
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมเปา

อําเภอพญาเม็งราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,986,692 บาท
งบกลาง รวม 21,986,692 บาท

งบกลาง รวม 21,986,692 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย   และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
. ประกันสังคม พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง
พนักงานจ้าง  เงินเพิ่มคาครองชีพ  คาจ้างชั่วคราว  
 โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22 มกราคม 2557  และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81
   ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน... เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสพอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง   โดยคํานวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม) ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน และได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ
ขั้นบันได เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินการตามข้อ 18 (2)     แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น          พ.ศ. 2548   ที่ได้ดําเนินการมากอนใช้ฐานข้อมูล
จํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้
บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ     โดย
ดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็น
การดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 5,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปได้รับ
เบี้ยความพิการ คนละ 800 บาท ตอเดือน ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปี คนละ 1,000 บาท ตอเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ได้ดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการ  ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสแกผู้
ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและ   ทําการวินิจฉัยแล้วและมีความ
เป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพ  เลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยยังชีพคนละ 500 ตอเดือนครบทั้ง12เดือน เป็นการดําเนินการ
ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ      พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
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เงินสํารองจาย จํานวน 582,692 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น  หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่  12 มีนาคม 2545  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่  15 กรกฎาคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  6 มิถุนายน  2559

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ .ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ  2   ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี และมิให้นํา
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมา
รวมคํานวณ 

วันที่พิมพ : 21/9/2564  08:43:46 หน้า : 4/105



รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 404,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 254,000 บาท 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561  ใน
อัตรา ไมน้อยกวา ร้อยละ  40      ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้
รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   
2. เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน   จํานวน 150,000 บาท  
ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่        29
 มิถุนายน 2553 เห็นชอบแนวทางให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 สวน  องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสมบท 1
 สวน และรัฐบาลสมทบ 1 สวน โดยในสวนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นควรมีจํานวนเทาที่ประชาชนจายเข้ากองทุนและไม
ควรเกิน 365 บาทตอคนตอปี และเป็นไปด้วยความอิสระตาม
ศักยภาพทางการคลัง เพื่อเป็นการสงเสริมให้ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดบริการสาธารณะโดยึดประโยชนสุขที่ประชาชนจะได้รับ
เป็นสําคัญ และสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐาน
ราก ฟื้นฟูทุนทางสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502  ลงวันที่ 20
 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแกความตาย 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จายได้ พ.ศ. 2559  พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765  ลงวัน
ที่        3  มิถุนายน  2537   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงิน
เดือนและเงินชวยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแกความตาย

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,710,620 บาท

งบบุคลากร รวม 8,036,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้
-ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1 อัตรา เดือน
ละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท 
-ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา เดือนละ 11,220 บาท ตอคนตอเดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ .2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ดังนี้
-เงินประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000
 บาท 
-เงินประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 880 บาท ตอคนตอ
เดือน จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 21,120 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ .2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ดังนี้
-เงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000
 บาท
-เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 880 บาท ตอคนตอเดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ .2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ .2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,577,600 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกราย
ละเอียดดังนี้ 
 (1)คาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ  11,220 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท 
 (2)คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท   
 (3)คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  29  คน ในอัตราเดือนละ  7,200 บาท เป็น
เงิน 2,246,400 บาท 
(4)คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ  7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  86,400 บาท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,774,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,044,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นตามที่ประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล     เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น      และ พระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
คาเงินเดือนพนักงานคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ได้แก 
-ตําแนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ,ตําแหนง รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ,ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด
-ตําแหนง นิติกร ,ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป
-ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล ,ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นให้
ได้รับ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การกําหนดให้ข้าราชการ
การหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง  และ ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง 
บริหาร อํานวยการ 
    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต
.)กําหนด   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น        และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,262,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป   
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ
.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (กงอบ
ต.)กําหนด  เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   ขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว          จํานวน...10...อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) หรือ
ตามที่ ก.อบต.กําหนด ดังนี้
-ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
-ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน 3 อัตรา
-ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จํานวน 2 อัตรา
-ตําแหนงพนักงานดับเพลิงจํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น    พ
.ศ. 2542   ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
เชียงราย    เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงาน ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว    และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดเชียงราย      เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่     ลงวันที่      จํานวน...11
...อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามที่ ก.อบต
.กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 3,522,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,485,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,130,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท 
2. เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ประจําปี  2565
 จํานวน 450,000 บาท 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับ
แตงตั้งให้รับผิดชอบจัดทํารางขอบเขตของงานหือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกําหนดหลัก
เกณฑการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คณะกรรมการหรือบุคคลที่
ได้รับแตงตั้งให้รับผิดชอบจัดทําแบบรูปรายการ งานกอ
สร้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา อิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
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ราคา คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการ
ซื้อหรืองานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้องานจ้างกอ
สร้าง ผู้ควบคุมงาน จํานวน 60,000 บาท 
4. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ได้แก
คณะกรรมการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น,ผู้
อํานวยการเขต,นายทะเบียนท้องถิ่น,คณะอนุกรรมการหรือบุคคที่
แตงตั้งให้ชวยเหลือการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
-เป็นการตั้งงบประมาณเพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตง
ตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
จํานวน 600,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/6268  ลง
วันที่  16  กรกฎาคม  2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการ
เลือกตั้ง งบประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 6 หน้าที่ 147 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการรักษาความ
เจ็บป่วยที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
ในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่
ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ
เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและ
ให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 300,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 1,237,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ  
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่      มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
เงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ
จัดหา ,จัดทําของ,รวมถึงจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น และจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน จ้างถางหญ้า จัดสถานที่  ฯลฯ
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมากที่  มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 57,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร เดือนละ 4,800
 บาท ปริมาณการถายขั้นต่ํา 15,000 แผน/เดือน
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627  ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมากที่  มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
กรณีทําสัญญาเชามากกวา 1 ปี แตไมเกิน 3 ปี
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คาใช้จายในการทําประกันภัยรถราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการทําประกันภัยรถราชการ จํานวน 8
 คัน ดังนี้
1. รถยนตบรรทุกดีเซล หมายเลขทะเบียน กจ 9938
2. รถยนตบรรทุกดีเซล หมายเลขทะเบียน บร 5978
3. รถยนตบรรทุกน้ําอเนกประสงค หมายเลขทะเบียน บว 4729
4. รถยนตบรรทุกดีเซล หมายเลขทะเบียน กพ 2642
5. รถยนตบรรทุกน้ําอเนกประสงค หมายเลขทะเบียน 81-9842
 เชียงราย 
6. รถยนตบรรทุกดีเซล หมายเลขทะเบียน กษ 4921
7. รถฟารมแทรกเตอร หมายเลขทะเบียน ตฆ 2541
8. รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตฆ 3289
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563

คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม  2563     และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคารับรอง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชม ตรวจ
ราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คา
อาหาร คาของขวัญ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตั้งไว้ จํานวน 50,000 บาท 
2. คาเลี้ยงรับรอง
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามกฎหมายระเบียบ หรือหนังสั่ง
การ ตั้งไว้จํานวน 40,000 บาท
3. คาใช้จายในงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ เชน งาน
วันท้องถิ่นไทย กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ หรือกิจกรรม
สําคัญอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งไว้จํานวน 10,000 บาท 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกราย
รับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  และเพื่อ
จายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย
เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดย
ตั้งตามเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จํานวน     บาท

