัวปูชนียบุคคลวันสงกรานต์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561–
2564 หน้า 90 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 4)
(2) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนส่งเสริมกิจกรรมทางบวกป้องภัยยาเสพติด
จานวน ๓0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนส่งเสริม
และสร้างภูมิคุ้มกันป้องภัยยาเสพติด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 81 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นที่ 2)
(3) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (งานยี่เป็ง) จานวน 50,๐00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประเพณีท้องถิ่นตาบล
เมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 90
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 4)
งบเงินอุดหนุน(560000)
รวม 15,๐๐๐บำท
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์(610400)
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตาบลเมืองคอง
1. โครงการประเพณีวันเพ็ญเดือนแปด (น้าบ่อทิพย์) จานวน 5,000 บาท
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตาบลเมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 96 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 4)
2. โครงการอบรมเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาอัตลักษณ์ท้องถิ่น
จานวน 10,000 บาท
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ยใ น กา ร ด า เ นิ น ง าน กิ จก ร รม สื บส า นภู มิ ปั ญ ญ า
อั ต ลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น ต าบลเมื อ งคอง (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 96 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ประเด็นที่ 4)
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แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310)
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน (00312)
รวม 2,688,000 บำท
งบลงทุน
รวม 2,688,000 บำท
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค (420900)
จำนวน 2,688,000 บำท
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ หมู่ 1
จานวน 216,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ หมู่ 1
สถานที่ดาเนินการซอยข้าง รพ.สต. บ้านใหม่ ตาบลเมืองคอง ข้างบ้านนายจันทร์ติ๊บ นันตา
บ้านใหม่ หมู่ 1 (ต่อโครงการเดิม) กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง พร้อมป้ายบอกโครงการ ตามแบบที่ อบต.กาหนด
ตาแหน่งพิกัดที่ N 19’23.627 E 098’43.377 (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 25612564 หน้า 70 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 1)
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่คองซ้าย หมู่ 1
จานวน 124,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่คองซ้าย หมู่ 1
สถานที่ดาเนินการบริเวณดอยต้นตึง กว้าง 2 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง
พร้อมป้ายบอกโครงการ ตามแบบที่ อบต.กาหนดตาแหน่งพิกัดที่ N 19’25.508 E
098’48.255 (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 70 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 1)
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังมะริว หมู่ 2
จานวน 178,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังมะริว หมู่ 2
สถานที่ดาเนินการบริเวณข้างสวนนางราเพย ทางไปฝายบ้านแพะ (ต่อโครงการเดิม 2560)
กว้าง 3 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 327
ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง พร้อมป้ายบอกโครงการ ตามแบบ
อบต.กาหนด ตาแหน่งพิกัดที่ N 19’22.769 E 098’43.526 ตามแบบที่ อบต.กาหนด
(อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 72 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 1)
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังมะริว หมู่ 2
จานวน 97,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังมะริว หมู่ 2
สถานที่ดาเนินการบริเวณข้างบ้านนายสมาน สนธิ (ต่อโครงการเดิม 2559)
กว้าง 3 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 174
ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง ตามแบบที่ อบต.กาหนด ตาแหน่งพิกัด
ที่ N 19’22.532 E 098’43.248 (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 72
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 1)
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5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ บ้านวังมะริว หมู่ 2 จานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
บ้านวังมะริว หมู่ 2 สถานที่ดาเนินการทางไปบ้านนางลัดดา กันทะวงค์
กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร จานวน 8 ท่อ หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร พร้อมถมดิน
ไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง ตามแบบที่ อบต.กาหนด ตาแหน่งพิกัดที่ N 19’22.572
E 098’43.554 (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 72 สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 1)
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยบ้าน หมู่ 2
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยบ้าน หมู่ 2
สถานที่ดาเนินการบริเวณหน้าบ้านสิงห์แก้ว เล่อลวง (นายกา เลอโย) กว้าง 3 เมตร
ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร
พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง พร้อมป้ายบอกโครงการ ตามแบบที่ อบต.กาหนด
ตาแหน่งพิกัดที่ N 19’22.537 E 098’43.949 (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 25612564 หน้า 71 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 1)
7. โครงการก่อสร้างฝาเหล็กรางระบายน้า บ้านวังมะริว หมู่ 2
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างฝาเหล็กรางระบายน้า บ้านวังมะริว หมู่ 2
หน้าบ้านนางบัวซอน นันต๊ะ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.50 เมตร จานวน 40 ฝา
ตามแบบที่ อบต.กาหนด ตาแหน่งพิกัดที่ N 19’22.720 E 098’43.421
(อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 73 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 1)
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังพระ หมู่ 3
จานวน 124,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังพระ หมู่ 3
สถานที่ดาเนินการบริเวณทางไปป่าช้า บ้านวังพระ หมู่ 3 กว้าง 3 เมตร
ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 231 ตารางเมตร
พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง พร้อมป้ายบอกโครงการ ตามแบบที่ อบต.กาหนด
ตาแหน่งพิกัดที่ N 19’22.166 E 098’42.701 (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 25612564 หน้า 73 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 1)
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลวง หมู่ 4
จานวน 69,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลวง หมู่ 4
บริเวณข้างบ้านนายวีระศักดิ์ วิชัย ถึงข้างบ้านนายสูน กาเกตุ
กว้าง 2 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 128
ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง ตามแบบที่ อบต.กาหนด ตาแหน่งพิกัด
ที่ N 19’23.627 E 098’43.377 (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 57
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 1)

