
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา
อําเภอ พญาเม็งราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,186,440 บาท

งบบุคลากร รวม 10,054,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,212,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา เดือน
ละ  20,400.-บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800.-บาท  รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 2 อัตรา  เดือนละ  11,220.-บาท  ต่อคนต่อ
เดือน  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 269,280.-บาท  
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  1
  อัตรา   เดือนละ  1,750 บาท  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  21,000
  บาท  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2  อัตรา เดือนละ 880
 บาท ต่อคนต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120  บาท   
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
        ค่าตอบแทนพิเศษ  ตั้งไว้  42,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  1  อัตรา  เดือนละ  1,750
 บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 21,000 บาท  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  จํานวน 2 อัตรา  เดือนละ 880  บาท  ต่อคนต่อ
เดือน  จํานวน  12  เดือน   เป็นเงิน  21,120  บาท   
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  1  อัตรา  เดือนละ  7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน   
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,528,000 บาท
      เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
เปา แยกเป็น
 - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  1  อัตรา  เดือนละ  11,220
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท
 - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  1  อัตรา  เดือนละ  9,180
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท
 - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  1  อัตรา  เดือนละ  7,200
  บาท  จํานวน  12  เดือน   เป็นเงิน  86,400  บาท
 - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  37  อัตรา  เดือนละ  7,200
  บาท  ต่อเดือนต่อคน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  3,196,800  บาท  
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,841,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,599,600 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กําหนด โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ได้แก่ ปลัด,รองปลัด,หัวหน้าสํานัก
ปลัด,นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักพัฒนาชุมชน,นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการตรวจสอบภายใน
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิและเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลที่มี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหาร
จัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 84,000 บาท ตําแหน่งรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000 บาท และหัวหน้าสํานักงานปลัด  เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหาร
จัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 116

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,738,920 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 3 อัตรา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล,ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน,พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกัน,พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ,พนักงานดับเพลิง,คนงานทั่วไป 3
 อัตรา
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหาร
จัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 197,160 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   และพนักงานจ้างทั่วไป   โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน 
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหาร
จัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

เงินอื่นๆ จํานวน 54,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่ง นิติกร
 (พ.ต.ก)    เดือนละ 4,500 บาท  จํานวน 12  เดือน
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

งบดําเนินงาน รวม 2,882,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 922,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 680,000 บาท

       1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ที่มาปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 20,000 บาท 
       2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ประจําปี 2562 จ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ จํานวน 400,000 บาท
        3. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ที่มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้รับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัด
เลือกข้อเสนอ คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทํา
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา คณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง ผู้ควบคุม
งาน จํานวน 60,000  บาท
        4. เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ได้แก่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้อํานวยการ
เขต,นายทะเบียนท้องถิ่น,คณะอนุกรรมการหรือบุคคลที่แต่งตั้งให้ช่วย
เหลือการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  จํานวน 200,000 บาท
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหาร
จัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 10 หน้า 112

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ
หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้  
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหาร
จัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 177,600 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหาร
จัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหาร
จัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

ค่าใช้สอย รวม 1,229,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 384,800 บาท
    (1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่    
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการของ อบต. ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายสําเนาแบบแปลนก่อสร้างต่างๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการของ อบต. จ้างเหมาจัดทําแผ่น
พับ  เอกสาร  ป้ายผ้าไวนิล  ฯลฯ
    (2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอน
เงิน  และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการอบรมสัมมนาบุคลากรของ อบต. เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.  
    (3) ค่าจ้างเหมาบริการ  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา , จัดทําของ , จ้างเหมาบริการ
อื่นๆ ตามความจําเป็น  และจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น  จ้างทําความสะอาดที่ทําการ อบต. จ้างถาง
หญ้า จ้างจัดสถานที่ ฯลฯ
   (4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ 5,400 บาทปริมาณการ
ถ่ายขั้นตํ่า 20,000แผ่น/เดือน
       ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 11 หน้า 112
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
        (1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน, ตรวจงาน, เยี่ยมชม ทัศนะศึกษาของท้องถิ่น หรือไปดําเนินกิจการ
อื่นใดอันเป็นเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร, ค่าของ
ขวัญ, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและใช้
จ่ายอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท 
        (2) ค่าเลี้ยงรับรอง  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตามกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การ ตั้งไว้ 40,000 บาท
        (3) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ
  เช่น งานวันท้องถิ่นไทย กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรม
สําคัญอื่น ๆ ฯลฯตั้งไว้ 10,000 บาท
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 11 หน้า 112

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท
.ระดับอําเภอ

จํานวน 45,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ สํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าโทร
สาร และอื่น ๆ
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว516  ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2561    
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มเติม
ฉบับที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
ที่ 3.1  ลําดับที่ 1 หน้า 15

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิ่น  สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง   รวมทั้งผู้ที่ได้รับคํา
สั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ อปท. พ.ศ. 2555  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561  
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสัมนาต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล และผู้บริหารได้แก่ค่า
วัสดุ,ค่าวิทยากร,ค่าอารว่างและอาหารกลางวัน ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2557
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 5 หน้า 111
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท
         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น วัสดุ อุปกรณ์ คูหา หีบบัตร ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
        - เป้นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 10 หน้า 112

ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย จํานวน 30,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร พร้อมอาหารว่าง ค่าพาหนะ
รับจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่น สําหรับการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานด้าน
กฎหมายของกลุ่มบุคคลตามโครงการดังกล่าว 
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 16 หน้า 113

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆที่อยู่ในควบคุมดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่เปา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 13 หน้า 112

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อม
แซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ ,เครื่อง
คิดเลข,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ,ไม้บรรทัดเหล็ก และวัสดุอื่น ๆ ที่
เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  กระดาษ  หมึก,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ และวัสดุ
อื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 6 หน้า 112
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไมโครโฟน,ขาตั้งไมโครโฟน,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า,เครื่องประจุไฟฟ้า และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ใน
ประเภทนี้             
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  ฟิวส์,เทปพันสายไฟฟ้า ,สายไฟฟ้า,หลอด
ไฟฟ้า,ปลั๊กไฟฟ้า และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่  6 หน้า 112

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น หม้อ,กระทะ,กะละมัง,ตะหลิว,กรอบรูป,มีด,ถัง,ถาดฯลฯ 
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  ผงซักฟอก,สบู่,นํ้ายากับกลิ่น,แปรง,ไม้
กวาด,เข่ง,มุ้ง,ผ้าปูที่นอน และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภท
นี้             
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหาร
จัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 6 หน้า 112

