
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
 อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ในการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ( ครั้งท่ี 2 ) ประจ าปี พ.ศ. 2562     
วันท่ี 27 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 และได้รับความเห็นชอบจาก นายอ าเภอแม่สรวย เมื่อวันท่ี  12 กันยายน 
พ.ศ. 2562  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ ณ  วันท่ี 19  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
           (ลงช่ือ) 

                                           ( นายอุทัย  ฟูวงศ์ ) 
                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

 

 
 
 
 
 
 

 



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 570,959.89 520,000.00 500,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 38,857.60 52,000.00 43,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 282,661.92 205,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,884.00 5,000.00 8,000.00

หมวดรายได้จากทุน 59,000.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 962,363.41 782,000.00 801,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,730,716.60 15,707,500.00 16,001,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,730,716.60 15,707,500.00 16,001,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,422,512.18 32,140,500.00 30,108,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,422,512.18 32,140,500.00 30,108,000.00
รวม 39,115,592.19 48,630,000.00 46,910,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 11,897,451.00 13,096,800.00 14,817,000.00

งบบุคลากร 10,392,593.41 14,244,500.00 14,593,500.00

งบดําเนินงาน 6,991,725.79 13,095,600.00 9,117,700.00

งบลงทุน 540,350.00 5,435,100.00 5,111,400.00

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,662,430.04 2,728,000.00 3,240,400.00

รวมจายจากงบประมาณ 32,495,550.24 48,630,000.00 46,910,000.00

รวม 32,495,550.24 48,630,000.00 46,910,000.00



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 107,730

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 204,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

260,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,842,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

168,020

สํารองจ่าย 306,850

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,918,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 500,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  09:15:46 หน้า : 1/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 107,730

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 204,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

260,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,842,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

168,020

สํารองจ่าย 306,850

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,918,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,200 42,200

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,100 514,100

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,200 42,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 640,000 1,475,800 2,615,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

48,000

เงินเดือนพนักงาน 642,000

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000

ค่าเช่าบ้าน 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 90,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 80,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการสนับสนุน
หรือส่งเสริมการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 132,000 156,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

96,000 212,000 356,000

เงินเดือนพนักงาน 2,069,000 5,399,800 8,110,800

เงินวิทยฐานะ 126,000 126,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 228,000 312,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 100,000 180,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

162,000 410,000 672,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 236,500 334,500

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 30,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 110,000 540,000 740,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000 200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการสนับสนุน
หรือส่งเสริมการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชน

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายการสนับสนุน
หรือส่งเสริมความเข้ม
แข็งหรือการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนหรือ
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายจัดทําแผนที่
ภาษี

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แนวเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็ก

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรของ อปท.

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยและบรรเทา
สาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายการสนับสนุน
หรือส่งเสริมความเข้ม
แข็งหรือการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนหรือ
ชุมชน

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายจัดทําแผนที่
ภาษี

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แนวเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 130,000 220,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็ก

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรของ อปท.

80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 450,000 450,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยและบรรเทา
สาธารณภัย

25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการดําเนินงานด้าน
การจัดทําระบบ elassฯ

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
หรือโครงการสนับสนุน
หรือส่งเสริมการป้องกัน
การทุจริตตามแผนการ
ป้องกันการุทจริต

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ค่าใช้จ่ายสําหรับการส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตําบลแม่
พริก

30,000

ค่าดูแลรักษาและปรับ
ปรุงภูมิทัศน์สวน
สาธารณศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

20,000

ค่าอาหารกลางวัน

โครงการการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของตําบลแม่พริก

10,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  09:15:46 หน้า : 7/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการดําเนินงานด้าน
การจัดทําระบบ elassฯ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
หรือโครงการสนับสนุน
หรือส่งเสริมการป้องกัน
การทุจริตตามแผนการ
ป้องกันการุทจริต

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตําบลแม่
พริก

30,000

ค่าดูแลรักษาและปรับ
ปรุงภูมิทัศน์สวน
สาธารณศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

20,000

ค่าอาหารกลางวัน 391,000 391,000

โครงการการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของตําบลแม่พริก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา 80,000

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์

30,000

โครงการครอบครัวห่าง
ไกลยาเสพติด

20,000

โครงการความร่วมมือ
การรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

27,000

โครงการงานประจําปี
และสักกาละศาสสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

100,000

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟเพื่อป้องกันไฟป่า
ตําบลแม่พริก

10,000

โครงการดําเนิน
ตามพระราชดําริ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

โครงการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

20,000

โครงการธนาคารน้้้ใต้
ดิน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา 80,000

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์

30,000

โครงการครอบครัวห่าง
ไกลยาเสพติด

20,000

โครงการความร่วมมือ
การรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

27,000

โครงการงานประจําปี
และสักกาละศาสสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

100,000

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟเพื่อป้องกันไฟป่า
ตําบลแม่พริก

10,000

โครงการดําเนิน
ตามพระราชดําริ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

20,000 20,000

โครงการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

20,000

โครงการธนาคารน้้้ใต้
ดิน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา
เฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการปลูกป่าเพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน

3,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมรอง
รับการจัดเก็บภาษีทีดิน
และสิ่งปลูกสร้างสําหรับ
ประชาชน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส

10,000

โครงการรดน้ําดําหัวผู้
สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์ล้านนา

40,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการวันวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพหรือวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการพัฒนา
รายได้แก่ประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา
เฉลิมพระเกียรติฯ

5,000 5,000

โครงการปลูกป่าเพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน

3,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมรอง
รับการจัดเก็บภาษีทีดิน
และสิ่งปลูกสร้างสําหรับ
ประชาชน

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส

10,000

โครงการรดน้ําดําหัวผู้
สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์ล้านนา

40,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 25,000 25,000

โครงการวันวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพหรือวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการพัฒนา
รายได้แก่ประชาชน

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการขับ
เคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

โครงการส่งเสริมความรู้
กฎหมายทั่วไปแก่
ประชาชน

โครงการส่งเสริมความรู้
และวิธีการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน

โครงการส่งเสริมรักการ
อ่าน

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ อ
สม.ตําบลแม่พริก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการขับ
เคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

50,000 50,000

โครงการส่งเสริมความรู้
กฎหมายทั่วไปแก่
ประชาชน

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมความรู้
และวิธีการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมรักการ
อ่าน

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ อ
สม.ตําบลแม่พริก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูง
อายุตําบลแม่พริก

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
พัฒนาสตรีตําบลแม่พริก

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้ป่วย
เอดส์

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมกลุ่มอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสร้างบ้านเทิด
ไทพระบาทสมเด็จพระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ
บ้านเทิดไทในพระบรม
วงศ์สานุวงค์ทุกพระองค์

โครงการสร้างฝายชะลอ
น้ําและกักเก็บน้ําเฉลิม
พระเกียรติฯ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูง
อายุตําบลแม่พริก

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
พัฒนาสตรีตําบลแม่พริก

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้ป่วย
เอดส์

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมกลุ่มอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

30,000 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

260,000 260,000

โครงการสร้างบ้านเทิด
ไทพระบาทสมเด็จพระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ
บ้านเทิดไทในพระบรม
วงศ์สานุวงค์ทุกพระองค์

30,000 30,000

โครงการสร้างฝายชะลอ
น้ําและกักเก็บน้ําเฉลิม
พระเกียรติฯ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ความปรองดองสันติสุข
สมานฉันท์และปกป้อง
เทิดทูลสถาบันฯ

โครงการหล่อเทียนและ
ประเพณีเข้าพรรษา

40,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องด้วย
พระราชดําริฯ สมเด็จ
พระเทพฯ

โครงการอบรมเยาวชน 40,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักโลก

15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ความปรองดองสันติสุข
สมานฉันท์และปกป้อง
เทิดทูลสถาบันฯ

40,000 40,000

โครงการหล่อเทียนและ
ประเพณีเข้าพรรษา

40,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องด้วย
พระราชดําริฯ สมเด็จ
พระเทพฯ

50,000 50,000

โครงการอบรมเยาวชน 40,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักโลก

15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 120,000 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 105,000 255,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 90,000 145,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 55,000 55,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 800,000 800,000

วัสดุกีฬา 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 50,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,374,500 1,374,500

วัสดุการเกษตร 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุอื่น

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล

ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 3 
ประตู

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด
ประมวลผล แบบที่ 1

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 50,000 200,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 165,700 225,700

วัสดุอื่น 20,000 20,000

วัสดุการศึกษา 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000 40,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 20,000 10,000 30,000

ค่าไฟฟ้า 30,000 250,000 280,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล

3,500 3,500

ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 3 
ประตู

12,000 12,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด
ประมวลผล แบบที่ 1

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

34,000 34,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

12,900 12,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

19,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพงสนาม

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
มีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องวงจรปิดชนิดเครือ
ข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร แบบที่ 2 ฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่้อสร้าง เท
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 13

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

19,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพงสนาม 10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000 210,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ

1,025,000 1,025,000

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
มีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab)

715,000 715,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องวงจรปิดชนิดเครือ
ข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร แบบที่ 2 ฯ

212,000 212,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่้อสร้าง เท
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 13

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 3

165,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 4

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 6

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 9

130,000

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 5

130,000

โครงการก่อสร้างแนว
ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 11

130,000

โครงการก่อสร้างรางส่ง
น้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 2

160,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ถนน คสล. หมู่ที่ 
7

160,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12

160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 3

165,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 4

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 6

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 9

130,000

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 5

130,000

โครงการก่อสร้างแนว
ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 11

130,000

โครงการก่อสร้างรางส่ง
น้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 2

160,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ถนน คสล. หมู่ที่ 
7

160,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12

160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 8

160,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคลภาย
นอกเพื่อให้ได้ซึ่งสิ่งปลูก
สร้างฯ

40,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่าK)

10,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ อปพร. 
ตําบลแม่พริก ( อบต.แม่
พริก)

1,100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างการศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือการ
พัฒนางานด้านต่าง ๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 8

160,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคลภาย
นอกเพื่อให้ได้ซึ่งสิ่งปลูก
สร้างฯ

40,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่าK)

10,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ อปพร. 
ตําบลแม่พริก ( อบต.แม่
พริก)

1,100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างการศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือการ
พัฒนางานด้านต่าง ๆ

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  09:15:47 หน้า : 26/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ 
อปท. ระดับอําเภอ

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

260,000

เงินอุดหนุนประเพณีสรง
น้าพระธาตุดอยตุง

3,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 90,000

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อําเภอแม่
สรวย

290,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย

3,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนศูนย์ ศตส
.อําเภอแม่สรวย

10,000

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน (โรงเรียนสังกัด กศจ
.เชียงราย)

รวม 14,817,000 234,000 4,408,000 493,000 310,000 945,000 30,000 393,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ 
อปท. ระดับอําเภอ

35,000 35,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

260,000

เงินอุดหนุนประเพณีสรง
น้าพระธาตุดอยตุง

3,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 90,000

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อําเภอแม่
สรวย

290,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย

3,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนศูนย์ ศตส
.อําเภอแม่สรวย

10,000

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน (โรงเรียนสังกัด กศจ
.เชียงราย)

2,549,400 2,549,400

รวม 8,317,900 80,000 16,882,100 46,910,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลแมพริก

อําเภอ แมสรวย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,910,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,985,600 บาท

งบบุคลากร รวม 7,398,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,232,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,481,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,102,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาปรับขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ ของพนักงานสวน
ตําบล
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษรายเดือนของข้าราชการ พนักงานสวน
ตําบล หรือตามตําแหนงระบบแทงหรือตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขึ้นสูงสุด
หรืออันดับ หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่ กพ.รับรองหรือเงินเพิ่มครอง
ชีพชั่วคราวตามที่กฎหมาย ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ พนักงานสวนตําบล ที่ได้
รับเงินประจําตําแหนงตามกฏหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
และมีสิทธิ์ได้รับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําแหนงที่จะได้
รับ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 970,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนหรือคาจ้างให้แกพนักงานงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของ อปท.

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่มตาง ๆ หรือคาตอบแทนพิเศษหรือคาครองชีพชั่วคราวให้
แกพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของ อปท.

งบดําเนินงาน รวม 3,525,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 550,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นฯ (โบนัส) ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
2. เงินทําขวัญกรณีเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ 
3. คาตอบแทนบุคคลหรือคาตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับคําสั่งในการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการตรวจรับพัสดุฯ ของ อปท.
4. เงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
5. เงินคาตอบแทน สําหรับ อพปร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกําหนด
6. เงินอื่น ๆ ที่จัดอยูในหมวดคาตอบแทนผู้ทําประโยชนให้แก อปท.
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปหรือบุคคลที่ได้แตงตั้งหรือ
รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือแก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน

คาเชาบ้าน จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิ์ในการเชาซื้อที่อยู
อาศัย หรือเชาบ้านพักอาศัยหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับ ตามระเบียบระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิ์ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 1,425,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งคาบริการ ได้แก
1. เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้แกผู้รับจ้างที่ทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยาง
ใดที่กอประโยชนให้แกองคการบริหารสวนตําบลหรือ อปท.
2. เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนการฝึกอบรมตาง ๆ คา
ธรรมเนียมศาล คาใช้จายในการดําเนินคดี หรือคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ
3. เพื่อจายเปนคาวารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ คูมือ
ตาง ๆ รายงานผลการดําเนินงานประจําปีของ อปท. หรือคาหนังสือพิมพ
ประจําหมูบ้าน ทั้ง 13 หมูบ้าน
4. เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร เอกสารประชาสัมพันธ คาจัด
ทําเว็ปไชต ปรับปรุงเว็ปไชต หรือการตออายุเว็ปไชต เผยแพรขาวสารด้วยวิธี
การตาง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนหรือวีดีทัศนการนําเสนอผลงาน
ข้อมูลตาง ๆ และเผยแพรขาวสาร สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ
5. หรือคาใช้จายอื่น ๆ ที่จัดอยูในหมวดคาใช้สอยรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
ให้บริการ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1. คารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล การตรวจนิเทศงาน การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี การตรวจราชการของผู้กํากับดู
แล อปท. หรือหนวยงานอื่น หรือการศึกษาดูงาน การเยี่ยมชมและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องหรือรวมต้อนรับ 
2. เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ ที่ใช้เลี้ยงรับรองในการและ คา
บริการอื่น ๆ คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. หมายรวมถึงผู้เข้ารวม
การประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายการสนับสนุนหรือสงเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการแกประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะในการสนับสนุน สง
เสริมหรือปฏิบัติงาน ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หรือเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการแกประชาชนทุกรูป
แบบ หรือรวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแกประชาชน หรือการลด
ขั้นตอนการให้บริการหรือการปฏิบัติราชการ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 64
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คาใช้จายการสนับสนุนหรือสงเสริมความเข้มแข็งหรือการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนหรือชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการในลักษณะของการสง
เสริม สนับสนุน หรือการปฏิบัติหรือการดําเนินงานในการเสริมสร้างความเข้ม
แข็งหรือการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน หมูบ้าน หรือ ตาม
อํานาจ หน้าที่ ของ อปท.
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 65

คาใช้จายในการจัดทําแนวเขตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับการจัดทําแนวเขต สํารวจแนวเขตของ อปท. ใน
การพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นหรือการดําเนินการในลักษณะ
อื่น ๆ ตามอํานาจหน้าที่ ระเบียบ กฏหมาย กําหนด
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ของ อปท. พ.ศ. 2550
- หนังสือ กรมสงเสิรมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.3/ว 426 ลว
.29 กุมภาพันธ 2551
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลว. 9 มกราคม 2555
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลว. 19
 กุมภาพันธ 2561

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักรของผู้บริหารท้องถิ่น ส.อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป หรือบุคคลอื่น ที่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้มี
อํานาจได้มีคําสั่งแตงตั้ง มอบหมายให้เดินทางไปราชการรวมตลอดถึงผู้มี
สิทธิ ในลักษณะอาทิเชน คาเบี้ยเลี่้ยงเดินทางไปราชการ คาพาหนะ คาที่
พัก คาขนย้ายสัมภาระ ฯลฯ เปนต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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คาใช้จายในการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากรของ อปท. จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือ
สงเสริมศักยภาพของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลแมพริก เชน การจัด
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
ทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 62

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายสําหรับการเลือกตั้งของ อปท.ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความ
รวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงคฯ หรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งระดับตาง ๆ 
- หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลว. 6 กรกฏาคม 2561