-5410. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า รูปตัวยู บ้านหลวง หมู่ 4
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้า รูปตัวยู บ้านหลวง หมู่ 4
บริเวณข้างบ้านนายสถิตย์ ยาสมุทร์ ถึงข้างบ้านนางอาพร นาแก้ว
กว้าง 0.20 ยาว 91 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร
พร้อมฝาราง จานวน 100 ฝา พร้อมป้ายบอกโครงการ
ตามแบบที่ อบต.กาหนด ตาแหน่งพิกัดที่ N 19’23.167 E 098’42.967
(อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 57 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 1)
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า รูปตัวยู บ้านหลวง หมู่ 4
จานวน 151,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้า รูปตัวยู บ้านหลวง หมู่ 4
บริเวณหลังบ้านนางมูล แปงแก้ว ถึงหลังบ้านนายแดง บรรดา
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร
พร้อมป้ายบอกโครงการ ตามแบบที่ อบต.กาหนด ตาแหน่งพิกัดที่
N 19’23.084 E 098’42.913 (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 57
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 1)
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ารู หมู่ 5
จานวน 219,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ารู หมู่ 5
บริเวณทางขึ้นศูนย์เด็กบ้านน้ารู หมู่ 5 กว้าง 3 เมตร ยาว 105 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง
อัดแน่นทั้งสองข้าง พร้อมป้ายบอกโครงการ ตามแบบที่ อบต.กาหนด ตาแหน่งพิกัดที่
N 19’25.607 E 098’36.861 (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 58
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 1)
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ 5
จานวน 209,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ 5
จานวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณข้างนานายอะนามุ ฉือจะผะ กว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง
อัดแน่นทั้งสองข้าง ตาแหน่งพิกัดที่ N 19’25.876 E 098’38.799 จุดที่ 2 บริเวณข้าง
บ้านนายอะสือ เลายี่ปา กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง ตาแหน่ง
พิกัดที่ N 19’25.992 E 098’38.345 พร้อมป้ายบอกโครงการ ตามแบบที่ อบต.
กาหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 76 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 1)
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14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบวกควาย หมู่ 6
จานวน 147,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบวกควาย หมู่ 6
สถานที่ก่อสร้างบริเวณทางไปบ้านแม่ศาลาต่อจากโครงการเดิม
กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 210
ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง พร้อมป้ายบอกโครงการ ตามแบบที่
อบต.กาหนด ตาแหน่งพิกัดที่ N 19’21.677 E 098’39.099 (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564 หน้า 59 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นที่ 1)
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบวกควาย หมู่ 6
จานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบวกควาย หมู่ 6
สถานที่ก่อสร้างบริ เวณข้างโรงสี SML ทางไปบ้านนายอะตา ยี่ปา (ต่อโครงการเดิม )
กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 240
ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง พร้อมป้ายบอกโครงการ ตามแบบที่
อบต.กาหนด ตาแหน่งพิกัดที่ N 19’21.932 E 098’39.236 (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564 หน้า 59 สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นที่ 1)
16. โครงการก่อสร้างรางส่งน้าเพื่อการเกษตร คสล. รูปตัวยู บ้านใหม่ หมู่ 1
จานวน 184,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู บ้านใหม่ หมู่ 1
สถานที่ดาเนินการบริเวณทุ่งหัวเมืองข้างนานายอินทร มะโนสวิง กว้าง 0.80 เมตร
ยาว 80 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.80 เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ ตามแบบที่
อบต.กาหนด ตาแหน่งพิกัดที่ N 19’24.154 E 098’43.093 (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 84 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นที่ 3)
17. โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. รูปตัว U ทุ่งนาแม่มืน หมู่ 2 จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. รูปตัว U
ทุ่ ง นาแม่ มื น หมู่ 2
สถานที่ ด าเนิ น การข้ า งนานายกล อานุ กว้ า ง 0.60 เมตร
ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 25 เมตร ตามแบบที่ อบต.กาหนด ตาแหน่งพิกัดที่
N 19’22.102 E 098’43.926 (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 86
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 3)