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไขควง,ประแจ,แม่แรง,กุญแจปากตาย,กุญแจเลื่อน และวัสดุอื่น ๆ
 ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  ยางรถยนต์,นํ้ามันเบรก,น๊อตและสกรู,สาย
ไมล์,เหลา,ฟิล์มกรองแสง และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้          
         ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมกลาง เช่น ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน หัวเทียน กระจกาองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถ
ยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรงล๊อคเกียร์ นํ้ามันเบรก และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิก
จ่ายได้ในประเภทนี้             
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 6 หน้า 112
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม  เช่น แก๊ซหุงต้ม,นํ้ามันเชื้อเพลิง,นํ้ามันดีเซล,นํ้ามันเบนซิน,นํ้ามัน
จารบี,นํ้ามันเครื่อง และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 6 หน้า 112

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั้ง
กล้อง,ขาตั้งเขียนภาพ,กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์,เลนซูม และวัสดุ
อื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  พู่กัน,สี,กระดาเขียนโปสเตอร์,เมมโมรี่การ์ด
 และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 6 หน้า 112

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของ
ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นจานบันทึก
คอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
          ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล,เทปบันทึก
ข้อมูล,หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมฯ,ตลับผงหมึกแบบเลเซอร์,กระดาษต่อ
เนื่อง,สายเคเบิล และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้  
         ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมกลาง เช่น แผ่น
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์,เมนบอร์ด,เมมโมรี่ซิป,คัตซีทฟีดเตอร์ และ
วัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 6 หน้า 112

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

        เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล 
หรือ อาคารสถานที่ในที่สาธารณะในความดูแลของ องค์การบริหารส่วน
ตําบล 
          ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 7 หน้า 112
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ การใช้บริการ เช่น ค่าบํารุงรักษาสายสําหรับที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่เปา
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 7 หน้า 112
           

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์, ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์  ค่าใช้จ่ายทางไปรษณีย์ทุกประเภท
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 7 หน้า 112

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ  เช่น ค่าจัดทําเว็บไซต์ อบต
.แม่เปา  ค่าบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ที่ใช้ในการติดต่อราชการของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 7 หน้า 112

งบลงทุน รวม 238,640 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 238,640 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว  โดยมีรายละเอียดดัง
นี้
- เป็นเก้าอี้ล้อเลื่อนพร้อมพนักพิง หุ้มหนังเทียม ปรับขึ้นลงด้วยโช๊ค มีที่
ท้าวแขน
        จัดหาตามแบบที่มีจําหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536   ลง
วันที่ 19  มีนาคม  2561
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลง
วันที่  24  มกราคม  2561

        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 3
 หน้า 19
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ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง จํานวน 5,500 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 
    - มีมือจับชนิดบิด
     - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
    - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
   ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลง
วันที่  24  มกราคม  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 2
 หน้า 19
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ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นละอองฝอย ULV จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 85,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นแบบฝอยละออง ULV จํานวน 1
 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
        1. เป็นเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง ULV ชนิดสะพายหลัง ทํา
งานด้วย เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยอากาศ กําลัง
เครื่องยนต์ไม่ตํ่ากว่า 2 แรงม้า 
        2. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีกล และ
ระบบจุดระเบิดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือแม่เหล็กไฟฟ้า
        3.เครื่องคอมเพรสเซอร์เป็นแบบโรตารี่
        4.ฝอยละอองนํ้ายาที่ผลิตได้ต้องมีค่า ของเม็ดนํ้ายาไม่เกิน 30
 ไมครอน(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมตร ของจํานวนเม็ดนํ้ายาต้องมีขนาด
เล็กกว่า 25 ไมครอน) ในอัตราการพ่นไม่ตํ่ากว่า 3  ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 3
 เมตร และมีเอกสารที่แสดงค่า VMD ที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือ
บริษัทผู้ผลิต
        5. หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของนํ้ายาเคมีติดตั้งอยู่ภายนอก
เปลี่ยนได้สะดวก
        6. ถังบรรจุนํ้ายาเคมีทําด้วยวัสดุคงทนถาวร ไม่เป็นสนิม ทนต่อการ
กัดกร่อนของนํ้ายาเคมี ปริมาตรของถังบรรจุนํ้ายาเคมีไม่เกิน 5 ลิตร
        7. ถังบรรจุนํ้ามันเชื้่อเพลิงด้วยด้วยวัสดุคงทนถาวร ไม่เป็นสนิม ทน
ต่อการกัดกร่อนของนํ้ามันเชื้อเพลิง ปริมาตรของถังบรรจุเชื้อเพลิงไม่น้อย
กว่า 0.6 ลิตร
        8. นํ้าหนักเครื่องพ่นเปล่า (ไม่รวมนํ้ายาเคมีและนํ้ามันเชื้อเพลิง) ไม่
เกิน 13 กิโลกรัม
        9. มีอะไหล่และเครื่องมือประจําเครื่องดังนี้
        -หนังสือคู่มือการใช้งาน จํานวน 1 ชุด
        -ชุดเครื่องมือซ่อมที่จําเป็น จํานวน 1 ชุด
        -กรวยเติมนํ้ายาเคมีและกรวยเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดมีตะแกรง
กรองแบบละเอียด 1 ชุด
        10. เครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) สะพายหลังที่นํามาเสนอต้องเป็น
เครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช้เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้มาตาม
คุณลักษณะ
        จัดหาทั่วไปตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
   ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลง
วันที่  24  มกราคม  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 1
 หน้า 22
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อไมค์ชุดประชุมแบบผู้ร่วมประชุม จํานวน 15 ชุด จํานวน 57,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมค์ชุดประชุมแบบผู้ร่วมประชุม จํานวน 15
 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 
มีรายละเอียดดังนี้
    -ไมโครโฟน คอนแดนเซอร์รับสัญญาณทางด้านหน้า(12-48V)
    -ความถี่ตอบสนอง   :100 Hz - 20 kHz
    -ลําโพงทนกกําลังขับ : 3 Watt 8  Ohm
    -รับสัญญาณขาเข้า 110 dB (SPL)
    -ขนาด WxHxD :130x60x151(mm.)
        จัดหาทั่วไปตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
   ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลง
วันที่  24  มกราคม  2561
-
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 5
 หน้า 19

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อผ้าม่านยูวี พร้อมรางและอุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน 62,940 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านสํานักงานพร้อมรางและอุปกรณ์ติด
ตั้ง รายละเอียดดังนี้
     -เป็นผ้าม่านกันแสงยูวี
     -ผ้าม่านขนาด 110X135 ซม. จํานวน 32 ชุด
     -ผ้าม่านขนาด 95X250 ซม. จํานวน 8 ชุด
     -ผ้าม่านขนาด 95X250 ซม. จํานวน 1 ชุด
     -ผ้าม่านขนาด 135X200 ซม. จํานวน 2 ชุด
     -ผ้าม่านขนาด 120X132 ซม. จํานวน 4 ชุด
        จัดหาทั่วไปตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536   ลง
วันที่ 19  มีนาคม  2561
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลง
วันที่  24  มกราคม  2561
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 4
 หน้า 19
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 16,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
         – มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
         - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
         - มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
         - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
         - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
        จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ประกาศ ณ วันที่ 23
 พฤษภาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536   ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม  2561
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลง
วันที่  24  มกราคม  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 19 หน้า 113
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 4,300 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
         - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm) 
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
         - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
        จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่  23
  พฤษภาคม  2561
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
   ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลง
วันที่  24  มกราคม  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 20 หน้า 113