คาใช้จายในกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนหรือสงเสริมการป้องกันการทุจริต
ตามแผนการป้องกันการุทจริต

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการในการสนับสนุน สง
เสริม การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ การฝึก
อบรม การรณรงค หรือกิจกรรมในลักษณะอื่น ๆ ในด้านการป้องกันหรือปลูก
จิตสํานึกการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ หรือการทํากิจกรรมหรือ
โครงการตามแผนการป้องกันทุจริตฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)หน้า  63
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โครงการดําเนินตามพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ร. 9 เชน การฝึกอบรม การสงเสริมให้ความ
รู้  การสงเสริมการอาชีพหรือการดํารงชีวิตแบบพอเพียงฯ ตามแนวพระราช
ดําริทุกรูปแบบ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 45

โครงการปลอยพันธุปลาเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการปลอยพันธุปลาเฉลิมพระ
เกียรติฯ พระบรมวงศสานุวงศทุกพระองค หรือเนื่้องในโอกาสพิเศษ หรือวัน
สําคัญตาง ๆ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 45

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนารายได้แกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับการสงเสริม พัฒนากลุมอาชีพ หรือกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาองคความรู้ตาง ๆ หรือการพัฒนารายได้ให้แกประชาชน
ตําบลแมพริก เชน การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะฝีมือพัฒนาแรงงาน หรือ
อาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน การออกแบบผลิตและการสงเสริมชองการ
ตลาด  โครงการตลาดประชารัฐ ฯลฯ เปนต้น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 45
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โครงการสงเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปาและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟปา หมอกควัน ในพื้นที่ของตําบลแมพริก หรือตามนโยบายของ
รัฐบาลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หน้า 66

โครงการสงเสริมความรู้กฎหมายทั่วไปแกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการสงเสริม
ความรู้ พัฒนา ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายตาง ๆ หรือ ข้อมูล
ขาวสารสําหรับประชาชน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 61
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โครงการสงเสริมความรู้และวิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมความรู้ วิธี
การบริหารจัดการขยะในชุมชนทุกรูปแบบ เชน การฝึกอบรมการคัดแยก
ขยะ การจัดการขยะด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิธีตาง ๆ การสงเสริมความรู้
การจัดการขยะ คัดแยกขยะ สร้างมูลคาขยะ นําขยะมารีไชตเคิลเปนต้น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 67

โครงการสร้างบ้านเทิดไทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว หรือบ้านเทิดไท
ในพระบรมวงศสานุวงคทุกพระองค

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรม หรือโครงการสร้างบ้านเทิดไท้ ร.10
 หรือพระบรมวงศสานุวงศทุกพระองค 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 61

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสันติสุขสมานฉันทและปกป้องเทิดทูลสถาบันฯ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปกป้อง
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริยทุกรูปแบบ หรือกิจกรรมหรือโครงการที่สง
เสริม พัฒนา ความปรองดอง การเสริมสร้างสันติสุขสมานฉันท 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หน้า 63
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องด้วยพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพฯ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษพันธุ
พืชอันเนื่องด้วยพระราชดําริ สมเด็จพระเทพฯ เชน การฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ การสร้างโรงเรือน โรงเพาะชํา หรือศูนย /ศูนย
การเรียนรู้ ฯลฯ เปนต้น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 55
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.4/ว 164 ลว
. มกราคม 2558
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลว. 24 กร
กฏาคม 2560

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ รวม
ทั้ง พาหนะรถยนตสวนกลาง ของ อบต.แมพริก

ค่าวัสดุ รวม 1,180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ วัสดุสํานักงาน เครื่องใช้สํานักงานตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  น้้ายาลบคําผิด  ธงชาติ ซอง
จดหมาย แบบพิมพที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ ฯลฯ เปนต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หม้อแปลงไฟฟ้า สายอากาศ เสา
อากาศสําหรับวิทยุ หรือจานสัญญาณดาวเทียม สาย
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอรไลน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องเตือนสัญญาณไฟ ฟิวส ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร หลอด
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ชุดติดตั้งไฟกิ่งฯลฯ เปนต้น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของ เครื่องใช้ตาง ๆ สําหรับงานบ้าน งานครัว เชน แปรง ไม้
กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว สบู ผงซักผ้า น้ํายาทําความสะอาดตาง ๆ
 ถ้วย ชาม ซ้อน แก้วน้ํา ฯลฯ เปนต้น ที่ใช้สําหรับในการให้บริการประชาชน
หรืออํานวยความสะดวกของ อบต.แมพริก