-5618. โครงการก่อสร้างบ่อพักน้า คสล. บ้านห้วยดินดา หมู่ 3
จานวน 137,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างบ่อพักน้า คสล. บ้านห้วยดินดา หมู่ 3
สถานที่ดาเนินการบริเวณบ่อพักน้าเดิม บ้านห้วยดินดา หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร
หนา 0.20 เมตร สู ง 2 เมตร หรือ มี พื้ นที่ ด าเนิ น การไม่น้ อ ยกว่ า 24 ตารางเมตร
พร้อมป้ายบอกโครงการ ตามแบบที่ อบต.กาหนด N 19’23.143 E 098’41.188
(อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 86 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 3)
19. โครงการก่อสร้างรางส่งน้าเพื่อการเกษตร คสล.รูปตัวยู ทุ่งหนองบัว หมู่ 3
จานวน 136,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างรางส่งน้าเพื่อการเกษตร คสล. รูปตัวยู
ทุ่งหนองบัว หมู่ 3 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 105 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร
พร้อมป้ายบอกโครงการ ตามแบบ อบต.กาหนด ตาแหน่งพิกัดที่ N 19’22.643 E
098’42.594 (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 87 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 3)
20. โครงการก่อสร้างรางส่งน้าเพื่อการเกษตร คสล. รูปตัวยู บ้านวังพระ หมู่ 3
จานวน 71,260 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าดาเนินงานตามโครงการก่อสร้างรางส่ งน้าเพื่อการเกษตร คสล.รูปตัว ยู
บ้านวังพระ หมู่ 3 กว้าง 0.60 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ตามแบบที่ อบต.กาหนด N 19’22.265 E 098’42.746 (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้า 87 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่ 3)

-57-

แผนงำนกำรเกษตร (00320)
งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321)
รวม 40,000 บำท
งบดำเนินงำน (530000)
จำนวน 40,000 บำท
ค่ำใช้สอย (532000)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่น ๆ (320300)
(1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับชุมชน/อปท.
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน
ในด้านเกษตรอินทรีย์และสร้างโรงเรือนเพาะชากล้าไม้/การเพาะเลี้ยงกบ/ปลา ฯลฯ
ในชุมชนหรือ อปท. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 80
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 1)
(2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ ฯ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ ฯ สยามบรมราชกุมารี
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 91 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 1)
(3) ค่าบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 80 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 2)

-58งำนอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่ำไม้ (00322)

รวม 95,000 บำท

งบดำเนินงำน (530000)
จำนวน 95,000 บำท
ค่ำใช้สอย (532000)
จำนวน 95,000 บำท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
(1) โครงการตามแนวทางพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการตามแนวทางพระราชดาริ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 91
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 3)
(2) โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
วันต้นไม้แห่งชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 91
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 3)
(3) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันและดับไฟป่า
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 91
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 3)
(4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 91 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นที่ 3)

-59-

แผนงำนกำรพำณิชย์ (00330)
งำนกิจกำรประปำ (00332)
รวม 85,000 บำท
งบดำเนินงำน (530000)
จำนวน 85,000 บำท
ค่ำใช้สอย (532000)
จำนวน 25,000 บำท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบประปา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองคอง เช่น ค่าทดสอบคุณภาพน้าประปา ฯลฯ
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง
ระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองคอง ซึ่ง ชารุดเสียหาย
จาเป็นต้องทาการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่ำวัสดุ (533000)
จำนวน 20,000 บำท
ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เทปวัดระยะ ,
เครื่องวัดขนาดเล็ก (ตลับเมตร) ฯลฯ
ค่ำสำธำรณูปโภค (534000)
จำนวน 40,000 บำท
ค่าไฟฟ้า (340100)
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองคอง

