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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

อําเภอ แมแตง   จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,440,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,257,077 บาท

งบบุคลากร รวม 4,466,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก อัตราเดือนละ 20,400 บาท และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือน
ละ 11,220 บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557     
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท  และรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 880 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12  เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557     

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ  880 บาท โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557     

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,022,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 11,220 บาท รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 9,180 บาท สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 8 อัตรา อัตราเดือนละ 7,200 บาท และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือนละ 7,200 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12  เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,759,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,693,580 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ในสังกัดสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุงประจําป จํานวน 5
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนง ของตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ
จายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว หรือเงินที่ปรับเพิ่มของ
พนักงานสวนตําบล ในสังกัดสํานักปลัดฯ โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28   ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานสวนตําบล ที่มี
สิทธิ์ไดรับเงินประจําตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังวหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 31
) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 759,860 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง ในสังกัดสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 6 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23
 กรกฎาคม 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ในสังกัดสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 3,689,067 บาท
ค่าตอบแทน รวม 670,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 550,000 บาท

     (1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําป จํานวน 200,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
       (2) คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000
 บาท  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ใน
การเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการ
เลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 156 
ลําดับที่ 8  สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6  ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม
      (3) เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว
จํานวน 10,000 บาท 
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- เพื่อจายเป็นเงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ให
แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบล  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0803
/ว 2135 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2554
      (4) คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น   จํานวน  120,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปใหแก
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 5,000
 บาท จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใช
จาย พ.ศ. 2562
      (5) คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจาง
จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งใหมีหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0803.3/ว 3040  ลงวันที่  26 กันยายน 2561

คาเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการในกิจการของ องคการ
บริหารสวนตําบล ที่ไดรับแตงตั้งตามระเบียบกฎหมาย
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
เจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวน
ใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนักงานสวน
ทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม  2559

ค่าใช้สอย รวม 2,129,067 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางถายเอกสารและเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางถายเอกสาร เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือหรือ
เอกสารรูปเลมอื่นใด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 162
ลําดับที่  21 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม

คาจางเหมาทําสื่อประชาสัมพันธ อบต. จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําสื่อประชาสัมพันธ อบต.ในประเภท
ตาง ๆ
- เป็นไปตาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่  154
ลําดับที่ 2 สอดคลองกับ ยุทธศาสตร  ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 982,067 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลงตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจาง
เหมาดูแลรักษาตนไม  สวนไมประดับ  คาจางเหมาลางทําความ
สะอาดถนน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 162
ลําดับที่  21  สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของเจาหนาที่ทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาบริการเว็บไซต (Website) จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซต คาจดทะเบียน
เว็บไซต  Domain name เป็นราคาตอป 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 162 
ลําดับที่ 21  สอดคลองกับยุทธศาสตร  ขอ 6  ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม

คาหนังสือพิมพ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 162
 ลําดับที่ 21 สอดคลองกับยุทธศาสตร  ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม
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คาอัดรูป จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางอัดรูป ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 162 
ลําดับที่  21 สอดคลองกับยุทธศาสตร  ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
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     (1) คาเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 30,000
 บาท
- เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้งเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของในการรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คา
อาหาร คาเครื่องดื่มคาของขวัญ คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอื่นที่จําเป็นตองจายอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381
 ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
       (2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุม จํานวน 10,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  หรือ
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เชน คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการ
อื่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
       (3) คาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญ
ตางๆ จํานวน 50,000  บาท  
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวัน
สําคัญตาง ๆ  เชน  วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันปยมหาราช ฯลฯ
 โดยจายเป็นคาใชสอย คาวัสดุ และคาใชจายที่จําเป็น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 162  
ลําดับที่ 20 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร ขอ  6 ของจังหวัดเชียงใหม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายตามโครงการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ตามที่คณะกรรมการการเลือก
ตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงวาง และ
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณี
อื่นๆ) อีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 156 
ลําดับที่ 8 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นและผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถิ่นใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม
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โครงการ Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส) จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส.) เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุ คาใชสอย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  มาตรา 16 (17) และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)หนาที่ 163  
ลําดับที่  23  สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการจัดทํา สื่อ หรือเผยแพรสื่อรณรงค เพื่อป้องกันการทุจริต จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทํา สื่อ หรือเผย
แพรสื่อรณรงค เพื่อป้องกันการทุจริต เชน คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ คาใชสอย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรบริหารสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 160 
ลําดับที่ 16 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางนักเรียน นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0803/ว 897
 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
- เป็นไปตาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 97 
ลําดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการจิตอาสาเราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจิตอาสาเราทําความดี
เพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย เชน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0801.3/ว 1119  ลงวันที่  20  เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หนาที่ 9 
ลําดับที่ 2 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนา
ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย เชน คา
ตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0801.3/ว 1119  ลงวันที่  20  เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 160 
ลําดับที่ 17 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร 
การปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเองของ บุคลากร อบต. เมืองกาย

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร การปฏิบัติงานและการ
พัฒนาตนเอง ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
 เชน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 159 
ลําดับที่ 14 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชนดีเดน

จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการยกยองผูมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดี
เดน  เชน คาใชสอย คาวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หนาที่ 8 ลําดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6
 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6
 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 10

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  เชน คาจัดสถานที่ คา
ป้ายไวนิล คาใชสอย คาวัสดุ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 18 
ลําดับที่ 161 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการเสริมสรางความปรองดอง
สมานฉันทในชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ในการเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทในชุมชน เชน คาตอบ
แทน คาใชสอย คาวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ
.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 161 
ลําดับที่ 19  สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของผู
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  เชน คาตอบ
แทน คาใชสอย คาวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ
.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 159 
ลําดับที่ 15 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพบุคลากร  เชน คาตอบแทน คาใชสอย คา
วัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ
.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 165 
ลําดับที่ 25 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่มีลักษณะเป็น
การจางผูรับจางดําเนินการหรือเป็นการจางเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกใหดําเนินการซอมแซมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซื้อของเอง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 162 
ลําดับที่ 21 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ กระดาษ ปากกา ตรายาง แฟ้มเอกสาร ธง
ชาติ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถัง
ขยะ ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม ผงซักฟอก น้ํายาลางหอง
น้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง แม
แรง ยางรถยนต น้ํามันเบรก เบาะรถยนต เบรก ครัช ฟลมกรอง
แสง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น แก็สหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุไม ตนไม  ปุ๋ย สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช จอบหมุน เคียว สปริงเกลอร ผาใบหรือ
ผาพลาสติก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้ง
กลอง พูกัน สี ฟลม เมมโมรี่การด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล
อุปกรณบันทึกขอมูล หนวยประมวลผล ซีดีรอมไดรฟ แป้น
พิมพ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับสํานักงานที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลและอาคาร สิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล และคากระแสไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
 และหนังสือกระทรางมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1
กุมภาพันธ 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน โทรศัพทเคลื่อนที่และหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช
จายที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ตรวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ และให
ความหมายรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
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งบลงทุน รวม 39,450 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,450 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ  2 บาน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน (มอก) จํานวน 4 หลัง
- เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ฉบับเดือนธันวาคม  2562 รายการที่ 10.14.1 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนาที่ 11 ลําดับที่ 2

จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุด จํานวน 4,450 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตัว  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1)จัดเก็บขนาด 3 ชั้น (ตู 4 ฟุต) 
(2)ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา 0.6 มม.หรือมากกวา
(3)บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับพลาสติกแบบฝัง พรอมกุญแจ
ล็อค
(4)รางเลื่อน เปด-ปด สะดวก เบาแรง ลื่นไมสะดุด 
(5)แผนชั้นวางปรับระดับได 2 แผน 
(6)ขนาดสินคาขนาดไมนอยกวา กวาง 118.5 ลึก 40.7 สูง 88
 ซม./ตู
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 11 ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ : 22/9/2563  12:56:24 หนา : 20/99



ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดไมโครโฟน แบบไรสาย จํานวน 4,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดไมโครโฟน แบบไรสาย จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1)คลื่นความถี่ไมนอยกวา UHF 803-806MHZ
(2)ตอบสนองความถี่ไมนอยกวาที่ 80 HZ – 18KHZ 
(3)คลื่นความถี่ถูกตองตาม กสทช
(4)ตัวเครื่องถาดรับพรอมจอแสดงผล LCD
(5)ดามไมคใชถาน 2 A
(6)ยายเสาหนา/หลังได
(7)รับสัญญาณไดไมนอยกวา 60-100เมตร
(8)ใชอแดปเตอร DC12-15V 1A
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 11 ลําดับที่ 6
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จัดซื้อตูลําโพงเคลื่อนที่พรอมไมโครโฟน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูลําโพงเคลื่อนที่พรอมไมโครโฟน จํานวน 1
 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1)ดอกลําโพงขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว(เบส) ไมนอยกวา 25 มิลิ
เมตร(แหลม)
(2)กําลังขับไมนอยกวา 120 วัตต
(3)มี USB บูลทูต
(4)มีไลนอินพุต/เอาตพุต
(5)มีไมคลอย 2 ตัว ใชถานขนาด 2A หรือดีกวา
(6)แบตเตอรรี่ขนาด 12 v
(7)ไฟชารจ DC 12V 5A
(8)มีเอฟเฟค
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 11 ลําดับที่ 5

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1
 เครื่อง   
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 รายการ ที่ 44
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนาที่ 11 ลําดับที่ 44
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งบรายจ่ายอื่น รวม 22,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 22,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง
เป็นผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 157 
ลําดับที่ 9 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลจอมแจงตามโครงการบริหารจัดการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท. อ. แมแตง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกเทศบาลตําบลจอมแจง ตาม
โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแมแตง  จังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 135
 ลําดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 3 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 5 ของจังหวัดเชียงใหม
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ตาม
โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
2564

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไม
ประดับจังหวัดเชียงใหม  ประจําป 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 149
 ลําดับที่ 5 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 5 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 275,360 บาท
งบบุคลากร รวม 225,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 225,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 225,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พรอมเงินปรับปรุง
ประจําป จํานวน 1 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต. พบประชาชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน อบต. พบ
ประชาชน  เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดสถาน
ที่ คาวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 มาตรา 66  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 165
 ลําดับที่ 26 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการปรับปรุง เพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นและบูรณาการแผน
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุง เพิ่มเติม
แผนพัฒนาทองถิ่นและบูรณาการแผนชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (1) และ (16) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
  และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 158
 ลําดับที่ 12 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,995,450 บาท
งบบุคลากร รวม 1,514,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,514,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,156,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
คลัง จํานวน 3 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงประจําป โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว หรือเงินที่ปรับเพิ่มของ
พนักงานสวนตําบล ในสังกัดกองคลัง  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานสวนตําบล ใน
สังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิ์ไดรับเงินประจําตําแหนง โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังวหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 31
) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 256,420 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง ในสังกัดกอง
คลัง จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23
 กรกฎาคม 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ในสังกัดกอง
คลัง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 416,230 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,230 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 75,230 บาท

  (1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ. 2557
     (2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง
ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประเภทอื่นที่องคการบริหารสวนตําบลขอยืม
ตัวมาชวยปฏิบัติงานชั่วคราว
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดคาตอบแทนขาราชการพนักงานหรือ
ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่องคการบริหารสวนตําบลขอยืมมาชวย
ปฏบัติงานชั่วคราว
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนักงานสวน
ทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม  2559

ค่าใช้สอย รวม 221,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลงตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจาง
เหมาดูแลรักษาตนไม  สวนไมประดับ  คาจางเหมาลางทําความ
สะอาดถนน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 163
 ลําดับที่ 22 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของเจาหนาที่ทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นและผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถิ่นใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีและรับชําระภาษีนอกสถานที่
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธการ
จัดเก็บภาษีและบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย  เชน คาป้ายไวนิล คาเอกสารประชา
สัมพันธ คาวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 158
 ลําดับที่ 13 สอดคลองกับยุทธศาสตรขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่มีลักษณะเป็น
การจางผูรับจางดําเนินการหรือเป็นการจางเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกใหดําเนินการซอมแซมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซื้อของเอง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 162 ลําดับที่ 22 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของ
จังหวัดเชียงใหม
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ กระดาษ ปากกา ตรายาง แฟ้มเอกสาร ธง
ชาติ ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล
อุปกรณบันทึกขอมูล หนวยประมวลผล ซีดีรอมไดรฟ แป้น
พิมพ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดสงไปรษณีย ธนาณัติ คาสแตมป์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1696  ลงวันที่ 5
 สิงหาคม 2541

งบลงทุน รวม 64,480 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,480 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ระดับ 7-9 จํานวน 2,490 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ระดับ 7-9 จํานวน 1 ตัว  
ขนาดไมนอยกวา กวาง 63 สุง 64 ยาว 113-123 ซม.
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 11 ลําดับที่ 4
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จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน (มอก) จํานวน 2 หลัง
- เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ฉบับเดือนธันวาคม  2562 รายการที่ 10.14.1
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนาที่ 11 ลําดับที่ 7