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนสงตาง ๆ  หรือสําหรับรถยนตสวน
กลาง รถจักรยานยนต ของ อปท. เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรรี่ น้ํายา
แอร หัวเทียน หม้อน้ํารถยนต เบาะรถยนต ฯลฯ เปนต้น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดตางๆ  เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาระบี  แกสหุงต้ม น้ํามันสําหรับการ
พนหมอกควัน ฯลฯ เปนต้น

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการกีฬาของ อบต.แม
พริก เชน ฟุตบอล ตะกร้อ  วอลเลยบอล ฯลฯ เปนต้น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร เชน จานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ ตลับผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร แป้นพิมพ เม้าท โปรแกรม
คอมพิวเตอร อารแวร ตลอดจนอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก และอาคาร สถาน
ที่ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก เชน อาคาร
เอนกประสงคตาง ๆ  ที่ทําการ อบต. ห้องประชุม สถานีสูบน้ํา ฯลฯ เปนต้น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใช้สําหรับกิจการขององคการบริหารสวนตําบลแม
พริก 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช้สําหรับการติดตอสื่อ
สาร หรือคาบริการอื่นของโทรศัพทเคลื่อนที่หรือโทรศัพทสํานักงาน อบต.แม
พริก 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

คาบริการอินเตอรเน็ต หรือคาบริการอื่นของอินเตอรเน็ต ของ อบต.แมพริก 
งบลงทุน รวม 1,997,100 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,997,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน สําหรับพนักงานสวนตําบล จํานวน 3,500 บาท

เก้าอี้ทํางาน สําหรับพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตัว ตัวละ 3,500 บาท
- เปนครุภัณฑที่อยูนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑกําหนด คุณลักษณะการ
ใช้งานให้เปนไปตามราคาตลาดหรือราคาท้องถิ่นเปนเกณฑ ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552
 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท. 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 90

ตู้ล็อกเกอร แบบ 3 ประตู จํานวน 12,000 บาท

ตู้ล็อกเกอร 3 ประตู จํานวน 2 ตู้ ตู้ละ 6,000 บาท
- เปนครุภัณฑที่อยูนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑกําหนด คุณลักษณะการ
ใช้งานให้เปนไปตามราคาตลาดหรือราคาท้องถิ่นเปนเกณฑ ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552
 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท. 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 90
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ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท
รวมจํานวนเงิน 11,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-บัญชีมาตราฐานครุภัณฑ ฉบับ ธันวาคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้า 90

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1,025,000 บาท

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 1,025,000
 บาท 
-ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูง
สุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
-ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ฉบับธันวาคม 2561
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป (หน้า 63)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 89

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีชองวางด้านหลังคนขับ (Cab) จํานวน 715,000 บาท

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีชองวางด้านหลังคนขับ (Cab) จํานวน 1 คัน ราคาคัน
ละ 715,500 บาท 
-ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูง
สุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
-ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ฉบับธันวาคม 2561
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป (หน้า 63)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 90

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพงสนาม จํานวน 10,000 บาท

ลําโพงสนาม จํานวน 1 ชุด 
- เปนครุภัณฑที่อยูนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑกําหนด คุณลักษณะการ
ใช้งานให้เปนไปตามราคาตลาดหรือราคาท้องถิ่นเปนเกณฑ ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552
 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท. 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 89
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบ
ที่ 2 ฯ

จํานวน 212,000 บาท

กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร แบบ 2  จํานวน 4 ตัว ตัวละ 53,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป
- คุณลักษณะเปนไปตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะกล้องวงจร
ปิด  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับตุลาคม 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 90

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 8,600 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 4,300 บาท 
- คุณลักษณะเปนไปตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
คอมพิวเตอร ประจําปี 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 89