วันที่พิมพ : 21/9/2564  08:43:46 หน้า : 17/105



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้
รับคําสั่งจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวนตําบล ให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เชน แบบ
พิมพ วัสดุ อุปกรณ คูหา หีบบัตร ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/6268  ลง
วันที่  16  กรกฎาคม  2563  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 6 หน้า 147 

คาใช้จายในโครงการตอต้านการทุจริตคอรัปชั่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการตอต้านการทุจริต
คอรัปชั่น เชน คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุ  คาวิทยากร และคาใช้จายที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 6 หน้าที่ 148
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คาใช้จายในโครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร ส.อบต. และพนักงาน
สวนตําบล

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการไปศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ส
.อบต.และพนักงานสวนตําบล ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกา
รฏิบัติงานในเรื่องตาง ๆ เชน การบริหารจัดการขยะ การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักพันธุกรรมพืช การสงเสริมการทอง
เที่ยว ฯลฯ เชน คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ คา
อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาของสมนาคุณในการดูงานและคาใช้
จายที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 3 หน้า 146 

คาใช้จายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย เชน คาที่พัก คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน คา
พาหนะรับจ้าง คาวัสดุ คาวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 11 หน้า 148 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่องการ
ปรับปรุงหลักเกณฑการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิน 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ
พนักงานสวนตําบล เชน คาวัสดุ คาวิทยากร คาอาหารวาง คา
อาหารกลางวัน คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 2 หน้า 146 
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ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ   ดัดแปลง   ตอเติม     หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก     เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร   เก้าอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา   ตรา
ยาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพ
เขียน  แผนที่   พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ    แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ  มูลี่  มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง   กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก   กระดาษ   หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท  เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก    เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณา   สิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ   ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟ้า    เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า        เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า      มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า    เครื่องประจุไฟ  ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
อากาศ    สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาว
เทียม    ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง       คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แก้ว
น้ํา   จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน    หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไม้
ตางๆ   ค้อน   คีม   ชะแลง   จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบ
ไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน  โถส้วม อางล้างมือ  ราวพาดผ้า น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร    สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค
 ล๊อคเกียร ล๊อคคลัตซ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช   พวง
มาลัย สายพานใบพัด  หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่   จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต  กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  แก๊สหุงต้ม  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชนคาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ  กลองและ
ระวิงใสฟิลมภาพยนตร  เครื่องกรอเทป เลนสซูม  กระเปาใส
กล้องถายรูป   พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร  ฟิลม  เม
มโมรี่การด  ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร,วีดี
โอเทป   แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร    กระดาษตอเนื่อง   สาย
เคเบิล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ
 แผนกรองแสง     แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM    คัตซีทฟีดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ   (Printer Switching Box)    เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)     แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เป็นต้น  เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิส
เกตต (Diskette)   แบบฮารดดิสต  (Hard Disk)     แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 310,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาโทรศัพท และคาโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้มาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เชน การเชาเครื่องคาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคูสาย
โทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คา
เชาตู้ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)  ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและ      คาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ คาตอสัญญาณ จีพีเอส(1 ครั้ง/ปี)
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งบลงทุน รวม 100,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค จํานวน 10 ตัว จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค จํานวน 10 ตัว ราย
ละเอียดดังนี้
-เป็นโต๊ะผลิตจากไม้ยาง ปิดขอบคิ้วยาง สีดํา 
-ปิดผิวด้วย laminate Formica ทนตอความร้อน ความชื้น และ
รอยขีดขวน
-โครงขาเหล็กซุปด้วยโครเมียม ขาโต๊ะพับเก็บได้สะดวก
-รองขาด้วยพลาสติกแข็ง 4 จุด กันลื่นและป้องกันรอยขีดขวนบน
พื้นผิว 
ขนาดกว้างxลึกXสูง  ไมน้อยกวา 180x75x75 ชม./ตัว
    จัดหาทั่วไปตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีกําหนดไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 1
 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
2. เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 5 แรงม้า
3. ขนาดเส้นผาศูนยกลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว
4. รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไมน้อยกวา 20 นิ้ว
5. ความจุน้ํามันเครื่องยนตไมน้อยกวา 1.50 ลิตร 
จัดหาตามแบบมาตรฐานครุภัณฑปี 2563
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จัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน น้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน น้ําเย็น รายละเอียดดังนี้
- ตู้น้ําดื่ม 2 หัวจาย 2 อุณหภูมิ (น้ําร้อน/น้ําเย็น)
- ความจุหม้อน้ําร้อน ไมน้อยกวา 1.16 ลิตร
- ความจุหม้อน้ําเย็น ไมน้อยกวา 3.6 ลิตร
- ทําความร้อนสูงสุด ไมน้อยกวา 80-95 องศา
- ทําความเย็นต่ําสุด ไมน้อยกวา  4-10 องศา
- ระบบไฟฟ้า 220 โวลต 50 เฮิรต
- กําลังไฟฟ้าระบบน้ําเย็น 100 วัตต
- กําลังไฟฟ้าระบบน้ําร้อน 420 วัตต
- หัวจายน้ําร้อนมีระบบ Safety ป้องกันการกดน้ํา แบบไมตั้งใจ
- หม้อน้ําร้อนผลิตจากสเตนเลสประสิทธิภาพสูง
- มีฐานเสริมยกระดับความสูง 
- มีถาดรองแก้วพร้อมรองน้ําทิ้ง
- ขนาดสินค้าไมน้อยกวา  36 x 104 x 31 ซม.
- สวิตซควบคุมการทํางานของน้ําร้อน-น้ําเย็นอิสระ
- แท็งกน้ําเป็นสเตนเลส  ไมเกิดสนิม ทนตอการกัดกรอนสูง
- รับประกันสินค้า 1 ปี คอมเพรซเซอร 5 ปี 
จัดหาทั่วไปตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไมมีกําหนดไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ชนิด ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ หรือทรัพยสิน
อื่น ๆ ที่อยูในความควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแม
เปา เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
)  หน้าที่  ลําดับที่

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลไม้ยา เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน ขององคกรปครอง
สวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอพญาเม็งราย เชน คาวัสดุ อุปรกร
สํานักงาน คาสาธารณูปโภค และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว516  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ  2561
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการ
บริหารจัดการที่ดี แนวทางี่ 5.1 ลําดับที่ 12 หน้า 148
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งบรายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจายอื่น

คาใช้จายในการจ้างประเมินและสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ของ อบต.แมเปา

จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างประเมินและสํารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของ อบต.แมเปา  คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินหรือสิ่งกอสร้าง เพื่อประกอบ
พิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที 13 หน้าที่ 148