จัดซื้อโตะสํานักงาน ระดับ 3 จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะสํานักงาน ระดับ 3  จํานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
(1)ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต หรือ กวาง153.4 ลึก 77.3 สูง 75 ซม.
(2)แบบเหล็ก
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 12 ลําดับที่ 10
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จัดซื้อโทรศัพทสํานักงาน จํานวน 990 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรศัพทสํานักงาน  จํานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
(1)หนาจอ LCD 2 บรรทัด (16 ตัวอักษร และหนวยตัวเลขพรอม
แสดงวันที่สัญลักษณ)
(2)ปรับความสวางหนาจอไมนอยกวา 4 ระดับ
(3)มีฟังกชั่นแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเขา
(4)หนวยความจําฟังกชั่นแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเขาไมนอย
กวา Phone book 30 หมายเลข
(5)ฟังกชั่นโทรซ้ําอัตโนมัติ Redial 5 หมายเลข
(6)มีฟังกชั่นปรับตั้งคา Tone/Pulse
(7)ฟังกชั่นปรับตั้งคา Flash Time ตั้งคาโปรแกรมได
(8)มีระบบปรับความดังชุดหูโทรศัพท
(9)ระบบปรับความดังเสียงเรียกเขา ปด/เบา/ดัง
(10)สามารถติดตั้งกับผนังกําแพง
(11)ไมตองใชแบตเตอรรี่
(12)ขนาดเครื่อง 130 x 202.5 x 76.5 มม.
(13)น้ําหนัก 443 กรัม
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 12 ลําดับที่ 11

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2
  เครื่อง   
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 รายการ ที่ 7
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนาที่ 12 ลําดับที่ 8
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 80,000 บาท

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงตามสายบานกิ่วบัวฮา หมูที่ 1 บานกายนอย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงตามสายบานกิ่วบัวฮา หมู
ที่ 1 บานกายนอย ประกอบดวย
(1)แอมป์ขยายเสียงขนาดไมต่ํากวา 550 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
(2)ชุดลําโพงฮอรน จํานวน 1ตัว
(3)สายดรอบวายน จํานวน 2 เสน
(4)ไมคสาย จํานวน 1ตัว
(5)ขาตั้งไมค จํานวน 1ตัว
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ (ผ.03) หนา 180 ลําดับที่ 37
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จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประจําหมูบาน บานกายนอย หมูที่ 1 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงประจําหมูบาน บานกา
ยนอย หมูที่ 1 ประกอบดวย
(1)เพาเวอรแอมป์ขนาดไมนอยกวา 4 CH จํานวน 1 เครื่อง
(2)ตูลําโพงเสียงซับเบส จํานวน 1 คู
(3)ตูลําโพงเสียงกลางแหลม จํานวน 1 คู
(4)อีควอไลเซอร ขนาดไมต่ํากวา 30 แบนด จํานวน 1เครื่อง
(5)ครอสโอเวอรแยกความถี่ ขนาด 2 ทาง จํานวน 1เครื่อง
(6)มิกเซอรขนาดไมนอยกวา 6 ชอง จํานวน 1 เครื่อง
(7)ไมคลอยพรอมภาครับระบบ UHF จํานวน 1 ตัว
(8)ตูแร็คเก็บอุปกรณ จํานวน 1ตัว
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ (ผ.03) หนา 180 ลําดับที่ 36

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ อปพร เชน คาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (4) และ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 134
 ลําดับที่ 11 สอดคลองกับยุทธศาสตรขอ 3 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 5 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือนตําบลเมืองกาย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการของศูนยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝายพลเรือนตําบลเมืองกาย เชน คาวัสดุ อุปกรณที่ใชในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2721 ลงวันที่ 18
 ธันวาคม 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 132
 ลําดับที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 3 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 5 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลป
ใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจา
ยอํานาจใหแกองคกรทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (30) หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25
 ธันวาคม 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 134
 ลําดับที่ 10 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 3 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 5  ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการใหความรูเทาทันภัยพิบัติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรูเทาทันภัย
พิบัติ โดยจายเป็น คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ที่จํา
เป็นที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (4) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 131
 ลําดับที่ 2 สอดคลองกัยยุทธศาสตร ขอ 3 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 5 ของจังหวัดเชียงใหม

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,177,670 บาท

งบบุคลากร รวม 1,157,670 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,157,670 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 618,750 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา พรอม
เงินปรับปรุงประจําป  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9
 กรกฎาคม 2562

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 478,920 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง  จํานวน 4
 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง  หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23
 กรกฎาคม 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9
 กรกฎาคม 2562
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว หรือเงินที่ปรับเพิ่มของ
พนักงานจาง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนักงานสวน
ตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม  2559
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,315,293 บาท
งบดําเนินงาน รวม 712,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 325,440 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการผูปกครองและครูประสานสัมพันธพัฒนาหนูนอย ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการผูปกครองและครู
ประสานสัมพันธพัฒนาหนูนอย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย  เชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ และคาใชจายอื่น ที่จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดัง
กลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 98
 ลําดับที่ 2 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ  3  ของจังหวัดเชียงใหม

วันที่พิมพ : 22/9/2563  12:56:24 หนา : 38/99



โครงการพัฒนาการจัดทํานวัตกรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรู ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาการจัดทํา
นวัตกรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย เชน คาวัสดุ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ที่จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดัง
กลาว ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 98
 ลําดับที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ   3  ของจังหวัด
เชียงใหม     

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และ
คาใชจายอื่น ที่จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น   พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 98
 ลําดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการเรียนรูขนมพื้นบานลานนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเรียนรูขนมพื้นบาน
ลานนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกา
ย เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช
จายอื่น ที่จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 99
 ลําดับที่ 4 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนัน
สนุนกิจกรรมการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองกาย  เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธ  คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ที่จํา
เป็นในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 104
 ลําดับที่ 19 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกา
ยนอย

จํานวน 46,380 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกายนอย ไดแก คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ
การศึกษา คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนัก
เรียน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 9 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมอน
เงาะ

จํานวน 92,760 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมอนเงาะ ไดแก คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ
การศึกษา คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนัก
เรียน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 11 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลา จํานวน 77,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลา ไดแก คาอาหารกลางวัน คาวัสดุการ
ศึกษา คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนัก
เรียน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 10  สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
ถวายเทียนพรรษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองกาย เชน คา
วัสดุ คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นที่ใชในการ
จัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรบริหารสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
 ลําดับที่ 20 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งลานนาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
เมืองกาย

จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณียี่
เป็งลานนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองกาย เชน คาวัสดุ คา
ป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นที่ใชในการจัด
โครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรบริหารสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 104
 ลําดับที่ 18 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลกกวาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหนูนอยเรียนรูสูโลก
กวาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
  เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ที่จําเป็นในการ
จัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 100
 ลําดับที่ 8 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการไหวครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย

จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการไหวครูศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมือง
กาย  เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคา
ใชจายอื่น ที่จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 102
 ลําดับที่ 13 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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ค่าวัสดุ รวม 387,360 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ กระดาษ ปากกา ตรายาง แฟ้มเอกสาร ธง
ชาติ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถัง
ขยะ ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม ผงซักฟอก น้ํายาลางหอง
น้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 347,360 บาท

- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน)ใหแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย และโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
กาย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 102
 ลําดับที่ 12 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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งบลงทุน รวม 46,493 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,493 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อชั้นวางของ 3 ชอง จํานวน 8,955 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อชั้นวางของ 3 ชอง จํานวน 9
 ตัว ขนาดไมนอยกวา กวาง 30 ลึก 40 สูง 90 ซม.
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 13 ลําดับ
ที่ 15                                                              

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 16,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน (มอก) จํานวน 3 หลัง
- เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ฉบับเดือนธันวาคม  2562 รายการที่ 10.14.1
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนาที่ 12 ลําดับที่ 12

จัดซื้อโตะสํานักงาน ระดับ 1-2 จํานวน 2,150 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะสํานักงาน ระดับ 1-2 จํานวน 1 ตัว
ขนาดไมนอยกวา กวาง 120 ลึก 60 สูง 75 ซม.
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 12 ลําดับที่ 14
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จัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 5,988 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 6 ตัว ขนาด 16 นิ้ว
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 13 ลําดับที่ 16

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 12,900 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่อง   
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 รายการ ที่ 42
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนาที่ 11 ลําดับที่ 42

งบเงินอุดหนุน รวม 556,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 556,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานกายนอย ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานกายนอย ตาม
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 103
 ลําดับที่ 16  สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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อุดหนุนโรงเรียนวัดบานเหลา ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน

จํานวน 476,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดบานเหลา ตาม
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 103
 ลําดับที่ 17 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 97,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 97,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 97,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชุมชนรักการอาน จํานวน 47,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการชุมชนรักการ
อาน เชน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาอุปกรณและคาใช
จายอื่น ที่จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5) และและระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 103
 ลําดับที่ 15 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ  3 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการโรงเรียนผูสูง
อายุ เชน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่น ที่จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดัง
กลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5),(6) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 103
 ลําดับที่ 14 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 225,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาใหกับสถาบัน/หรือองคกรที่มีหนาที่
ตรวจสอบน้ําการอุปโภคและบริโภค
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19) และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มท
 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 112
 ลําดับที่ 23 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกายและยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด เชน คาป้าย คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 113
 ลําดับที่ 25  สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกายและยุทธศาสตร ขอ 5 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคติดตอและโรคอุบัติใหม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาโรคติดตอและโรคอุบัติใหม โดยจายเป็นคาอาหาร คา
อาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจัดทําวัสดุ
โฆษณา เผยแพรประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(3) และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น    พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 113
 ลําดับที่ 26 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการรณรงคและใหความรูเพื่อป้องกันโรคเอดส จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคใหความ
รูเพื่อการป้องกันโรคเอดส  เชน คาป้ายไวนิล คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาใชสอย คาวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 113
 ลําดับที่ 27 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกายและยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย เชน ป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาใชสอย คาวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา และคาวัสดุที่เกี่ยวของในโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กร
กฏาคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.2/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 20 สอดคลองกัยยุทธศาสตรขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการอบรมใหความรูดานสุขภาพประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
ดานสุขภาพประชาชน เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบ
แทน คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเป็นที่ใชใน
การจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติขั้นตอนการกระจายอํานาจสูทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (19
) และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 112
 ลําดับที่ 21 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน ยา เวชภัณฑ น้ํายาตางๆ น้ํายาเคมี สารเคมีกําจัดลูก
น้ํายุงลาย น้ํายาพนหมอกควัน ยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 1,2,3,4,5 ตามโครงการในพระ
ราชดําริ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการใน
พระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 5 หมูบานๆละ 20,000
 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการดังนี้
  (1) โครงการชุมชนรวมน้ําใจคนไทยปัญญาเลิศดวยไอโอดีน หมู
ที่ 1 - 5
  (2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตา
นม หมูที่ 1 - 5
  (3) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 1 - 4
  (4) โครงการสงเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแมและเด็ก หมูที่ 
5
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 112
 ลําดับที่ 24 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อสม ในการใหบริการประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักย
ภาพ อสม. ในการบริการประชาชน เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาตอบแทน คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดัง
กลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจา
ยอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 112
 ลําดับที่ 22 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน บานกายนอย หมู
ที่ 1 ตามโครงการอสม.รวมใจป้องกันโรคไขเลือดออก

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู
บาน บานกายนอย หมูที่ 1ตามโครงการอสม.รวมใจป้องกันโรคไข
เลือดออก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 6 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน บานเหลา หมูที่ 4 
ตามโครงการอสม.รวมใจป้องกันโรคไขเลือดออก

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู
บาน บานเหลา หมูที่ 4 ตามโครงการอสม.รวมใจป้องกันโรคไข
เลือดออก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 110
 ลําดับที่ 15 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 498,230 บาท

งบบุคลากร รวม 498,230 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 498,230 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 257,610 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน 1
 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงประจําป โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน 12
 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0509.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 240,620 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 1 อัตรา โดย
คํานวณตั้งไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23
 กรกฎาคม 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนอยดอยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กนอยดอยโอกาส เชน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คา
อาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ที่จําเป็นที่ใชในการจัด
โครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา
และการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 116
 ลําดับที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูพิการและผูดอยโอกาส ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเมือง
กาย เชน คาป้ายไวนิล คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาใช
จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(10) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หนาที่ 116
 ลําดับที่ 2 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,152,310 บาท

งบบุคลากร รวม 1,181,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,181,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 995,780 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ในสังกัดกอง
ชาง จํานวน 3 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงประจําป โดยคํานวณตั้ง
ไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0509.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว หรือเงินที่ปรับเพิ่มของ
พนักงานสวนตําบล ในสังกัดกองชาง โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานสวนตําบล ที่มี
สิทธิ์ไดรับเงินประจําตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังวหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 31
) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง ในสังกัดกอง
ชาง จํานวน 2  อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง  หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23
 กรกฎาคม 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ในสังกัดกอง
ชาง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 834,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

    (1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําป จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
      (2) คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อหรือจัด
จาง จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งใหมีหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0803.3/ว 3040  ลงวันที่  26 กันยายน 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนักงานสวน
ตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0803/ว 1318 ลงวันที่ 4
 กรกฎาคม  2559
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ค่าใช้สอย รวม 374,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลงตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจาง
เหมาดูแลรักษาตนไม  สวนไมประดับ  คาจางเหมาลางทําความ
สะอาดถนน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 167
 ลําดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของจังหวัดเชียงใหม

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ในการฝึก
อบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของเจาหนาที่ทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่มีลักษณะเป็น
การจางผูรับจางดําเนินการหรือเป็นการจางเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกใหดําเนินการซอมแซมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซื้อของเอง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 167 ลําดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 6 ของ
จังหวัดเชียงใหม
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ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ กระดาษ ปากกา ตรายาง แฟ้มเอกสาร ธง
ชาติ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟ หลอด
ไฟ ฟวส เทปพันสายไฟ แผงวงจร  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุกอสราง จํานวน 130,000 บาท

      (1) คาวัสดุกอสราง   จํานวน   50,000  บาท
           - เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ สี ปูน
ซีเมนต อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย แผนเหล็ก เสาเหล็ก เหล็ก
เสน ฯลฯ สําหรับใชในการซอมแซมอาคารสํานักงาน หรือสถานที่
ราชการและสิ่งกอสรางอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
           - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
       (2) คาวัสดุกอสราง  จํานวน  70,000  บาท
           - เพื่อจัดซื้อทอน้ําสําหรับปรับปรุงระบบน้ํา
อุปโภค บริโภคชุมชนบานกิ่วบัวฮา หมูที่ 1 บานกา
ยนอย จํานวน 70,000 บาท
           - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 71 ลําดับที่ 23 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 1 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 2 ของ
จังหวัดเชียงใหม
       (3) คาวัสดุกอสราง  จํานวน  10,000  บาท
           - เพื่อจัดชื้อทอน้ําสําหรับการเกษตร หมูที่ 3 บานอ
อบ จํานวน 10,000 บาท
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หนาที่ 4 ลําดับที่ 2 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 1
 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 2
 ของจังหวัดเชียงใหม

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล
อุปกรณบันทึกขอมูล หนวยประมวลผล ซีดีรอมไดรฟ แป้น
พิมพ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 136,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 86,530 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ระดับ 1-2 จํานวน 1,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ ระดับ 1-2  จํานวน 1 ตัว ขนาดไม
นอยกวา กวาง 54 ลึก 54 สูง 95 ซม.
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 13 ลําดับที่ 17

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว
- เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ฉบับเดือนธันวาคม  2562 รายการที่ 10.14.2 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนาที่ 14 ลําดับที่ 25

จัดซื้อโตะสํานักงาน ระดับ 1-2 จํานวน 2,150 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 1-2  จํานวน 1 ตัว  ขนาด
ไมนอยกวา กวาง 120 ลึก 60 สูง75 ซม.
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 13 ลําดับ
ที่ 18
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จัดซื้อพัดลมตั้งโตะ จํานวน 1,290 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมตั้งโตะ  จํานวน 1 ตัว ปรับระดับขนาด
ไมต่ํากวา 18 นิ้ว
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 13 ลําดับ
ที่ 19
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดชื้อชุดกรองน้ําบานกิ่วบัวฮา หมูที่ 1 บานกายนอย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อเครื่องกรองน้ําบานคกิ่วบัว
ฮา จํานวน 2 จุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) กระบอกเครื่องกรองขนาดไมนอกวา 20 นิ้ว วัสดุพลาสติก
เกรด PP สําหรับน้ําดื่ม พรอมขาตั้งสแตนเลสอยางดีและถังเก็บน้ํา
ขนาดไมนอกวา PE 200 ลิตร   ประกอบ
ดวย                                      
(1.1)ไสกรองใยสังเคราะห PP 5 ไมครอนขนาด 2 ? x 20”   
จํานวน 1 ไส
(1.2)ไสกรองคารบอนอัดแทงกําจัด
กลิ่น สี คลอรีน ขนาด 2 ? x 20”   จํานวน 1 ไส  
(1.3)ไสกรองเรซิ่นกําจัดหินปูน ความกระดาง ขนาด 2 ? x 20”   
จํานวน 1 ไส 
(1.4)ไสกรองเมมเบรน RO ขนาด 150 GPD  กรอง
ละเอียด 0.0001 ไมครอน จํานวน 2 ไส
(1.5)ไสกรองคารบอนInline กรองขั้นตอนสุดทายกอนนําไปดื่ม
ใช จํานวน 1 ไส
(2) อุปกรณ ประกอบดวย
(2.1)อะแดปเตอรขนาด IN AC 220 V OUT DC 32 V 3A
(2.2)ปั๊มขนาด 1.8 LPM 80-120 PSI DC32V
(2.3)วาลวปด-เปดน้ําดวยไฟฟ้าขนาด DC 32 V
(2.4)Low Pressure Switch
(2.5)ถังเก็บน้ําPEตั้งวางดานบนขนาด 200 ลิตร จํานวน 1 ถัง
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 179 ลําดับที่ 35
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ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จํานวน 1,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบรี่ จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
กําลังไฟฟ้าที่ใช 710W
ความเร็วรอบตัวเปลา (rpm) 11,000
น้ําหนักสุทธิ 1.7 กก.(3.7 ปอนด)
คุณลักษณะฉนวน ขนาดเครื่อง (ม.ม.) 258 X 118 X 97 มม.
(ยาว x กวาง x สูง) (10-1/8" X 4-5/8" X 3-13/16")
เสนผาศูนยกลางแผนเจีย 100 มม.(4")
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา  14  ลําดับที่  24
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จัดซื้อเครื่องชารจแบตเตอรี่ จํานวน 8,690 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องชารจแบตเตอรี่ จํานวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี้
ตูชารทมีลอ  100A  90V 
(1)สามารถเปลี่ยนฟวสไดเมื่อกระแสไฟรั่ว
(2)มีลอและดามจับแบบรถเข็นทําใหสามารถลากเคลื่อนที่ไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว
(3)สามารถปรับความเร็วในการชารจได 10 STEP
(4)มีมิเตอรบอกกระแสไฟขณะชารทไฟ
(5)ผลิตจากเหล็กที่มีคุณภาพดี ผานกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
(6)มีไฟเขียวแจงเตือนเมื่อมีการชารทไฟ
(7)มีคูมือและคําแนะนําในการชารทอยูบนเครื่องสะดวกตอการ
ศึกษาการใชงาน
(8)มีฟวสป้องกันกระแสไฟรั่ว
(9)มีเสียงรองเตือนมีคีบแบตเตอรี่สลับขั้วขณะชารท
(10)กระแสไฟออก 90 VDC - 100A
(11)ใชคอยสทองแดงแท
(12)ปากคีบของเครื่องชารทแขงแรง ทนทาน ป้องกันไฟดูดไดดีใน
ระดับหนึ่ง
(13)สายชารทขั้ว +(บวก) และ -(ลบ) ยาว 140 ซม. และสายปลั๊ก
ไฟยาว 180 ซม- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แต
มีความจําเป็นตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 14 ลําดับที่  23
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จัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 4,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
(1)ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 39.6 cc
(2)กําลังสูงสุด 0.554 kw. หรือดีกวา
(3)แรงมาสูงสุด 0.75 HP หรือดีกวา
(4)ความจุถังน้ํามัน 390 ml
(5)ความยาวบาร 11.5 นิ้ว
(6)อัตราสวนผสมน้ํามันเชื้อเพลิง 1:25
(7)ขนาดเลื่อยโซ 0.375 นิ้ว
(8)น้ําหนัก 5.3 กก.
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 14 ลําดับที่  22
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จัดซื้อสวาน แบบ 2 ระบบ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวาน แบบ 2 ระบบ จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
(1)กําลังไฟที่ใชไมนอยกวา 710W
(2)สมรรถนะ คอนกรีต ไมนอยกวา 16 มม.
(3)สมรรถนะ โลหะ ไมนอยกวา 13 มม.
(4)สมรรถนะ ไม ไมนอยกวา 30 มม.
(5)อัตรากระแทกตอนาที 0-48,000 หรือดีกวา
(6)ความเร็วรอบตัวเปลา 0-3,200 หรือดีกวา
(7)ขนาด ยาว 296 มม. กวาง 75 มม. สูง 204 มม.
(8)น้ําหนักสุทธิ 2.1 กก.
(9)มีฉนวน 2ชั้น
(10)ปรับไดหลายสปด 
(11)ปรับหมุน ซาย-ขวา
(12)รหัสแปรงถาน 85
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 14 ลําดับที่ 20
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จัดซื้อสวานโรตารี่ แบบ 3 ระบบ จํานวน 7,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวานโรตารี่ แบบ 3 ระบบ จํานวน 1
 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1)กําลังไฟที่ใชไมนอยกวา 800W
(2)สมรรถนะ คอนกรีต ไมนอยกวา 26 มม.
(3)สมรรถนะ โลหะ ไมนอยกวา 13 มม.
(4)สมรรถนะ ไม ไมนอยกวา 32 มม.
(5)อัตรากระแทกตอนาที 0-4,600 หรือดีกวา
(6)ความเร็วรอบตัวเปลา 0-1,200 หรือดีกวา
(7)ขนาด ยาว 361 มม. กวาง 77 มม. สูง 209 มม.
(8)น้ําหนักสุทธิ 2.9 กก.
(9)มีฉนวน 2ชั้น
(10)ปรับไดหลายสปด 
(11)ปรับหมุน ซาย-ขวา
(12)กานแบบ SDS-PLUS
(13)มีระบบจํากัดแรงบิด
(14)มีระบบเก็บฝุน
(15)มีไฟสองสวางในตัว
(16)มีกลองเครื่องมือ
(17)มAีVT(ระบบซึมซับแรงสั่นสะเทือน)
(18)มี 3 โหมด
(19)รหัสแปรงถาน 325
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็น
ตองใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) หนา 14 ลําดับที่ 21
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาจางออกแบบหรือควบคุมงานเฉพาะงานกอสรางอาคาร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เป็นคาจาง
ดําเนินการออกแบบ ประมาณราคากอสรางหรือควบคุมงานกอ
สรางอาคาร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 167
 ลําดับที่ 2 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 6 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