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,900 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไผ ขนาด 1 KVA
        เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
         - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
         - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
        จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกาศ ณ วัน่ีี 23
  พฤษภาคม  2561
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 1
 หน้า 19

งบรายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายในการจ้างประเมินและสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต
.แม่เปา

จํานวน 11,000 บาท

        ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
        ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างการประเมินและสํารวจความพึง
พอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา เพื่อประกอบ
พิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 11 หน้า 112
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,429,140 บาท
งบบุคลากร รวม 2,713,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,713,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,486,640 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ตามตําแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายการ
เงิน นักวิชาการคลัง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้า
พนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 8 หน้า 112

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน และหัวหน้าฝ่ายการเงิน เดือนละ 1,500 บาท 
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 8 หน้า 112

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,500 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 8 หน้า 112

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 8 หน้า 112
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งบดําเนินงาน รวม 716,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 326,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 160,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ประจําปี 2562 จ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ จํานวน 150,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ที่มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
รับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทําแบบ
รูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา คณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง ผู้ควบคุม
งาน จํานวน 10,000 บาท 
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 8 หน้า 112

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  3 พ.ศ. 2559
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 8 หน้า 112

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 8 หน้า 112
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ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท
       (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ในการอบรมสัมมนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
        (2) ค่าจ้างเหมาบริการ  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา , จัดทําของ ,จ้างถ่ายเอกสาร,จ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ตามความจําเป็น  และจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภาย
นอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น  จ้างทําความสะอาดที่ทําการ อบต. จ้าง
ถางหญ้า จ้างจัดสถานที่ ฯลฯ
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 8 หน้า 112

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ อปท.พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561     
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 8 หน้า 112

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2550
        -หนังสือที่ มท 0808.3/ว426 ลว. 29 ก.พ. 2551
        -หนังสือที่ มท 0808.3/ว67 ลว. 9 ม.ค. 2555
         -หนังสือที่ มท 0808.3/ว ว483 ลง. 19 ก.พ. 2561
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 14 หน้า 113

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อม
แซม วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และ
ค่าบํารุงรักษาและ(ซ่อมแซมทรพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลํากดับที่ 13 หน้า 112
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อม
แซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ,เครื่อง
คิดเลข,เครื่องเจาะกระดาษ,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิก
จ่ายได้ในประเภทนี้             
       ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา และวัสดุอื่น ๆ ที่
เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้           
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 6 หน้า 112

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นจาน
บันทึกคอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
         ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล,เทปบันทึก
ข้อมูล,หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมฯ,ตลับผงหมึกแบบเลเซอร์,กระดาษต่อ
เนื่อง,สายเคเบิล และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
        ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมกลาง เช่น แผ่น
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์,เมนบอร์ด,เมมโมรี่ซิป,คัตซีทฟีดเตอร์ฯลฯ
   และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้              
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหาร
จัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 6 หน้า 112

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 710,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่ได้รับคําสั่งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้อํานวยการส่วน
ท้องถิ่น ปี 2562
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.2 ลําดับที 8
 หน้าที่ 112
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ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่เปา เช่น ค่าอาหาร และนํ้าดื่ม ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ
.ศ. 2559
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.2  ลําดับที่ 7 หน้า 89 

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 30,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน เช่น ค่าอบรมให้ความรู้ ค่าวัสดุ ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง  ค่าสถานที่ ค่าวิทยากร ฯลฯ
        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
 0891.4/ว2360 ลว. 2 พ.ย. 2558
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 4.1  ลําดับที่ 1 หน้า 107 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 400,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิด
จากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากมนุษย์ ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ. 2560
       -เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ  อปท. พ.ศ. 2543
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.2  ลําดับที่ 6 หน้า 89

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่และช่วง
สงกรานต์

จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สําคัญ  เช่น เทศกาลปีใหม่   เทศกาลสงกรานต์  หรือกิจกรรมงาน
ต่างๆ  โดยเป็นค่าป้ายกิจกรรมและป้ายประชาสัมพันธ์ ,ค่าวัสดุ ฯลฯ  
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้
แก่ อปพร. ของ อปท. พงศ. 2560
        -เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ อาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธาร
รภัย พ.ศ. 2560
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.2  ลําดับที่ 2
 หน้า 88
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. จํานวน 40,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่เปา เช่นค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันในการฝึก
อบรมค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.2  ลําดับที่ 4 หน้า 88 

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ 
สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อม
แซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไมโครโฟน,ขา
ตั้งไมโครโฟน,หัวแรงไฟฟ้า,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิก
จ่ายได้ในประเภทนี้       
         ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  ฟิวส์,เทปพันสายไฟ,สายไฟฟ้า,หลอด
ไฟ และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้         
          ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 6 หน้า 112 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไขควง,ประแจ,แม่แรง,กุญแจปากตาย,กุญแจเลื่อน และวัสดุอื่น ๆ
 ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้       
           ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  ยางรถยนต์,นํ้ามันเบรก,น๊อตและ
สกรู,สายไมล์,เหลา,ฟิล์มกรองแสง และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภท
นี้             
          ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อม
กลาง เช่น ยางนอก  ยางใน   หัวเทียน  กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถ
ยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง ล๊อคเกียร์ นํ้ามันเบรก และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิก
จ่ายได้ในประเภทนี้             
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหาร
จัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 6 หน้า 112 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายสําหรับสมาชิก อปพร. ประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น เครื่องแบบ,เสื้อ กางเกง,ผ้า,เครื่องหมายยศและสังกัด,ถุง
เท้า,รองเท้า,เข็มกลัด,รองเท้าดับเพลิง,ชุดดับเพลิง,เสื้อสะท้อนแสง และ
วัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่าย
ได้ในประเภทนี้             
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.2  ลําดับที่ 8 หน้า 89 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ในการดับเพลิง  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม  เช่น  ถังดับเพลิง,ลูกบอลดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง,นํ้าเคมีดับ
เพลิง,สายดับเพลิง และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
          ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 6 หน้า 112

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสื้อ
ชูชีพ และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้       
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 6 หน้า 112
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งบลงทุน รวม 20,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 16,000 บาท
        เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
         – มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
         - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
         - มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
         - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
         - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
        -จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
        -เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที 23 พ.ค. 2561
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่  19  มีนาคม   2561
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลง
วันที่  24  มกราคม  2561
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 19 หน้า 113
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 4,300 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer)    จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    -จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์การทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
    -เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที 23 พ.ค. 2561     
       -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่  19  มีนาคม   2561
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลง
วันที่  24  มกราคม  2561      ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 20
 หน้า 113