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 591,800 บาท
งบบุคลากร รวม 484,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 484,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 342,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ตําแหนง นักวิเคราะห
นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
-ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล (ก.อบต
)กําหนด  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น     และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 117,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเเกิน 12 เดือน ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น 
พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามประกาศกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของอบงคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่ม การครองชีพ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  18
  มิถุนายน   2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามประกาศกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
กําหนด มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18
 มิถุนายน  2558
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งบดําเนินงาน รวม 107,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 57,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ประจําปี 2565 จายให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้างที่ผานเกณฑการประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานน 57,500
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบลและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
และแผนพัฒนาชุมชน

จํานวน 40,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,677,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,667,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,667,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,417,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้
-ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง
-ตําแหนง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
-ตําแหนง นักวิชาการคลัง
-ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
-ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
-ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ
-ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ
-ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล จังหวัด(ก
.อบต.) กําหนด   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น     และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นให้
ได้รับ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การกําหนดให้ข้าราชการ
การหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง  และ ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง 
บริหาร อํานวยการ ดังนี้
-ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  42,000 บาท
-ตําแหนง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท 
-ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล  (ก.อบต
.)กําหนด  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น       และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  
     ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ
.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย          เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   ขององคการ
บริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว       ลงวัน
ที่  11  มกราคม  2559       จํานวน 1 อัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563
. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามที่ ก.อบต.กําหนด

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
     ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก
.อบต.)กําหนด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงาน ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว   และประกาศคณะ
กรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล (ก.อบต
.)กําหนด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง    จํานวน..1
....อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,010,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 570,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

1. เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ประจําปี  2565
 เป็นเงินจํานวน 320,000 บาท 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน  บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง  จํานวน 30,000 บาท

    ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

คาเชาบ้าน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้าน
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

1. คาโฆษณาและเเผยแพร
เพื่อจายเป็นคาประชาสัมพันธเผยแพรกิจการของ อบต. คาถาย
เอกสาร คาเข้าปกหนังสือ คาถายสําเนาแบบแปลนกอสร้าง
ตางๆ ในการประชาสัมพันธและแผยแพรกิจการของ อบต. จ้าง
เหมาจัดทําแผนพับ เอกสาร ป้ายผ้าไวนิล ฯลฯ จํานวน 10,000
 บาท
2. คาจ้างเหมาบริการ
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดหา จ้างทําของ จ้างถาย
เอกสาร จ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจําเป็น และจ้างเหมาแรง
งานของบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน จ้างทําความ
สะอาดที่ทําการ อบต. จ้างถางหญ้า จ้างจัดสถานที่ ฯลฯ
 จํานวน 120,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  ลงวัน
ที่  มิถุนายน  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบล

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอม
แซม วัสดุ ครุภัณฑ หรือทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูในการควบคุมดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบลแมเปา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ และคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรพยสินอื่น ๆ เชน วัสดุคง
ทนตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565  หน้าที่ 147 ลําดับที่ 8
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ   ดัดแปลง   ตอเติม     หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก     เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร   เก้าอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา   ตรา
ยาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพ
เขียน  แผนที่   พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ    แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ  มูลี่  มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง   กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก   กระดาษ   หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท  เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก    เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณา   สิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ   ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

วันที่พิมพ : 21/9/2564  08:43:47 หน้า : 39/105



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร    กระดาษตอเนื่อง   สาย
เคเบิล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ
 แผนกรองแสง     แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM    คัตซีทฟีดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ   (Printer Switching Box)    เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)     แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เป็นต้น  เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิส
เกตต (Diskette)   แบบฮารดดิสต  (Hard Disk)     แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คา
เชาตู้ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)  ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 452,900 บาท
งบบุคลากร รวม 349,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 349,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
-ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล(ก.อบต
.)กําหนด  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น     และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
 

งบดําเนินงาน รวม 103,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 103,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 43,600 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ประจําปี  2565 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,322,900 บาท

งบบุคลากร รวม 322,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 322,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 140,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น
-ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาาณภัย
    ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล (ก.อบต
.)กําหนด    เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นให้
ได้รับ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การกําหนดให้ข้าราชการ
การหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง  และ ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 157,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น 
 พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.)กําหนด      เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   ของ
องคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว    จํานวน..1....อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

งบดําเนินงาน รวม 955,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 205,000 บาท

1. เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ประจําปี 2565
ตั้งไว้ 25,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. คาตอบแทนอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตั้งไว้จํานวน 180,000 บาท 

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมเปา เชน คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน คา
วัสดุ คาป้าย และคาใช้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 120
     ลําดับที่  7

คาใช้จายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิด
จากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากมนุษย ฯลฯ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
.  ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565
)หน้าที่     120  ลําดับที่  6

คาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงปีใหมและ
ชวงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการตั้งจุดตรวจลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สําคัญ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต หรือกิจกรรมงาน
ตาง ๆ เชน คาป้าย คาวัสดุ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แก อปพร.ของ อปท. พ.ศ. 2560 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 2
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คาใช้จายในการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมเปา  เชน คาอาหารวาง คาอาหาร
กลางวัน คาวิทยกร คาวัสดุ คาป้าย และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้ที่ท้องถน พ.ศ
 .2557
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 4

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เชน คาอบรมให้ความรู้ คาวัสดุ คา
อาหารวางและอาหารกลางวัน คาวิทยากร คาสถานที่ และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว2360  ลงวันที่  2 พ.ย. 2558
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คา
วิทยากร คาป้าย คาวัสดุ คาอาหารวางและอาหารกลางวัน และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้ที่ท้องถน พ.ศ
 .2557
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 1
 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟ้า    เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า        เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า      มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า    เครื่องประจุไฟ  ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
อากาศ    สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาว
เทียม    ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค
 ล๊อคเกียร ล๊อคคลัตซ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช   พวง
มาลัย สายพานใบพัด  หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่   จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต  กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคง
ทน      อาทิเชน  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ
และสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแตงกาย
ชุดฝึกโขน  ละคร ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง   อาทิเชน  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง คาเติมน้ํายาเคมี
ถังดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน  รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ  เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทงแบริเออร(แบบพลาสติกและแบบ
คอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจรกระจกโค้งมน ไฟ
แวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วหรือยานพานะ สติ๊กเกอรติด
รถหรือยานพาหนะฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน  รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง อาทิ
เชน   มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ   หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาลวเปิด – ปิดแก๊ส ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 45,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 30,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 20,000 บีทียู  รายละเอียดดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 20,000 บีทียู แบบแยก
สวน 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณดังนี้ สวิตช1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 82
 ชื่อครุภัณฑ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีที
ยู 4,000 บาท ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
 (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000
 บาท ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
 (3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดังนี้
- เครื่องยนต 0.8 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบ 31.8 ซีซี
- แผนบังคับโซ 11.5 นิ้ว
- ขนาดโซ 3/8 p
- ความจุถังน้ํามัน 0.25 ลิตร
- ความจุดถังน้ํามันโซ 0.15 ลิตร
จัดหาทั่วไปตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีกําหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,006,780 บาท

งบบุคลากร รวม 1,229,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,229,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 923,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
-ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา
-ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
-ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ
    ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล (ก.อบต
.)กําหนด  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น       และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นให้
ได้รับ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การกําหนดให้ข้าราชการ
การหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง  และ ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง 
บริหาร อํานวยการ
     ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล(ก.อบต
.)กําหนด  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น   และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 171,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป   
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ
.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.)กําหนด        เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   ของ
องคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว          จํานวน...1...อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