งานไฟฟ้าถนน รวม 885,000 บาท
งบลงทุน รวม 885,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 885,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากจุดบริเวณเดิมถึง
บริเวณกอนถึงสวนนายสุชาติ แซยะ บานมอนเงาะ หมูที่ 5

จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากจุด
บริเวณเดิมถึงบริเวณกอนถึงสวนนายสุชาติ แซยะ บานมอน
เงาะ หมูที่ 5 ขนาดความกวาง 4.00 เมตร ความยาว 56.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทางหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 224
 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หนาที่ 5 ลําดับที่ 4 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 1 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร ขอ 2 ของ
จังหวัดเชียงใหม
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดชุมชนผาแตกถึงจุด
ชุมชนกิ๋วบัวฮา บานเมืองกาย หมูที่ 2

จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดชุมชนผาแตก
ถึงจุดชุมชนกิ๋วบัวฮา บานเมืองกาย หมูที่ 2 ขนาดความกวาง 4.00
 เมตร ความยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทางหรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 420 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกายกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หนาที่ 5 ลําดับที่ 2 สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร ขอ 1 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  และ
ยุทธศาสตร ขอ 2 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการกอสรางบอเก็บน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสวนนายสุ
รัตน ทาโสด) บานออบ หมูที่ 3

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางบอเก็บน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณ
สวนนายสุรัตน ทาโสด) บานออบ หมูที่ 3 ขนาดความกวาง 5.00
 เมตร ความยาว 5.00 เมตร สูง 2 เมตร ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกายกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 1 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร ขอ 2 ของ
จังหวัดเชียงใหม

วันที่พิมพ : 22/9/2563  12:56:24 หนา : 71/99



โครงการกอสรางบอเก็บน้ําบานนาย มานิตย บานเหลา หมูที่ 4 จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางบอเก็บน้ําบานนาย มานิตย บาน
เหลา หมูที่ 4  ขนาดความกวาง 2.00 เมตร ความยาว 2.00
 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลเมืองกา
ยกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 88
 ลําดับที่ 90 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 1 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร ขอ 2 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการกอสรางรางระบายน้ําบริเวณบานหวยน้ําเย็น บานเหลา หมู
ที่ 4

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําบริเวณบานหวยน้ํา
เย็น บานเหลา หมูที่ 4 ขนาดความกวาง 0.30 เมตร ความ
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกายกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 88
 ลําดับที่ 88 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 1 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร ขอ 2 ของจังหวัดเชียงใหม
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 325,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแกไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการแกไขปัญหาความยากจน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรม เชน การอบรม
ใหความรูการฝึกปฏิบัติ การสงเสริมการนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูการปฏิบัติและกิจกรรมอื่น ฯลฯ โดยจายเป็นคา
อาหาร คาอาหารวางคาเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
และอุปกรณอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(6
) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0891.4
/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1953 ลงวันที่ 17
 พฤษภาคม 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 125
 ลําดับที่ 32 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการจัดงานวันเด็กประจําป จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจําป โดย
จายเป็นคาเงินรางวัล ของรางวัล คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
และคาใชจายที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(6) ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2873 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 125
 ลําดับที่ 33 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน เชน  คาป้ายไวนิล คาวัสดุ คาตอบแทน และคา
ใชจายอื่นที่จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ
.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 137
 ลําดับที่ 2 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการรณรงคการใชน้ําอยางประหยัดสรางวินัยการใชน้ําอยางรู
คุณคา