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,512,580 บาท

งบบุคลากร รวม 5,286,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,286,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,145,080 บาท

        (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบ
ต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตามตําแหน่ง ผู้อํานวย
การกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 675,720 บาท 
        (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วน
ตําบล หรือเงินปรับปรุงค่าประจําตําแหน่ง จํานวน 9 อัตรา เป็น
เงิน 2,469,360 บาท
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะของครูองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,890,000 บาท
        (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 167,400 บาท
        (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 8 อัตรา โดยคํานวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็น
เงิน 1,722,600 บาท
          ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 167,700 บาท
        (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองาชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 13,500 บาท 
        (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  แก่พนักงานตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก โดยคํานวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็น
เงิน 154,200 บาท 
       ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

งบดําเนินงาน รวม 1,072,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 442,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

        (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ประจําปี 2562 จ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างที่
ผ่านเกษฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ จํานวน 300,000 บาท
        (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ที่มาปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้
รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับ
ผิดชอบจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคา คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองาน
จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง ผู้ควบคุม
งาน จํานวน 100,000 บาท 
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 22,800 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 20 หน้า 113
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ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
    (1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
        เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอน
เงิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการอบรมสัมมนาบุคลากรของ อบต. เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.
     (2) ค่าจ้างเหมาบริการ
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ในกองการศึกษาฯ(ค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นการปะกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง) เช่น ค่าจ้างจัดทําของ จ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามความจําเป็น  ค่า
จ้างรายวันผู้ทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้างถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง จ้างตัดหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกแห่ง ค่าจ้างอัดรูปถ่ายต่าง ๆ เป็นต้น
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง   โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 4 )
พ.ศ. 2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 8 หน้า 112

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 40,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว
. 9 มิ.ย. 2561
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.3 ลําดับ
ที่ 13 หน้า 93

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้
ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่า
วัสดุ ค่าสถานที่ ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.3 ลําดับ
ที่ 8 หน้า 92
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆที่อยู่ในควบคุมดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่เปา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ  วัสดุงานบ้านงานครัว  ฯลฯ
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 23 หน้า 114

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อม
แซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ ,เครื่อง
คิดเลข,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ,ไม้บรรทัดเหล็ก และวัสดุอื่น ๆ ที่
เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้              
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  กระดาษ  หมึก,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ และวัสดุ
อื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 1 หน้า 117
    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น หม้อ,กระทะ,กะละมัง,ตะหลิว,กรอบรูป,มีด,ถัง,ถาด และวัสดุ
อื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้              
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  ผงซักฟอก,สบู่,นํ้ายากับกลิ่น,แปรง,ไม้
กวาด,เข่ง,มุ้ง,ผ้าปูที่นอน และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภท
นี้              
       ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 1 หน้า 117
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของ
ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นจานบันทึก
คอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
         ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล,เทปบันทึก
ข้อมูล,หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมฯ,ตลับผงหมึกแบบเลเซอร์,กระดาษต่อ
เนื่อง,สายเคเบิล และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
         ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมกลาง เช่น แผ่น
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์,เมนบอร์ด,เมมโมรี่ซิป,คัตซีทฟีดเตอร์ฯลฯ
   และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้              
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 1 หน้า 117

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

        เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา 
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 2 หน้า 117

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ การใช้บริการ เช่น ค่าบํารุงรักษาสายสําหรับที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่เปา
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 2 หน้า 117

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ  ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 2 หน้า 117
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งบลงทุน รวม 153,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 6 หลัง จํานวน 33,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน รายละเอียดดัง
นี้
        - มีมือจับชนิดบิด
        - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
        - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
        จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134  ลว
. 9 มิ.ยง 2558
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่  19  มีนาคม   2561
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลง
วันที่  24  มกราคม  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 2 หน้า 117

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 120,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารสถาน
ที่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  6  ศูนย์ เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 21 หน้า 122
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,567,060 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,367,060 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,876,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,876,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6
 ศุนย์ อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน ต่อปี เป็นเงิน 1,225,000 บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว ) อัตราคนละ 1,700
 บาท ต่อปี เป็นเงิน 425,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3
-5 ปี) ดังนี้
        1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาทต่อปี เป็นเงิน 40,000
 บาท 
        2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี เป็น
เงิน 40,000 บาท
        3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ต่อปี เป็น
เงิน 60,000 บาท 
        4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท ต่อปี เป็น
เงิน 86,000 บาท   
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประ
มณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ17
        -รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.1  ลําดับ
ที่ 4 หน้า 77 

ค่าวัสดุ รวม 2,491,060 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,491,060 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่เปา  ดังนี้
        1) ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่เปา จํานวน 479,050 บาท 
        2) ค่าอาหารเสริม นักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จํานวน 2,012,010 บาท 
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.1  ลําดับ
ที่ 4 หน้า 77 
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้กับเด็กนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 5
 โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปี
ที่  6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระแล,โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา โรงเรียนบ้าน
แม่เปา ,โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี,โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559        
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.3  ลําดับ
ที่ 2 หน้า 91   

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 385,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 385,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 385,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 355,000 บาท
    (1)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่เปา จํานวน 30,000 บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโรงเรียนโครงการส่งเสริม
ดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน จํานวน 20,000 บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน จํานวน10,000 บาท 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
          ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.2  ลําดับ
ที่ 6,7 หน้า 10
   
     (2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า จํานวน 30,000 บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงบการส่งเสริมดนตรีนาฎศิลป์ไทย
และพื้นบ้าน จํานวน 20,000 บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน จํานวน 10,000 บาท 
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.2  ลําดับ
ที่ 4,5 หน้า 103
    
    (3) อุดหนุนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี จํานวน 30,000 บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน จํานวน 30,000 บาท 
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.2  ลําดับ
ที่ 3 หน้า 103
   
     (4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระแล จํานวน 30,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการ การเรียนการสอนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการสืบสานงาน
ศิลป์ จํานวน 15,000 บาท
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.2  ลําดับ
ที่ 10,11 หน้า 104 
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     (5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี จํานวน 15,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการดนตรีนาฏศิลป์ไทยและพื้น
บ้าน จํานวน 15,000 บาท 
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.2  ลําดับ
ที่ 12 หน้า 104 
    
    (6) อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา จํานวน 220,000 บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด(ศูนย์
เครือข่ายการศึกษาตําบลแม่เปา) จํานวน 40,000 บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสมองของผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาBBL (ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตําบลแม่
เปา) จํานวน 30,000 บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน จํานวน 30,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนดีประจํา
ตําบล จํานวน 120,000 บาท 
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.2  ลําดับ
ที่ 1,2,8,9 หน้า 103 และ หน้า 104 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท

    อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลแม่เปา จํานวน 30,000 บาท 
        -เพื่อจ่ายป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลแม่เปา 
         -เป็นไปตามระเบียบเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.3  ลําดับ
ที่ 2 หน้า 105