งบดําเนินงาน รวม 2,505,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 249,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
1. เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ประจําปี  2565
จํานวน 200,000 บาท
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน  บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง  จํานวน 150,000 บาท 
    ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
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คาเชาบ้าน จํานวน 39,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 1,955,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนมากที่      มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,675,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา ดังนี้
1. คาอาหารกลางวันเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6
 แหง อัตรามื้อละ 21 ตอคน ตอปี เป็นเงิน 1,131,900 บาท 
2. คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 6 แหง อัตราคนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 374,000
 บาท 
3. คาหนังสือเรียน  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 แหง คน
ละ 200 ตอคน ตอปี เป็นเงิน 30,000 บาท 
4. คาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็ก จํานวน 6 แหง อัตราคน
ละ 200 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
5. คาเครื่องแบบนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6
 แหง อัตราคนละ 300 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท 
6. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6
 แหง อัตราคนละ 430 บาท เป็นเงิน 64,500 บาท 
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โครงการอบรมพัฒนาผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมพัฒนาผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย
เชน คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ คาสถานที่ คา
วิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.3
 ลําดับที่ 8 หน้า 123

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้
ปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาอาหารวาง คาอาหารกลาง
วัน คาวัสดุ คาสถานที่ คาวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.3
 ลําดับที่ 5 หน้า 123
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ   ดัดแปลง   ตอเติม     หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก     เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร   เก้าอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา   ตรา
ยาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพ
เขียน  แผนที่   พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ    แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ  มูลี่  มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง   กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก   กระดาษ   หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท  เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก    เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณา   สิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ   ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง       คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แก้ว
น้ํา   จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน    หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  อาทิเชน  ไม้
ตางๆ   ค้อน   คีม   ชะแลง   จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบ
ไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน  โถส้วม อางล้างมือ  ราวพาดผ้า น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร    สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง   อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัดที่วางกรวย
แก้ว  กระบอกตวง เบ้าหลอม   หูฟัง (Stethoscope)  เปลหาม
คนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่อง
นึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร   สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ  แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ  ออกซิเจน น้ํายาตางๆ   เลือด    สายยาง  ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย หน้ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอลล้างมือ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร    กระดาษตอเนื่อง   สาย
เคเบิล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ
 แผนกรองแสง     แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM    คัตซีทฟีดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ   (Printer Switching Box)    เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)     แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เป็นต้น  เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิส
เกตต (Diskette)   แบบฮารดดิสต  (Hard Disk)     แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาโทรศัพท และคาโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้มาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เชน การเชาเครื่องคาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคูสาย
โทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและ      คาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ คาตอสัญญาณ จีพีเอส(1 ครั้ง/ปี)

งบลงทุน รวม 272,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุฟองน้ํา จํานวน 50 ตัว จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุฟองน้ํา จํานวน 50 ตัว ราย
ละเอียดดังนี้
-โครงขาเหล็ก
-เบาะนั่งฟองน้ําหนาไมน้อยกวา 2 นิ้ว 
-หุ้มหนังเทียม
จัดหาทั่วไปตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีกําหนดไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ
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จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค จํานวน 10 ตัว จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค จํานวน 10 ตัว ราย
ละเอียดดังนี้
-เป็นโต๊ะผลิตจากไม้ยาง ปิดขอบคิ้วยาง สีดํา 
-ปิดผิวด้วย laminate Formica ทนตอความร้อน ความชื้น และ
รอยขีดขวน
-โครงขาเหล็กซุปด้วยโครเมียม ขาโต๊ะพับเก็บได้สะดวก
-รองขาด้วยพลาสติกแข็ง 4 จุด กันลื่นและป้องกันรอยขีดขวนบน
พื้นผิว 
ขนาดกว้างxลึกXสูง  ไมน้อยกวา 180x75x75 ชม./ตัว
    จัดหาทั่วไปตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีกําหนดไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงหรือซอมแซมอาคารสถาน
ที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 ศูนย เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้
ตามปกติ
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริม
การบริหารจัดหารที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 8 หน้า 147 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,007,608 บาท
งบบุคลากร รวม 4,918,270 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,918,270 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,905,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
-ตําแหนงพนักงานครู จํานวน 9 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล (ก.อบต
.กําหนด)   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) หรือ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของท้องถิ่น
-ตําแหนง ครูวิทยฐานะ ชํานาญการ  จํานวน 4 คน เดือน
ละ 3,500 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,724,570 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  
     ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ
.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.)กําหนด         เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   ของ
องคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว    ลง     จํานวน...12...อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น   
 พ.ศ. 2542   ประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล
 (ก.อบต.)กําหนด   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงาน ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว   และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดเชียงราย    เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง      จํานวน...12...อัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามที่ ก.อบต.กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 2,770,338 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ประจําปี  2565 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าวัสดุ รวม 2,470,338 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,470,338 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารเสริม(นม) รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  เป็นต้น รายละเอียดังนี้
1. คาอาหารเสริม (นม)  รวมจํานวน 2,470,338 บาท 
(1.1) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก เด็กปฐมวัย ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 6 แหง  อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน  จํานวน  447,304  บาท

(1.2) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แกเด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 สังกัด โรงเรียน สพฐ.  อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน  จํานวน 2,023,034 บาท
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
    ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  

งบเงินอุดหนุน รวม 4,319,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,319,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 4,319,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.) จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย 
-โรงเรียนบ้านแมเปา
-โรงเรียนบ้านกระแล
-โรงเรยนบ้านสันหลวงสามัคคี
-โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา
-โรงเรียนแมหลวงอุปถัมภไทยคีรี
จํานวน 4,179,000 บาท 
2. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา โครงการโรงเรียนดีประจํา
ตําบล จํานวน 140,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ลําดับที่ 18 หน้า 125
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 969,000 บาท

งบบุคลากร รวม 319,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 319,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
เชียงราย    เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น  ลงวันที่ 11  มกราคม  2559  และ พระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) หรือตาม
ที่ ก.อบต.กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 167,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  
     ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ
.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัด   เชียงราย     เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   ของ
องคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว ฉบับที่      ลงวันที่         จํานวน...1...อัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566. และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542   ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงาน ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว   และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล    เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ที่      จํานวน..1....อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) หรือตามที่  ก.อบต.กําหนด 

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

1. เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ประจําปี  2565
 จํานวน 30,000 บาท 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น จํานวน 120,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสํารวจประชากรสุนัขและ
แมว อัตราตัวละ 3 บาท 
        เป็นไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่ 28  พฤษภาคม  2564
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 2
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการด้านเอดส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานด้านเอดส ภายใต้
ยุทธศาสตรป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดสแหงชาติ เชน คา
วิทยากร คาอาหารวางและอาหารกลางวัน คาป้าย คาสถาน
ที่ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.  2557
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 128
     ลําดับที่  6