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคการใชน้ํา
อยางประหยัด สรางวินัยการใชน้ําอยางรูคุณคา เชน คาป้ายไว
นิล คาวัสดุ คาตอบแทน และคาใชจายอื่นที่จําเป็นที่ใชในการจัด
โครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (24)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 137
 ลําดับที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการรณรงคยุติการกระทํารุนแรงตอเด็กและสตรี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรณรงคยุติการกระทํารุนแรง
ตอเด็กและสตรี เชน คาป้ายไวนิล คาตอบแทน คาใชสอยคา
วัสดุ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(10) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 124
 ลําดับที่ 29 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 5 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการสงเสริมกลุมจักสาน บานกายนอย หมูที่ 1 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมกลุมจักสาน บานกา
ยนอย หมูที่ 1 โดยจายเป็นคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุและคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (10)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 117
 ลําดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการสงเสริมการรวมกลุมการจัดกิจกรรมของเยาวชนตําบลเมือง
กาย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมการรวมกลุมการจัด
กิจกรรมของเยาวชนตําบลเมืองกาย โดยมีกิจกรรม เชน การรวม
กลุมเพื่อออกกําลังกายและเลนกีฬา การรวมกลุมเพื่อสืบ
สานอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาสุขภาพ
กายและใจ การจัดกิจกรรมรณรงคตางๆ ฯลฯ กิจกรรมสงเสริม
และสนับสนุนการสรางความสามัคคีปรองดองและความ
สมานฉันทของคนในชาติ ฯลฯ โดยจายเป็นคาตอบแทน คาใช
สอย คาวัสดุ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(10),(11) และ (14)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 124
 ลําดับที่ 28 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพผูสูงอายุ บานกายนอย หมูที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพผูสูง
อายุ บานกายนอย หมูที่ 1 โดยจายเป็นคาตอบแทน คาใช
สอย คาวัสดุและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (10)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 16 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ  2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร  ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพผูสูงอายุ บานเหลา หมูที่ 4 จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพผูสูง
อายุ บานเหลา หมูที่ 4 โดยจายเป็นคาตอบแทน คาใชสอย คา
วัสดุและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (10)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 16 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ  2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร  ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพผูสูงอายุ บานออบ หมูที่ 3 จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพผูสูง
อายุ บานออบ หมูที่ 3 โดยจายเป็นคาตอบแทน คาใชสอย คา
วัสดุและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (10)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 16 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ  2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร  ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการสนับสนุน สงเสริม การจัดกิจกรรมและการรวมกลุมของผูสูง
อายุตําบลเมืองกาย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุน สงเสริม การจัด
กิจกรรมและการรวมกลุมของผูสูงอายุตําบลเมืองกาย  โดยจาย
เป็นคาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสดุ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 126
 ลําดับที่ 34 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาอาชีพกลุมสตรีแมบาน บาน
กายนอย หมูที่ 1

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุน สงเสริม และ
พัฒนาอาชีพกลุมสตรีแมบานเหลา หมูที่ 4 โดยจายเป็นคา
อาหาร คาอาหารวางคาเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
และอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(6
) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 122
 ลําดับที่ 18 สอดคลองกับยุทธศาสตร  ขอ 2  ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาอาชีพกลุมสตรีแมบาน บานอ
อบ หมูที่ 3

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุน สงเสริม และ
พัฒนาอาชีพกลุมสตรีแมบาน บานออบ หมูที่ 3 โดยจายเป็นคา
อาหาร คาอาหารวางคาเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
และอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(6
) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 122
 ลําดับที่ 18 สอดคลองกับยุทธศาสตร  ขอ 2  ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาอาชีพกลุมสตรีแมบานตําบล
เมืองกาย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุน สงเสริม และ
พัฒนาอาชีพกลุมสตรีแมบานตําบลเมืองกาย โดยจายเป็นคา
อาหาร คาอาหารวางคาเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
และอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(6
) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 126
 ลําดับที่ 35 สอดคลองกับยุทธศาสตร  ขอ 2  ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการสานสายใยรักครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสานสายใยรักครอบครัว โดย
มีกิจกรรม เชน กิจกรรมสานสายใยรัก กิจกรรมสรางความรัก
ความอบอุนในครอบครัวกิจกรรมรณรงค ฯลฯ โดยจายเป็นคา
ตอบแทนคาใชสอย คาวัสดุและคาใชจายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(6) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการรับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 124
 ลําดับที่ 27 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 5 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการหมูบานสะอาด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการหมูบานสะอาด  โดยจายเป็น
คาป้ายไวนิล คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ
.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 138
 ลําดับที่ 6 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานกาย หมู 1 ตามโครงการหมูบาน
สะอาด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานกาย
 หมู 1 ตามโครงการหมูบานสะอาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(2) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 139
 ลําดับที่ 7 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม   
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานมอนเงาะ หมู 5 ตามโครงการหมู
บานสะอาด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกณะกรรมการหมูบาน บานมอน
เงาะ หมู 5 ตามโครงการหมูบานสะอาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(2) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 140
 ลําดับที่ 10 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานเหลา หมู 4 ตามโครงการหมู
บานสะอาด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บาน
เหลา หมู 4 ตามโครงการหมูบานสะอาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(2) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 140
 ลําดับที่ 10 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายรวมสืบสานประเพณีไทย
ใสใจผูสูงอายุ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกายรวมสืบสานประเพณีไทยใสใจผูสูงอายุ เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชสอย คาวัสดุ คาตอบ
แทน และคาใชจายอื่นที่จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดัง
กลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (8) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรบริหารสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 150
 ลําดับที่ 10 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 5 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมทักษะการเลนกีฬาของเยาวชน หางไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทักษะการ
เลนกีฬาของเยาวชน หางไกลยาเสพติด เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจาย
อื่นที่จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(14) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 127
 ลําดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเขารวมงานประเพณีปใหมเมืองของอําเภอแมแตงและ
จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเขารวมงานประเพณีปใหม
เมืองของอําเภอแมแตงและจังหวัดเชียงใหม เชน คาอาหาร คาเชา
หรือบริการวัสดุอุปกรณในการจัดงาน คาใชจายในการ
ตกแตง และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (11) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 151
 ลําดับที่ 12 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 5 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการจัดทําฐานขอมูลภูมิปัญญาทองถิ่น  และปราชญชาวบาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําฐานขอมูล
ภูมิปัญญาทองถิ่น และปราชญชาวบาน เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นที่ใชในการจัด
โครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการรับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 151
 ลําดับที่ 11 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 5 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการประเพณียี่เป็ง หมู 1 - 5 ตําบลเมืองกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณียี่เป็ง หมู
ที่ 1-5  เชน คาอาหาร คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณในการจัด
งาน คาใชจายในการตกแตง และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (11) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 151
 ลําดับที่ 13  สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 5 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการปใหมเมือง หมู 1 - 5 ตําบลเมืองกาย จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีปใหม
เมือง หมูที่ 1-5  เชน คาอาหาร คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณใน
การจัดงาน คาใชจายในการตกแตง และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (11) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 152
 ลําดับที่ 14  สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 5 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  เชน คาอาหาร คาเชาหรือบริการ
วัสดุอุปกรณในการจัดงาน คาใชจายในการตกแตง และคาใชจาย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (11) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 152
 ลําดับที่ 15 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 5 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

งบเงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 2 บานเมืองกาย  ตามโครงการ
สงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมู 2 บาน
เมืองกาย ตามโครงการสงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(11) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 152
 ลําดับที1่6  สอดคลองกับยุทธศาสตร  ขอ  5  ขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร  ขอ  3 ของจังหวัด
เชียงใหม
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 3 บานออบ ตามโครงการสงเสริม 
บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมู 3 บา
นออบ ตามโครงการสงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(11) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 152
 ลําดับที1่6  สอดคลองกับยุทธศาสตร  ขอ  5  ขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร  ขอ  3 ของจังหวัด
เชียงใหม

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 4 บานเหลา ตามโครงการสง
เสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกดหนุนคณะกรรมการหมู
บาน หมู 4 บานเหลา ตามโครงการสงเสริม บํารุง
รักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(11) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 152
 ลําดับที1่6  สอดคลองกับยุทธศาสตร  ขอ  5  ขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร  ขอ  3 ของจังหวัด
เชียงใหม
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 5 บานมอนเงาะ ตามโครงการสง
เสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกดหนุนคณะกรรมการหมู
บาน หมู 5 บานมอนเงาะ ตามโครงการสงเสริม บํารุง
รักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(11) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 152
 ลําดับที1่6  สอดคลองกับยุทธศาสตร  ขอ  5  ขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร  ขอ  3 ของจังหวัด
เชียงใหม

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 บานกายนอย ตามโครงการ
สงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานกา
ยนอย หมูที่ 1  ตามโครงการสงเสริม บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(11) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 152
 ลําดับที1่6  สอดคลองกับยุทธศาสตร  ขอ  5  ขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย  และยุทธศาสตร  ขอ  3 ของจังหวัด
เชียงใหม

วันที่พิมพ : 22/9/2563  12:56:24 หนา : 89/99



งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยวในชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เชน คา
วัสดุ คาตอบแทน และคาใชจายอื่นที่จําเป็นที่ใชในการจัด
โครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (8),(16) และและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวย คาใชจายในการฝึกอบรม และการรับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 127
 ลําดับที่ 2 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3  ของจังหวัดเชียงใหม
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 235,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลงตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจาง
เหมาดูแลรักษาตนไม  สวนไมประดับ  คาจางเหมาลางทําความ
สะอาดถนน คาจางทําแนวกันไฟในเขตพื้นองคการบริหารสวน
ตําบล หรือคาจางเหมาอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 141
 ลําดับที่  1  สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ 80 พรรษา 80 พัน
ฝาย เชน คาป้ายไวนิล คาอาหาร คาวัสดุ คาใชสอยและคาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(24) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรบริหารสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 142
 ลําดับที่ 6 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการแกไขปัญหาหมอกควันและไฟปา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการแกไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟปา  เชน คาวัสดุอุปกรณ คาใชสอย คาป้ายไวนิล คา
อาหาร และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา16(24) ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 144
 ลําดับที่ 13 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ เชน คาวัสดุ คาอุปกรณ คาตอบแทน และคาใชจายอื่นที่
จําเป็นที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(7)  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรบริหารสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 144
 ลําดับที่ 12 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการปลูกหญาแฝก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปลูกหญาแฝก โดยจายเป็น
คาป้ายประชาสัมพันธ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการทํา
กิจกรรม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(24) และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.2/ว 2323 ลงวันที่ 16  พฤศจิกายน  2550  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึก
อบรม และการรับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 144
 ลําดับที่ 15 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาหมอกควันและไฟปา บานกายนอย 
หมู 1

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
หมอกควันและไฟปา บานกายนอย หมู 1  เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาใชสอย คาป้ายไวนิล คาอาหาร และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา16(24) ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 141
 ลําดับที่ 2 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผน
ดิน โดยมีคาใชจาย เชน คาป้ายไวนิล คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดืม คาตอบแทน คาใชสอย ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0801.2/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 143
 ลําดับที่ 10 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุมคุณภาพน้ํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการควบคุมคุณภาพน้ํา เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คา
อาหาร คาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทนและคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(24) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 145
 ลําดับที่ 17  สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตรขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมองคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย เชน คาวัสดุ คาตอบแทน และคาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(24) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 143
 ลําดับที่ 11 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตรขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการสงเสริมสนับสนุน การอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริม สนับสนุน การ
อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพฯ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(24) ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 145
 ลําดับที่ 16 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 4 ของจังหวัดเชียงใหม

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 3,436,110 บาท

งบกลาง รวม 3,436,110 บาท
งบกลาง รวม 3,436,110 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 101,210 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง
และผูประกันตนในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ,หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809/ว 9  ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อนําเขากองทุนเงิน
ทดแทนเป็นรายป ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้ง
ป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 2,152,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา16(10), ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25
 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 128
 ลําดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และ ยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 589,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(10) ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลัก
เกณฑการจายเงินความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4  พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 128
 ลําดับที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหการยังชีพผูปวยเอดส
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(10) ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวัน 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 128
 ลําดับที่ 2  สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเรงดวนซึ่งไมสามารถ
คาดการณลวงหนาได เชน การเกิดสาธารณภัย
ตางๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตะภัย ภัยแลง ภัยหนาว ฯลฯ) หรือ
กรณีที่มีความจําเป็นตองจายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจาย
ไว หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
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รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 115,000 บาท

    (1) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
จํานวน  35,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่เป็นคาใชจายดานการสรางเสริมสุขภาพการป้องกันและ
การฟื้นฟูสภาพของหนวยบริการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาสุขภาพ
ของคนในชุมชน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 129
 ลําดับที่ 5 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม
      (2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเมืองกาย
   จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินสมทบใหแกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเมือง
กาย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.1/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 128
 ลําดับที่ 4 สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ขอ 3 ของจังหวัดเชียงใหม

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 149,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชากรสวน
ทองถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2500 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 ,หนังสือสํานักงานกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 28
 และ ว 29  ลงวันที่  21 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2561
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