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 650,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสํารวจประชากรสุนัขและ
แมว อัตราตัวละ 3 บาท 
          ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มเติม
ฉบับที 3 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แนวทางที่ 3.3 ลําดับที่ 3 หน้า 17

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561  16:18:43 หน้า : 32/58



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 ครัวเรือน 1 เสวียน เพื่อจัดการขยะอินทรีย์แบบยั่งยืน จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 1 เสวียน 1 ครัวเรือนเพื่อจัดการ
ขยะอินทรีย์แบบยั่งยืน เช่น ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันสําหรับ
การอบรม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร,ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  เพิ่มเติมฉบับที่ 4
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แนวทางที่ 3.3  ลําดับที่ 1  หน้า 10 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมสุขภาพและของดีตําบลแม่เปา จํานวน 50,000 บาท
        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมสุขภาพและของดีตําบลแม่
เปา เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าป้าย ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี 2561-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.4  ลําดับ
ที่ 6  หน้า 95 

ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันและกําจัดโรคติดต่อไม่ติดต่อ จํานวน 30,000 บาท
        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโรค
ติดต่อและไม่ติดต่อ เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้าย 
         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
          ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.4  ลําดับ
ที่ 2  หน้า 94 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านเอดส์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ เช่น ค่าอาหารว่างและอาหารกลาง
วันสําหรับการอบรมให้ความรู้ ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ฯลฯ
         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
           ตามแผนพัฒนาท้องภิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.4
  ลําดับที่ 5  หน้า 95

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ   ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  สําลีและผ้าพัน
แผล,เวชภัณฑ์ ,เคมีภัณฑ์นํ้ายาต่าง ๆทรายอะเบท และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิก
จ่ายได้ในประเภทนี้ 
        ตามแผนพัฒนาท้องภิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.3  ลําดับ
ที่ 7  หน้า 95
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งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
    อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จํานวน 60,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าของตําบลแม่เปา ตาม
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่  3
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แนวทางที่ 3.3  ลําดับที่ 1  หน้า 18

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
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เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 360,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 18 หมู่บ้าน ตามโครงการ ดังนี้
        1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ 1 จํานวน10,000
 บาท
        2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ 1
 จํานวน 10,000 บาท        
        3. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ 2
 จํานวน 10,000 บาท
        4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 2  
จํานวน 10,000 บาท
        5. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ 3 จํานวน 10,000
 บาท
        6. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 3
 จํานวน 10,000 บาท
        7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 4  
 จํานวน10,000 บาท
        8. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ หมู่ 4 จํานวน 10,000 บาท
        9. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ หมู่ 5 จํานวน 10,000 บาท
        10. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ 5
 จํานวน10,000 บาท
        11. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ 6
 จํานวน10,000 บาท
        12. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 6 
จํานวน10,000 บาท
        13. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ 7 งบ
จํานวน10,000 บาท
        14. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็ก  หมู่ 7
จํานวน10,000 บาท
        15. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้า
นม หมู่ 8 จํานวน 10,000 บาท
        16. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย  หมู่ 8  จํานวน 10,000 บาท
        17. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 9
 จํานวน 10,000 บาท
        18. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย  หมู่ 9 จํานวน 10,000 บาท
        19. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ 11 จํานวน 10,000
 บาท
        20. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 11
  จํานวน10,000 บาท
        21. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้า
นม หมู่  12 จํานวน 10,000 บาท
        22. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 12
  จํานวน 10,000 บาท
        23. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ 13  
จํานวน 10,000 บาท
        24. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 13
 งบจํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561  16:18:43 หน้า : 35/58



        25. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ 14 จํานวน 10,000
 บาท
        26. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 14
  จํานวน 10,000 บาท
        27. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 15
 จํานวน 10,000 บาท
        28. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย  หมู่ 15 จํานวน 10,000 บาท
        29. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ 16  
จํานวน 10,000 บาท
        30. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 16
  จํานวน 10,000 บาท
        31. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ หมู่ 17 จํานวน10,000 บาท
    32. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ 17 
จํานวน     10,000 บาท
        33. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ 18  
จํานวน     10,000 บาท
        34. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 18
  จํานวน10,000 บาท
        35. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ 20  จํานวน10,000
 บาท
        36. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย  หมู่ 20 จํานวน 10,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        -เป็นไปตามระเบียบเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่  4
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แนวทางที่ 3.3  ลําดับที่ 1-36  หน้า 11-17

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนชรา คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน      คนชรา ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่า
อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการค่าใช้จ่ยในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่า 3.5 ลําดับ
ที่ 1 หน้า 96
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,923,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,026,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,026,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 824,800 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี   ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต
. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ได้แก่ ตําแหน่ง ผอ.กอง
ช่าง,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 30 หน้า 123

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท  จํานวน 12
  เดือน
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 30 หน้า 123

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 148,000 บาท
         เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 30 หน้า 123

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 30 หน้า 123

งบดําเนินงาน รวม 787,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 337,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

        1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ประจําปี 2562  จ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ จํานวน 100,000 บาท
         2) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ที่มาปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น คณะกรรมการหรือบุคคลที่
ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับ
ผิดชอบจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคา คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองาน
จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง ผู้ควบคุม
งาน จํานวน 150,000 บาท
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 30 หน้า 123
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 30 หน้า 123

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 30 หน้า 123

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
    (1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมการโอน
เงิน  และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการอบรมสัมมนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  
    (2)ค่าจ้างเหมาบริการ
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา , จัดทําของ , จ้างเหมาบริการ
อื่นๆ ตามความจําเป็น  และจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น  จ้างทําความสะอาดที่ทําการ อบต. จ้างถาง
หญ้า จ้างจัดสถานที่ ฯลฯ 
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 30 หน้า 123 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง   โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ อปท. พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 30 หน้า 123 
        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆที่อยู่ในควบคุมดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่เปา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ  วัสดุงานบ้านงานครัว  ฯลฯ
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 15 หน้า 121 
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อม
แซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ,เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ไม้บรรทัดเหล็กและวัสดุ
อื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้              
         ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม  เช่น  กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่าย
ได้ในประเภทนี้                             
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 25 หน้า 122

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไมโครโฟน,ขาตั้งไมโครโฟน,หัวแร้งไฟฟ้า และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิก
จ่ายได้ในประเภทนี้              
        วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม  เช่น  ฟิวส์,เทปพันสายไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า และ
วัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้ 
         ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมกลาง เช่น ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ใน
ประเภทนี้             
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 25 หน้า 122

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของ
ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไม้ต่าง ๆ
 ,ค้อน,คีม,ชะแลง,จอบ และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้              
        วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม  เช่น  นํ้ามันทาไม้,ทินเนอร์,สี,ปูน
ซีเมนต์,ทราย,กระเบื้อง,สังกะสี,อิฐหรือซีเมนต์บล็อก และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิก
จ่ายได้ในประเภทนี้  
           
         ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมกลาง เช่น ท่อนํ้า
และอุปกรณ์ ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อนํ้าบาดาล และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ใน
ประเภทนี้             
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 25 หน้า 122
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นจาน
บันทึกคอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
      วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล,เทปบันทึกข้อมูล,หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์คอมฯ,ตลับผงหมึกแบบเลเซอร์,กระดาษต่อเนื่อง,สาย
เคเบิล และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
       ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมกลาง เช่น ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ใน
ประเภทนี้             
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 25 หน้า 122

งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 110,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
       เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารสถาน
ที่ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ   
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 15 หน้า 121
        
        

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 60,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 11 หน้า 112
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งานไฟฟ้าถนน รวม 7,030,000 บาท
งบลงทุน รวม 7,030,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,030,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจําหมู่บ้าน บ้านทุ่งเจ้า หมู่ 
15

จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจํา
หมู่บ้านบ้านทุ่งเจ้า หมู่ 15 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ดังนี้
        สถานทีก่อสร้างบริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 400.00
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่
เปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 15 หน้า 10

โครงการก่อสร้างหอประชุม อบต.แม่เปา จํานวน 3,000,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างหอประชุม อบต.แม่เปา หมู่ 2
 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ดังนี้
        ก่อสร้างอาคารหอประชุมคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด
กว้าง 8.00  เมตร ยาว 24.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 196.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างอาคารเชื่อมระหว่างอาคารที่ทํา
การเดิม   
        รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่
เปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 15 หน้า 10

โครงการปรับปรุงหอประชุมประจําหมู่บ้าน บ้านสบเปา หมู่ 20 จํานวน 200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงหอประชุมประจําหมู่บ้าน บ้านสบ
เปา หมู่ 20 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ
งาน ดังนี้ั
        ปรับปรุงหอประชุม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 350.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่
เปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 21 หน้า 12
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ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุประจําหมุ่บ้าน หมู่ 1 จํานวน 200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุประจําหมู่บ้าน บ้านสัน
เจริญ หมู่ 1 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ
งาน ดังนี้
        ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ต่อ
เติมโรงเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปากําหนด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 1 หน้า 5

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนห้วยแม่เปา หมู่ 5 จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุน
ห้วยแม่เปา หมู่ 5 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงานดังนี้
        เริ่มต้นโครงการที่บ้านนายเลายิ้ง  แซ่ย่าง สิ้นสุดโครงการที่บ้านนาย
เลาหลือ  ผาด่าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่จราจร 200.00 ตารางเมตร 
        รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับที่  6 หน้า 55

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ 11 จํานวน 200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา
เจริญ หมู่ 11 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ
งาน ดังนี้
        เริ่มต้นโครงการที่บ้านนางวิวาห์  รักษา สิ้นสุดโครงการที่นานาย
เทียน  สมร่าง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย 
        -เป้นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 11 หน้า 8
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญใหม่ หมู่ 19 จํานวน 200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา
เจริญใหม่ หมู่ 19 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ดังนี้
        เริ่มต้นโครงการที่ถนน คสล.เดิม สิ้นสุดโครงการที่สวนนาย
ประสิทธิ์  สนิท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 19 หน้า 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เปา หมู่ 3 จํานวน 200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่
เปา หมู่ 3 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ
งาน ดังนี้
        ช่วงที่ 1 เริ่มที่ถนน คสล.เดิม สิ้นสุดที่บ้านนางตุ่นแก้ว  คํา
อุปละ  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว
จรากร 140 ตารางเมตร 
        ช่วงที่ 2 เริ่มต้นที่บ้านนางตุ่นแก้ว  คําอุปละ สิ้นสุดที่นานางตุ่น
แก้ว  คําอุปละ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ผิวจราจร 260 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่เปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 3 หน้า 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เปาใต้ หมู่ 16 จํานวน 200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่
เปาใต้ หมู่ 16 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ
งาน ดังนี้
        จุดเริ่มต้นโครงการที่ถนน คสล.เดิม สิ้นสุดโครงการที่บ้านนาย
เอกนรินทร์  ดวงดีวิชัย  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 400.00 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา กําหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 16 หน้า 10
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เปาเหนือ หมู่ 12 จํานวน 200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่
เปาเหนือ หมู่ 12 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ดังนี้
        เริ่มต้นโครงการที่สวนนางสุผิน  ผาลม  สิ้นสุดโครงการที่นานาย
ตัน  คําปัญญา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 12 หน้า 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันเชียงใหม่ หมู่ 10 จํานวน 100,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัน
เชียงใหม่ หมู่ 10 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ดังนี้
        เริ่มต้นโครงการที่บ้านนายเกษม  หล่ายโท้  สิ้นสุดโครงการที่บ้าน
นายกรกฤต  แสงเมือง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยา 50.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 200.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา กําหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 10 หน้า 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสามัคคี หมู่ 9 จํานวน 200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัน
สามัคคี หมู่ 9 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ
งาน ดังนี้
        เริ่มต้นโครงการที่บ้านนายจํารัส  สุวรรณไทย  สิ้นสุดโครงการที่
บ้านนายภูมิธนา  เลิศปันคํา  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 400.00 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา กําหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 9 หน้า 8
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันหลวง หมู่ 8 จํานวน 200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัน
หลวง หมู่ 8 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ
งาน ดังนี้
        เริ่มต้นโครงการที่บ้านนางศรีไล  รักชอบ  สิ้นสุดโครงการที่บ้านนาง
สังวาลย์  บุญหลี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ผื้นที่ผิวจราจร 400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 8 หน้า 8

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสบเปาใหม่ หมู่ 14 จํานวน 200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้าน
สบเปาใหม่ หมู่ 14 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ดังนี้
        ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการที่นานายศุภเดช  มินทะนา  จุดสิ้นสุด
โครงการที่นานายศุภเดช  มินทะนา ถนนดินลูกรังกว้างเฉลี่ย 5.00
 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.35 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 250.00 ตารางเมตร 
        ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการที่นานายศุภเดช  มินทะนา จุดสิ้นสุด
โครงการที่ป่าชุมขนหมู่บ้าน ถนนดินลูกรังกว้างเฉลี่ย 5.00
 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,150 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่เปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 14 หน้า 9