คาใช้จายในโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในตําบลแม
เปา ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  128
    ลําดับที่  8
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คาใช้จายในรณรงคป้องกันและกําจัดโรคติดตอและไมติดตอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจจายเป็นคาใช้จายในการควบคุมและกําจัด รณรงค ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดตอ และไมติดตอ เชน คาวัสดุ คาป้าย คา
อาหารวางและอาหารกลางวัน และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.  2557
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  127
    ลําดับที่  3

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัดที่
วางกรวยแก้ว  กระบอกตวง เบ้าหลอม   หูฟัง (Stethoscope)  
เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร   สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ  แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ  ออกซิเจน น้ํายาตางๆ   เลือด    สายยาง  ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 1 จํานวน 20,000 บาท

1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม จํานวน 10,000 บาท 
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัติยราชนารี จํานวน 10,000 บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 11 จํานวน 20,000 บาท

1.โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค 
จํานวน 10,000 บาท
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแมและเด็ก ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 14 จํานวน 20,000 บาท

1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม จํานวน 10,000 บาท
2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดี ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 16 จํานวน 20,000 บาท

1. โครงการอบรมหมูบ้านในพระราชประสงค 
จํานวน 10,000 บาท
2. โครงการสืบสานประราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม จํานวน 10,000 บาท
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 19 จํานวน 20,000 บาท

1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม จํานวน 10,000 บาท
2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 2 จํานวน 20,000 บาท

1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม จํานวน 10,000 บาท 
2. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน 
วรขัติยราชนารี
 จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 20 จํานวน 20,000 บาท

1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม จํานวน 10,000 บาท
2. โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be nomber one ทูลกระหมอมหญิงอุบัลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
 จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 3 จํานวน 20,000 บาท

1. โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค
 จํานวน 10,000 บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม จํานวน 10,000 บาท
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 6 จํานวน 20,000 บาท

1. โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค 
จํานวน 10,000 บาท
2. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 9 จํานวน 20,000 บาท

1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม จํานวน 10,000 บาท
2. โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค 
จํานวน 10,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จาย สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เชน คา
วิทยากร คาอาหารวางและอาหารกลางวัน คาป้าย คาวัสดุ และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
-ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 134 ลําดับที่ 4
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 863,900 บาท

งบบุคลากร รวม 550,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 550,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 382,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
-ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล (ก.อบต
.)กําหนด    เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 167,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  
-ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542  และประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวนําบล (ก
.อบต.)กําหนด     เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   ขององคการ
บริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว      จํานวน.1.....อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น    พ.ศ
. 2542   ประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล(ก.อบต
.)กําหนด    เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงาน ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว        และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดเชียงราย      เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง    จํานวน...1...อัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) 

งบดําเนินงาน รวม 313,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง ประจําปี  2565  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เชนคาวิทยากร คาวัสดุ คาอาหารวางและอาหารกลางวัน คา
สถานที่ คาป้าย และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 136 ลําดับที่ 3
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คาใช้จายในการศึกษาดูงานของกลุมผู้นําชุมชน กลุมพัฒนาสตรี กลุม
อาชีพและกลุมผู้สูงอายุ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการศึกษาดูงานของกลุมผู้นําชุมชน กลุม
พัฒนาสตรี กลุมอาชีพและกลุมผุ้สูงอายุ เชน คาอาหารวางและ
อาหารกลางวัน คาที่พัก คาวิทยากร คาวัสดุ และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 146 ลําดับที่ 3

คาใช้จายในโครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ สําหรับชวยเหลือ สงเคราะห หรือให้ทุนประกอบอาชีพ ทุน
หมุนเวียน เครื่องอุปโภค บริโภค เชน ผ้าหม ยารักษาโรค ฯลฯ
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 134
     ลําดับที่ 3

คาใช้จายในโครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลแมเปา)

จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาในโครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลแมเปา) เชน คาวัสดุ คาวิทยากร และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 136 ลําดับที่ 5
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คาใช้จายในโครงการสงเสริมการเพิ่มมูลคาและแปรรูปผลิตภัณฑ
กลุมอาชีพตําบลแมเปา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมการเพิ่มมูลคาและแปร
รูปผลิตภัณฑกลุมอาชีพตําบลแมเปา
 เชน คาวัสดุ คาสถานที่ คาวิทยากร คาอาหารวางและอาหาร
กลางวัน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 45 ลําดับที่ 1

คาใช้จายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุนสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ เชน  คาอาหารวางและ
อาหารกลางวัน คาสถานที่ คาวิทยากร คาวัสดุ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 135 ลําดับที่ 4

คาใช้จายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสงเสริมอาชีพแกประชาชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสงเสริม
อาชีพแกประชาชน และกลุมอาชีพในตําบลแมเปา เชน คา
วิทยากร คาสถานที่ คาป้าย คาอาหารวางและอาหารกลาง
วัน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 45 ลําดับที่ 1
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คาใช้จายในดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว  การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวแกประชาชน
และความยุติธรรมความรุนแรงในครอบครัว เชน คาอาหารวาง
และอาหารกลางวัน คาวัสดุ คาวิทยากร คาสถานที่ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 135
     ลําดับที่ 1

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน
คาวัสดุ คาอาหารกลางวัน คาจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการนี้  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่    138
  ลําดับที่  4
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คาใช้จายในการจัดกีฬาและนันทนาการของเด็ก เยาวชน ประชาชน 
ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
สําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  เชน  คา
ชุดกีฬา   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาเชาหรือคาเตรียมสนาม
แขงขัน  คาอุปกรณกีฬา  คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจํา
สนาม   คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน    คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขงขันและ
หรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  คาโลหรือถ้วย
รางวัล  ที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน  เพื่อเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ  เงินหรือของรางวัลนอกเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแขง
ขัน  คาใช้จายอื่น ๆ  เชน  การจัดพิธีเปิด - ปิดการแขงขัน
กีฬา  ริ้วขบวน  กีฬาสาธิต  คาเวชภัณฑและอุปกรณ
เวชภัณฑ   คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ เชน คาสถานที่จัด
งาน  เชน  คาเชาหรือคาบํารุง  คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ
ที่จําเป็นในการจัดงาน  รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  คาจ้างเหมาทําความ
สะอาด   คาใช้จายในการตกแตง  จัดสถานที่   คาสาธารณูปโภค
ตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติด
ตั้ง  คาเชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องคาเชาหรือคาบริการรถ
สุขา  ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ฯลฯ   
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565
)หน้าที่      ลําดับที่  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 268,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา งานรัฐพิธีตาง ๆ วันสําคัญตาง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยรวมทั้งเป็นคาใช้จายใการเข้า
รวมกิจกรรมการจัดกิจกรรมและสงเสริมอนุรักษฟื้นฟู
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและกิจกรรมที่จัดขึ้นในเขต อบต
.แมเปา เชน งานวันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ งานพพระราชพิธี
ตาง ๆ เป็นต้น
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกราย
รับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  และเพื่อ
จายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย
เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดย
ตั้งตามเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จํานวน 80,000    บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 137 ลําดับที่ 2
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงานรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในจัดงานรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ในตําบลแม
เปา เชน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาเวที คาเครื่องเสียง คาอาหาร
กลางวัน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 139
      ลําดับที่  15

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ  เชน   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่   139
   ลําดับที่ 10
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คาใช้จายในการจัดงานวันลอยกระทงและงานประเพณียี่เป็ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดงานวันลอยกระทงและงานประเพณียี่
เป็ง เชน คาเครื่องเสียง คาวิทยากร คาเวทีเครื่องเสียง คาวัสดุ
และอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่     138
 ลําดับที่ 9

คาใช้จายในการจัดงานไหว้สาพญามังราย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานไหว้สาพญามังราย เชน คา
จ้างทําขบวน คาเครื่องสักการะ คาอาหาร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 139
     ลําดับที่ 11

โครงการถวายเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาใช้จายในโครงการถวายเทียนพรรษา เชน คาจ้างหลอ
เทียน คาเครื่องสักการะ คาวัดสุ คาป้าย และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)แก้ไขครั้งที่ 3
 หน้าที่  14    ลําดับที่ 14
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งบเงินอุดหนุน รวม 98,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 98,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 98,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพญาเม็งราย เพื่อจายเป็นคา
จัดงานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท
2. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพญาเม็งราย เพื่อจายเป็นคา
จัดงานพอขุนเม็งรายมหาราช ประจําปี  2565 จํานวน 30,000
 บาท 
3. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  จัดงานสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง จํานวน 8,000 บาท 
4. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน จัดงานประเพณีปีใหมม้ง หมู 5
และหมู 17 จํานวน 20,000 บาท
5. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน จัดงานประเพณีปีใหมม้ง หมู 7
 จํานวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปครองสวนท้องถิ่น พ.ศ .2559
    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 139 ลําดับ
ที่ 12,13 และแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 10 ลําดับที่ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,280,000 บาท

งบบุคลากร รวม 738,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 738,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 696,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
-ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
-ตําแนง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
    ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล (กงอบต
.)กําหนด    เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น      และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง 
บริหาร อํานวยการ ดังนี้
-ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน 
    ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต
.)กําหนด  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น     และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,467,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 362,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 287,000 บาท

1. เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ประจําปี  2565
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน  บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง  ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6
 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 
    

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดหา จัดทําของ จ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ ตามความจําเป็น และจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก
ทําการอยางใด อยางหนึ่ง เชน จ้างทําความสะอาดที่ทําการ อบต
. จ้างถางหญ้า จ้างจัดสถานที่ ฯลฯ 
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
รายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม  2563 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 725,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ   ดัดแปลง   ตอเติม     หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก     เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร   เก้าอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา   ตรา
ยาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพ
เขียน  แผนที่   พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ    แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ  มูลี่  มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง   กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก   กระดาษ   หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท  เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก    เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณา   สิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ   ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟ้า    เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า        เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า      มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า    เครื่องประจุไฟ  ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
อากาศ    สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาว
เทียม    ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไม้
ตางๆ   ค้อน   คีม   ชะแลง   จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบ
ไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน  โถส้วม อางล้างมือ  ราวพาดผ้า น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร    สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ทอคอนกรีต หิน
คลุก ดินลูกรัง สารคลอรีน และสารเคมีตาง ๆ ที่ใช้ในระบบ
ประปาขนาดใหญ ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  แก๊สหุงต้ม  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร    กระดาษตอเนื่อง   สาย
เคเบิล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ
 แผนกรองแสง     แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM    คัตซีทฟีดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ   (Printer Switching Box)    เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)     แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เป็นต้น  เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิส
เกตต (Diskette)   แบบฮารดดิสต  (Hard Disk)     แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น ฯลฯ

วันที่พิมพ : 21/9/2564  08:43:47 หน้า : 87/105



งบลงทุน รวม 75,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,000 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขปดังนี้
-เครื่องเจาะคอนกรีต พร้อมหัวเจาะ ขนาด 2 นิ้ว และ 4 นิ้ว
-ขนาด 510x1,250x1,090 มม.
-เครื่องยนตเบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า ความจุถังน้ํามันเชื้อ
เพลิง ขนาด 2 ลิตร
-ความลึกที่เจาะได้ไมน้อยกวา 350 มม.
-ความจุถังน้ําไมน้อยกวา 35 ลิตร 
จัดหาตามแบบที่จําหนายทั่วไปตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

งานก่อสร้าง รวม 7,592,800 บาท
งบบุคลากร รวม 975,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 975,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 451,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
-ตําแหนงนายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา
    ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล(ก.อบต
.)กําหนด    เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น    และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 9,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นให้
ได้รับ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การกําหนดให้ข้าราชการการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบ
แทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง  และ ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 479,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป   ดังนี้
-ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา
-ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จํานวน 1
 อัตรา        
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ
.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.)กําหนด เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   ของ
องคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว     ลง    จํานวน...3...อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น    พ
.ศ. 2542   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบ
ต.) กําหนด   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงาน ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว     และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดเชียงราย   เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง     จํานวน...2...อัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) 

งบดําเนินงาน รวม 117,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 117,000 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ประจําปี  2565
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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งบลงทุน รวม 6,500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,500,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุงเจ้า หมู 15 จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านทุง
เจ้า หมู 15  ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงานดังนี้ สายทางที่สวนนายชน  สิทธิ จุดสิ้นสุด
โครงการที่ทางหลวงหมายเลข  1152  จุดดําเนินการที่
พิกัด 2197372N  618293E    สิ้นสุดที่
พิกัด 2197296N  618246E ปริมาณงาน   ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร     ยาว  85.00  เมตร    หนา  0.15  เมตร พื้นที่ผิว
จราจร     340.00 ตารางเมตร     พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย .
ตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างของท้องถิ่น  แบบถนน  ท-1
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
        - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3)  ลําดับที่ 2 หน้า 2

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุงเจ้าเหนือ หมู 13 จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุงเจ้า
เหนือ หมู 13  ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงานดังนี้ จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนางรุง
วิไล  แจนอก  พิกัด 2195613N  618238E จุดสิ้นสุดโครงการที่
บ้านนายมานิตย  ถาวงค  พิกัด 2195574N  618307E ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร    ยาว  85.00  เมตร   หนา  0.15
  เมตร  พื้นที่ผิวจราจร     340.00 ตางรางเมตร    พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างของท้องถิ่น  แบบถนน  ท-1
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
     - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3
) ลําดับที่ 2 หน้า 2
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู 11 จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา
เจริญ หมู 11  ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย  ปริมาณงานดังนี้
     จุดเริ่มต้นโครงการที่นานางนาง  กิ่ง
จันทร  พิกัด 2199604N  616682E จุดสิ้นสุดโครงการที่นานาง
นาง  กิ่งจันทร  พิกัด 2199683N  616713E ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร     ยาว  85.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร พื้นที่ผิว
จราจร     340.00 ตารางเมตร    พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างของท้องถิ่น  แบบถนน  ท-1
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
      - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลงคร้ง
ที่ 3  หน้าที่ 21 ลําดับที่ 21