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํ้า บ้านกระแล หมู่ 7 จํานวน 200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํ้า บ้านกระ
แล หมู่ 7 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ
งาน ดังนี้
        จุดที่ 1 เริ่มต้นโครงการที่หอประชุมประจําหมู่บ้าน สิ้นสุดโครงการที่
สวนนายวิทย์  แซ่มัว กว้าง 1.10 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 
        จุดที่ 2 เริ่มต้นโครงการที่บ้านนายบัญญัติ  แซ่หาง สิ้นสุดโครงการ
ที่ บ้านนายเกวอ  แซ่ลี กว้าง 1.10 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่เปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 7 หน้า 7
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนห้วยแม่เปา หมู่ 5 จํานวน 200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านขุนห้วยแม่เปา หมู่ 5 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงานดังนี้
        จุดที่ 1 เริ่มต้นที่บ้านนายนพรัตน์  แซ่หาง สิ้นสุดที่บ้านนายเลา
เยีย  ศุภอังกุล ขนากว้าง 0.40 เมตร ยาว 131.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40
 เมตร หนา 0.10 เมตร
        จุดที่ 2 เริ่มต้นที่รางระบายนํ้าเดิม สิ้นสุดที่ศูนย์เด็กกําพร้าและด้อย
โอกาส ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
 เมตร หนา 0.10 เมตร 
        จุดที่ 3 เริ่มต้นโครงการที่รางระบายนํ้าเดิม สิ้นสุดโครงการที่บ้าน
นายเลาไก๋  แซ่หาง ขนาดกว้าง 0.40 เมต ยาว 12.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่เปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 3 หน้า 6

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ หมู่ 
17

จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ หมู่ 17 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานดังนี้
        เริ่มต้นโครงการที่บ้านนายธีรยุทธ  วชิระอาภา  สิ้นสุดโครงการที่
บ้านนายทรงศักดิ์  หาญเกียรติชัย ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 184.00
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 17 หน้า 10

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านทุ่งเจ้า 
หมู่ 4

จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านทุ่งเจ้า หมู่ 4 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ดังนีั
        เริ่มต้นที่บ้านนายฤทธิ์  อบเชย สิ้นสุดที่บ้านนายชัชวาล  คําฟู ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.125
 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ยาว  86.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย 
         -เป็นปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 4 หน้า 6
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านทุ่งเจ้า
ใต้ หมู่ 18

จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ 18 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ดังนี้
        จุดที่ 1 เริ่มต้นโครงการที่รางระบายนํ้าเดิม สิ้นสุดโครงการที่
ถนน คสล.ซอย 6 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 56.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร  พร้อมฝาปิด คสล. ยาว 56.00
 เมตร 
        จุดที่ 2 เริ่มต้นโครงการที่รางระบายนํ้าเดิม สิ้นสุดโครงการที่บ้าน
นายวิมล  วันต๊ะ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 37.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30
 เมตร หนา 0.10 เมตร
        จุดที่ 3 เริ่มต้นโครงการที่่รางระบายนํ้าเดิม สิ้นสุดโครงการที่บ้าน
นาย
ศรีวงค์  เขื่อนแก้ว ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 19.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.15 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็ก ยาว 19.00
 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่
เปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 18 หน้า 11

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านทุ่งเจ้า
เหนือ หมู่ 13

จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านทุ่งเจ้าเหนือ หมู่ 13 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ดังนี้
        จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนายชวน  ทะนันชัย จุดสิ้นสุดโครงการที่
บ้านนายใจ  บุญเป็ง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 105.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ยาว 73.00
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่
เปา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 13 หน้า 9
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โครงการก่อสร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติคีรี หมู่ 6 จํานวน 200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สันติคีรี หมู่ 6 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ
งานดังนี้
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหอประชุมประจําหมู่บ้าน 
        1. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พื้นที่ 128.00 ตาราง
เมตร
        2. ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร พื้นที่ 270.00
 ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิว 398.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา กําหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 6 หน้า 7

โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเปา หมู่ 2 จํานวน 200,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสบเปา หมุู่ 2 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ดังนี้
        จุดที่ 1 เริ่มต้นโครงการที่บ้านนางเที่ยง  เมืองมี  สิ้นสุดโครงการที่
บ้านนางอารุณ  รักป่า  ยาว 300.00 เมตร 
        จุดที่ 2 เริ่มต้นที่บ้านนายคําหล้า  ยะขัติ  สิ้นสุดที่บ้านนายสอง  สม
ตน  ยาว 270.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่เปากําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 2 หน้า 5

ธนาคารนํ้าใต้ดิน บ้านทุ่งเจ้าเหนือ หมู่ 13 จํานวน 15,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ธนาคานํ้าใต้ดิน บ้านทุ่งเจ้าเหนือ หมู่ 13
 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานดังนี้
        จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนาง นาง  ธรรมมาพิชัย สิ้นสุดโครงการที่
บ้านนายหล้า  ปาระมะ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร ลึก
เแล่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่เปา กําหนด 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 22 หน้า 12
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ธนาคารนํ้าใต้ดิน บ้านแม่เปาใต้ หมู่ 16 จํานวน 15,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ธนาคานํ้าใต้ดิน บ้านแม่เปาใต้ หมู่ 16
 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานดังนี้
        จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนายสมบัติ  วงค์สว่าง ถึงบ้านนาย
เจิด  น้อมนบ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร ลึกเแล่ย 0.50
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่
เปา กําหนด 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2561
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.1 ลําดับ
ที่ 22 หน้า 12

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการบริการจํากัดขยะมูลฝอยอันตราย
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.4  ลําดับที่ 1 หน้า 108

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 
และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี 2561-2564 และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856  ลงวันที่ 12
  มีนาคม  2553
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 2 หน้า 111
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 305,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวแก่ประชาชนและความ
ยุติความรุนแรงในครอบครัว เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่า
วัสดุ ค่าวิทยากร ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.6  ลําดับ
ที่ 2 หน้า 97

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าสถานที่ ฯลฯ
        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.5/ว2726 ลว
. 4 ธ.ค. 2560
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.6  ลําดับที่ 3
 หน้า 97

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของกลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพ
และกลุ่มผู้สูงอายุ

จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการศึกษาดูงานของกลุ่มผู้นํา
ชุมชน  กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่าง  ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการที่ดี  แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 4 หน้า 111

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่า ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความปรองดอง
และ
สมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางที่ 3.6  ลําดับที่ 4
 หน้า 97
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ค่าใช้จ่ายในโครงการมะม่วงและของดีตําบลแม่เปา จํานวน 100,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการมะม่วงและของดีตําบลแม่
เปา เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเสียง ค่าเวที ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   แนวทางที่ 1.3  ลําดับที่ 6 หน้า 53

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ(โรงเรียนผุ้สูง
อายุตําบลแม่เปา)

จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลแม่เปา) เช่น ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ฯลฯ
         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนว
ทางที่ 3.2  ลําดับที่ 1 หน้า 12

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเพิ่มมุูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
ตําบลแม่เปา

จํานวน 35,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพตําบลแม่เปา เช่น ค่าวัสดุ ค่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
        งบประมาณตามแผนงานด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน / งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   แนวทางที่ 3.1  ลําดับที่ 1 หน้า 7

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน จํานวน 30,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชน  และกลุ่มอาชีพในตําบลแม่เปา เช่น ค่าสถานที่ ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านเศราฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทางที่ 1.2  ลําดับที่ 1 หน้า 51
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นค่า
วัสดุ ค่าอาหาร ค่าสถานที่ ฯลฯ
         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน กีฬาและการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.7  ลําดับที่ 5
 หน้า 98

ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาและนันทนาการของเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาและนันทนาการของ
เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่า
อาหาร ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน กีฬาและการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.7  ลําดับที่ 8
 หน้า 99

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา ตัวแทน อบต. เข้ารวมแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการจัดส่งตัวแทนนักกีฬา  เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาทั้งในและนอกพื้นที่  เช่น  ค่าจัดซื้อชุดกีฬา  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา  เป็นต้น
       -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน กีฬาและการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.7  ลําดับ
ที่ 5 หน้า 98

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ลูกฟุตบอล,ตะกร้อ, ลูกปิงปอง ,ลูก
แชร์บอล ,ไม้ตีปิงปอง , ตะกร้าหวายแชร์บอล  นกหวีด  และวัสดุอื่น ๆ ที่
เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้             
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.7  ลําดับที่ 6
 หน้า 99
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา  งานรัฐพิธีต่าง ๆ วันสําคัญต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็น
ประเพณีอันดีของชาวไทยรวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจ
รรม  การจัดกิจกรรมและส่งเสริมอนุรักษ์  ฟื้นฟูวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ชาวบ้านและกิจกรรมที่จัดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
เปา  เช่น  งานวันพ่อแห่งชาติ  งานวันแม่แห่งชาติ  งานวันปิยมหา
ราช  งานวันเข้าพรรษา งานไหว้สาพญาเม็งราย  และงานพระราชพิธี
ต่างๆ  เป็นต้น
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.7  ลําดับที่ 1
 หน้า 98

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ค่าจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน กีฬาและการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.7  ลําดับ
ที่ 11 หน้า 99

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทงและงานประเพณียี่เป็ง จํานวน 50,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานลอยกระทง  และงานประ
เพณียี่เป็ง ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา เช่น ค่าเช่าเครื่อง
เสียง, ค่าวิทยากร, ค่าเช่าเวที, ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน กีฬาและการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.7  ลําดับ
ที่ 10 หน้า 99
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานไหว้สาพญาเม็งราย จํานวน 80,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานไหว้สาพญาเม็ง
ราย เช่น ค่าจ้างทําขบวน ค่าเครื่องสักการะ ค่าอาหาร ฯลฯ
งบประมาณตามแผนงานด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ / งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
       -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน กีฬาและการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.7  ลําดับ
ที่ 12 หน้า 99

งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
    (1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพญาเม็งราย จํานวน 30,000
 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพญาเม็งราย  จัดงานรัฐ
พิธีและประเพณีท้องถิ่น
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แนวทางที่ 3.5  ลําดับที่ 1 หน้า 19

    (2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพญาเม็งราย จํานวน 30,000 บาท
 เพื่อเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพญาเม็งราย  จัดงานพ่อขุน
เม็งรายมหาราช  ประจําปี  2562
       -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564   เพิ่มเติมฉบับที่ 4
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แนวทางที่ 3.5  ลําดับที่ 2 หน้า 19
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 110,000 บาท

(1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลแม่เปา จํานวน 80,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลแม่เปาโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสีปี  2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.4  ลําดับที่ 6
 หน้า 106
(2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสีปี  2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.4  ลําดับ
ที่ 2 หน้า 106

(3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสีปี  2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.4  ลําดับ
ที่ 2 หน้า 106
 
(4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสีปี  2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.4  ลําดับ
ที่ 2 หน้า 106

          

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในตําบล จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ในการจัดทํา  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการทําการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียงในตําบล
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทางที่ 1.3  ลําดับที่ 2 หน้า 52
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อม
แซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เคียว สปริงเก
ลอร์ จอบหมุน จานพรวน  และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภท
นี้             
         ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช อาหาร
สัตว์ วัสดุเพาะชํา ผ้าใบพลาสติก และวัสดุอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ในประเภท
นี้             
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม
บริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ 5.1  ลําดับที่ 18 หน้า 113

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่น
ดิน เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าอาหาร ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการแข่งขันกีฬาและการส่งทีมนักกีฬาเข้่าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  แนวทางที่ 4.1  ลําดับที่ 4 หน้า 110

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่ง
แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ฯลฯ
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการแข่งขันกีฬาและการส่งทีมนักกีฬาเข้่าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  แนวทางที่ 4.3  ลําดับที่ 3 หน้า 110

ค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการแข่งขันกีฬาและการส่งทีมนักกีฬาเข้่าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  แนวทางที่ 4.3  ลําดับที่ 2 หน้า 110
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,810,680 บาท

งบกลาง รวม 19,810,680 บาท
งบกลาง รวม 19,810,680 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 184,800 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างสํานักงาน
ประกันสังคมอัตราสมทบร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานจ้าง 
    -เป็นไปตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533
    -หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9
 ลงวันที 22  มกราคม  2557
     -หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว81 ลงวันที 10  กรกฎาคม  2557
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางที่ 3.7 ลําดับที่ 5
 หน้า 100

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,317,800 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในตําบลแม่เปา
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางที่ 3.7 ลําดับที่ 1
 หน้า 100

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,838,400 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ในตําบลแมเปา
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางที่ 3.7 ลําดับ
ที่ 1 หน้า 100

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 450,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยเอดส์ตําบลแม่เปา
        งบประมาณตามแผนงานด้านงบกลาง / แผนงานงบกลาง / งานงบ
กลาง
งบประมาณตามแผนงานด้านงบกลาง / แผนงานงบกลาง / งานงบกลาง
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางที่ 3.7 ลําดับ
ที่ 1 หน้า 100

สํารองจ่าย จํานวน 404,680 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน  ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย  วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ) หรือกรณีที่มีความ
จําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้  หรือเพื่อป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือ  กรณีที่มีหนังสือสั่งการให้
เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้    
 งบประมาณตามแผนงานด้านงบกลาง/แผนงานงบกลาง / งานงบกลาง
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางที่ 3.7 ลําดับ
ที่ 6 หน้า 101

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561  16:18:43 หน้า : 57/58



รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 350,000 บาท

    (1)  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นโดยคิดเป็นอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของเงินสมทบที่ได้รับการจัดสรร
จากสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางที่ 3.7 ลําดับ
ที่ 6 หน้า 101
    (2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   จํานวน 150,000 บาท
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางที่ 3.7 ลําดับ
ที่ 6 หน้า 101

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่าทําศพของพนักงานจ้าง
    งบประมาณตามแผนงานด้านงบกลาง / แผนงานงบกลาง / งานงบกลาง
    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางที่ 3.7 ลําดับ
ที่ 6 หน้า 100

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 235,000 บาท
        เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน
อัตรา ร้อยละหนึ่ง ของงบประมาณรายได้ ที่นํามาคํานวณไม่รวมรายได้
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน
       ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริม
สร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางที่ 3.7 ลําดับ
ที่ 6 หน้า 100
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