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมเปา หมู 3 จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม
เปา หมู 3 ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงานดังนี้
    จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนายศราวุฒิ  ชางแตง จุดสิ้นสุด
โครงการที่ สวนนายชื่น  คําอุปละ  พิกัดเริ่มต้น
ที่ 2202787N 615644E พิกัดสิ้นสุด 2202813N 615557E 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ผิวจราจร 340.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย รายละเอียดตามมาตรฐานงานกอสร้างของท้องถิ่น แบบ
ถนน ท-1    
     -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้า 5 ลําดับที่ 5
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมเปาใต้ หมู 16 จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมเปา
ใต้ หมู 16 ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงานดังนี้
    เริ่มต้นโครงการที่ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดโครงการที่สวนนาง
เอ้ย  คําแดงดี พิกัดเติ่มต้น 2201420N 615664E พิกัดสิ้น
สุด 2201439N 615583E ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 340.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
    รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกอสร้างของท้องถิ่น แบบ
ถนน ท-1    
     -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
)  หน้าที่ 28 ลําดับที่ 28

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมเปาเหนือ หมู 12 จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมเปา
เหนือ หมู 12 ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงานดังนี้
    เริ่มต้นโครงการที่สวนนายประเสริฐ  ชัยชนะ  จุดสิ้นสุด
โครงการที่นานายบุญตัน  คําปัญญา  พิกัดที่ 2204085N 616117
E  พิกัดสิ้นสุด 2204147N 616151E ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 340.00
 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการที่ 1 ป้าย 
 รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างของท้องถิ่น แบบ
ถนน ท-1   
      -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
) เปลี่ยนแปลงครั้งที่  3 หน้าที่  22 ลําดับที่  22 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันเชียงใหม หมู 10 จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัน
เชียงใหม หมู 10  ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงานดังนี้
   จุดเริ่มต้นโครงการที่สวนนายแตง  กอ
เกิด  พิกัด 2195865N  620447E จุดสิ้นสุดโครงการที่บ้านนาย
ธงชัย  แสนเสริฐ  พิกัด 2195960N  620464E ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร     ยาว  42.50  เมตร    หนา  0.15  เมตร     พื้นที่ผิว
จราจร     170.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างของท้องถิ่น  แบบถนน  ท-1
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
        - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 19

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติคีรี หมู 6 จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติ
คีรี หมู 6 ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงานดังนี้
    เริ่มต้นที่บ้านนายสิงหา  กาบอ้อย จุดสิ้นสุดโครงการที่บ้าน
นายสิงหา  กาบอ้อย พิกัดเริ่มต้น 2200490N 614290E พิกัดสิ้น
สุด 2200574N 614304E ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 340.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท-1
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
    -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
  หน้าที่ 10  ลําดับที่  10
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันหลวง หมู 8 จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัน
หลวง หมู 8 ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงานดังนี้
    จุดเริ่มต้นโครงการที่สวนนายนันทวัฒน  เลิศ
แก้ว  พิกัด 2194656N 618605E ความยาว 85 เมตร จุดสิ้นสุด
โครงการที่บ้านนายมงคล  คํานนท  พิกัด 2194728N 618617E 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ผิวจราจร 340.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท-1
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
    -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่  3
  หน้าที่  ลําดับที่ 15

โครงการกอสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด ห้วยบงงาม บ้านนา
เจริญใหม หมู 19

จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างธนาคารใต้ดินระบบเปิดห้วยบง
งาม บ้านนาเจริญใหม หมู 19 ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานดังนี้
    พิกัด Long 100.105833 พิกัด Lat 19.870151 กว้าง 15.00
 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร งานขุดเจาะสะดือ 1
 จุด ปริมาณดินขุดสะดือไมน้อยกวา 900.00 ลูกบาศก
เมตร/เมตร  ขนาดงานขุดลอก กว้างเฉลี่ย 20.00
 เมตร ยาว 105.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไมน้อย
กวา 3,150 ลูกบาศกเมตร ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบล
แมเปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
        - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.(2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 8 ลําดับที่  16 หน้า 22
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้าน
ทุงเจ้า หมู 4

จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านทุงเจ้า หมู 4 ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานดังนี้
    จุดที่ 1 เริ่มต้นโครงการที่บ้านนาย
ชวด  สะสม พิกัด 2195506N 618854E  จุดสิ้นสุดโครงการที่
บ้านนายชวด  สะสม พิกัด 2195536N 618868E ความยาว 30
 เมตร 
    จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนายเปลง  กันทะ
สาร พิกัด 2195525N 618960E จุดสิ้นสุดโครงการที่บ้านนาย
เปลง  กันทะสาร พิกัด 2195549N 618972E ความยาว 27 เมตร
    จุดที่ 3 จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนางบัวผิน  รัก
ชอบ พิกัด 2195443N 618770E จุดสิ้นสุดโครงการที่บ้านนาย
แสง  บุญหลี 2195464N 618751E ความยาว  17  เมตร
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 74.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62
 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.หนา 0.12 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตามแบบมาตรฐานในงานกอสร้างสําหรับ อปท.E007/2562
เทศบาลนครเชียงราย    
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
    -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่  3
 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 6
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้าน
สันสามัคคี หมู 9

จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านสันสามัคคี หมู 9 ตําบลแมเปา อําเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานดังนี้
    จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนายจตุพล  สมบัติ
ใหม พิกัด 2196072N 617231E ความยาว 72 เมตร 
จุดสิ้นสุดโครงการที่บ้านนายสี  คําปันแปง พิกัด
ที่ 2196129N 617215E ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 72.00
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด คสล
.หนา 0.12 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน
ในงานกอสร้างสําหรับ อปท. E007/2562 เทศบาลนครเชียงราย 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
    -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่  3
  หน้าที่ 18 ลําดับที่ 18

โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค บ้านสบเปาใหม หมู 14 จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างลานอเนกประสงค บ้านสบเปา
ใหม หมู 14 ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงานดังนี้
    บริเวณหอประชุมประจําหมูบ้าน พิกัด 2200161N 616126E 
ขนาดกว้าง 19.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร พื้นที่  273.00 ตาราง
เมตร รวมพื้นที่ผิว 273.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
ที่องคการบริหารสวนตําบลแมเปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
        - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่  26
 หน้า 26
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โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค บ้านสันเจริญ หมู 1 จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างลานอเนกประสงค บ้านสันเจริญ หมู 1
 ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานดัง
นี้
บริเวณลานกีฬาประจําหมูบ้าน พิกัด 2202858N 616967E 
ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 270.00 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิว 270.00 ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนที่ อบต.แมเปากําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564     
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  เพิ่ม
เติมครั้งที่ 3 หน้าที่  6 ลําดับที่ 13

โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน อบต.แมเปา จํานวน 2,500,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอเติมอาคารสํานักงาน อบต.แมเปา ปริมาณ
งานดังนี้
    ขนาดพื้นที่ 252 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แมเปากําหนด 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
    -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่  8 ลําดับ
ที่ 1หน้าที่  5 
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านกระแล หมู 7 จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคา ปรับปรุงผิวจราจร บ้านกระแล หมู 7 ตําบล
แมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานดังนี้
    จุดที่ 1 เริ่มต้นโครงการที่สวนนายเยี่ยลู  แซวือ  จุดสิ้นสุด
โครงการที่สวนนายธนู  ไพรบรรจง ยาว 55.50 เมตร 
    จุดที่ 2 เริ่มต้นโครงการที่ทางแยกเดิม จุดสิ้นสุดโครงการที่
บ้านนายวา  แซมัว ยาว 29.50 เมตร 
    จุดที่ 1 พิกัดเริ่มต้น 2204703N 619339E สิ้นสุด
ที่ 2204682N 619220E 
    จุดที่ 2 พิกัดที่ 2204699N 619430E สิ้นสุด
ที่ 2204669N 619407E ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 340.00 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท-1
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  เพิ่มเติม
ครั้งที่  3  หน้าที่ 3 ลําดับที่ 3

โครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านขุนห้วยแมเปา หมู 5 จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจร บ้านขุนห้วยแมเปา หมู 5
 ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานดัง
นี้
    เริ่มต้นโครงการที่บ้านนายแซ้ง  แซโซ้ง  จุดสิ้นสุดโครงการที่
บ้านนางบรา  แซม้า พิกัดเริ่มต้น 2208062N 618725E พิกัดสิ้น
สุด 2208059N 618756E ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 28.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 84.00 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท-1
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564   
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 8
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านขุนห้วยแมเปา(ห้วยน้ําฮาก หมู 5) จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจร บ้านขุนห้วยแมเปา (ห้วยน้ํา
ฮาก) หมู 5 ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงานดังนี้
    เริ่มต้นโครงการที่สนามหอประชุมหมูบ้าน จุดสิ้นสุดโครงการที่
บ้านนายลิขสิทธิ์  แซเท้า พิกัดเริ่มต้น 2205175N 617365E พิกัด
สิ้นสุด 2205208N 617326E ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ผิวจราจร 170.00 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท-1
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 3 ลําดับที่ 15 หน้า 6

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนห้วยแม
เปา หมู 5

จํานวน 150,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิด บ้านขุน
ห้วยแมเปา หมู 5 ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงานดังนี้
    จุดที่ 1 เริ่มต้นโครงการที่บ้านนายเลาเยีย  ศุภอังกูล สิ้นสุด
โครงการที่บ้านนายนพรัตน  แซหาง พิกัด
ที่ 2207658N 618684E สิ้นสุดที่พิกัด 2207686N 618806E 
ยาว 43.00 เมตร 
    จุดที่ 2 เริ่มต้นโครงการที่รางระบายน้ําเดิม สิ้นสุดโครงการที่
บ้านนายเลาไก๋  แซหาง พิกัดที่ 2207984N 618813E สิ้นสุดที่
พิกัด 2207980N 618825E ยาว 12.00 เมตร 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึกเแลี่ย 0.62
 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. หนา 0.12 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานในงานกอสร้างสําหรับ อปท
. E007/2562 เทศบาลนครเชียงราย 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้าที่  9  ลําดับที่ 9
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โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนห้วยแม
เปาใต้ หมู 17

จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ขุนห้วยแมเปาใต้ หมู 17 ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานดังนี้
     จุดที่ 1 เริ่มต้นโครงการที่บ้านนายเลาไก๋  แซหาง  สิ้นสุด
ที่ บ้านนายทั้ง  แซโซ้ง พิกัดเริ่มต้น 2207827N 618997E สิ้นสุด
ที่ 2207687N 618961E 
    จุดที่ 2 เริ่มต้นหน้าบ้านนายโฟ่ง  แซหาง สิ้นสุดหน้าบ้านนาย
จรัญ  ลักษณาการ  พิกัดเริ่มต้น 2207829N 619003E สิ้นสุด
ที่ 2207711N 619058E 
 ขนาดความยาว 0.50 เมตร กว้าง 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แมเปา กําหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  เพิ่ม
เติมครั้งที่ 3 หน้าที่    8 ลําดับที่ 19

โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค บ้านสบเปา หมู 20 จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงลานอเนกประสงค บ้านสบเปา หมู 20
 ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
ปริมาณงานดังนี้ 
    สถานที่ดําเนินงานบริเวณลานหน้าหนองจํา
กูด พิกัด 2200709N 616455E ขนาดกว้าง 16.00
 เมตร ยาว 17.00 เมตร พื้นที่ 272.00 ตารางเมตร หนา 0.15
 เมตร  รวมพื้นที่ผิว 272.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แมเปา กําหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้าที่  36  ลําดับที่ 36
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โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค บ้านทุงเจ้า หมู 18 จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงคหมูบ้าน บ้านทุง
เจ้าใต้ หมู 18 ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงานดังนี้
    ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค พิกัด 2195321N 619065E 
ขนาด 11.30 X18.80 เมตร พื้นที่รวม 212.44 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนที่องคการบริหารวนตําบลแมเปากําหนด พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
        - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้ง
ที่  3 ลําดับที่  47 หน้า 4

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบ้าน บ้านสบเปา หมู 2 จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาซอมแซมระบบประปาหมูบ้าน บ้านสบ
เปา หมู 2 ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงานดังนี้    วางขยายระบบจายน้ํา ทอ พีวี
ซี ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 3
 นิ้ว จํานวน 300 ทอน 
จุดที่ 1 พิกัดเริ่มต้น 2199919N 615617E พิกัดสิ้น
สุด 2199787N 616067E
จุดที่ 2 พิกัดเริ่มต้น 2199781N 615938E พิกัดสิ้น
สุด 2200209N 615950E
จุดที่ 3 พิกัดเริ่มต้น 2199953N 615910E พิกัดสิ้น
สุด 2200199N 615932E
จุดที่ 4 พิกัดเริ่มต้น 2199929N 615920E พิกัดสิ้น
สุด 2199783N 615926E รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม
เปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ทมี่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  25654  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 3 หน้าที่  52 ลําดับที่ 20
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในตําบลแมเปา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียงในตําบล เชน คาวัสดุ คาวิทยากร คาป้าย คา
อาหารวางและอาหารกลางวัน คาสถานที่ และคาใช้จายอื่น ๆที่
เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 46 ลําดับที่ 2

คาใช้จายในโครงการ รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผน
ดิน เชน คาวัสดุ คาป้าย คาอาหารวางและอาหารกลางวัน คาเวที
เครื่องเสียง และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  145
    ลําดับที่ 4
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คาใช้จายในโครงการสงเสริม ปรับปรุง แก้ไขอนุรักษฟื้นฟูสิ่งแวด
ล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ สงเสริม ปรับ
ปรุง แก้ไข อนุรักษฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ เชน คาสถานที่ คาอาหารวางและอาหารกลางวัน คา
ป้าย คาวิทยากร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 145
     ลําดับที่ 2

คาใช้จายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ เชน คาวัสดุ คาอาหารวางและอาหารกลาง
วัน คาป้าย และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 145
     ลําดับที่ 3
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โครงการสนับสนุนการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนการปลูกป่าอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ เชน คาวิทยากร คาป้าย คาสถานที่ คาอาหาร
วางและอาหารกลางวัน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่   145
   ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง    อาทิเชน   เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler) จอบ
หมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จ
รูป)  กระชัง     ปุย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  อาหารสัตว พืชและสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อ
พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
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