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างการศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือการพัฒนางานด้านตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างการศึกษา วิจัย ประเมินผลการปฏิบัตราชการ การประเมิน
ผลความพึงพอใจในการให้บริการสําหรับประชาชน หรือการติดตามประเมิน
ผล การพัฒนางานด้านตาง ๆ การพัฒนานวัตกรรม หรือการศึกษาผลกระทบ
ตาง ๆ ที่จะนํามาใช้ในการเปนข้อมูลการพัฒนาองคกรหรือการพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้เพื่อประโยชนการบริหารฯ หรือการให้บริการหรือการแก้ไขปัญหา
ของประชาชน

วันที่พิมพ : 20/9/2562  09:17:44 หน้า : 14/62



งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับ
อําเภอ

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน อปท.สําหรับการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชน ของ อปท. ระดับอําเภอแมสรวย โดยเทศบาล
ตําบลแมสรวย อ.แมสรวย
- ตามแนวทางการใช้จายงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชน กรณีเกิด
สาธารณภัยของ อปท. 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการชวยเหลือประชาชน พ.ศ. 2560และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ถ้ามี) 
-หนังสือดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลว 12 มีนาคม 2554 และที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลว. 6 มิถุนายน 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 62

งานบริหารงานคลัง รวม 3,896,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,966,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,966,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,297,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาปรับขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงาน
สวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสวนตําบล ที่ได้รับการปรับ
อัตราเงินเดือนใหม หรือได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด
ของอันดับ เงินเพิ่มคุณวุฒิ กพ.รับรอง หรือเงินเพิ่มพิเศษคาครองชีพชั่ว
คราว  ตามที่ระเบียบกําหนดฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงและมี
สิทธิ์ได้รับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ได้รับ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 505,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน หรือคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษหรือคาครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 892,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 226,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นฯ (โบนัส) ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
2. เงินทําขวัญกรณีเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ 
3. คาตอบแทนบุคคลหรือคาตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับคําสั่งในการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการตรวจรับพัสดุฯ ของ อปท.
4. เงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
5. เงินอื่น ๆ ที่จัดอยูในหมวดคาตอบแทนผู้ทําประโยชนให้แก อปท.

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป หรือบุคคลที่ได้รับแตงตั้ง
หรือได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือที่แก้ไขเพิ่ม
เติม

คาเชาบ้าน จํานวน 26,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิ์ในการเชาซื้อที่อยู
อาศัย หรือเชาบ้านพักอาศัยหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับ ตามระเบียบระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิ์ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งคาบริการ ได้แก
1. เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้แกผู้รับจ้างที่ทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยาง
ใดที่กอประโยชนให้แกองคการบริหารสวนตําบลหรือ อปท.
2. เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนการฝึกอบรมตาง ๆ คา
ธรรมเนียมศาล คาใช้จายในการดําเนินคดี หรือคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ
3. เพื่อจายเปนคาวารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ คูมือ
ตาง ๆ สําหรับงานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ หรือแผนที่ภาษี หรือ
งานอื่น ๆ ของกองคลัง 
4. เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร เอกสารประชาสัมพันธ  เผย
แพรขาวสารด้วยวิธีการตาง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนหรือวีดีทัศนการ
นําเสนอผลงานข้อมูลตาง ๆ และเผยแพรขาวสาร สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ
5. หรือคาใช้จายอื่น ๆ ที่จัดอยูในหมวดคาใช้สอยรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
ให้บริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการการจัดทําแผนที่ภาษี หรือ
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของ อปท. 
- พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ของ อปท. พ.ศ.2550
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลว
. 29 กุมภาพันธ 2551
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลว. 9 มกราคม 2555
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว ลว 19
 กุมภาพันธ 2561
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร นอกราช
อาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คาที่พัก ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปหรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้
เดินทางไปปฏิบัติราชการหรือผู้มีสิทธิ์อื่นที่ควรได้รับ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

คาใช้จายในการสนับสนุนการดําเนินงานด้านการจัดทําระบบ elassฯ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนใช้จายหรือสนับสนุนการฝึกอบรม การพัฒนาระบบการบันทึก
บัญชีภาครัฐ หรือระบบบัญชี elass ของ อปท. หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานด้วยระบบอัตโนมัต หรือโปรแกรมสําเร็จรูปตามที่กรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหนวยงานภาครัฐกําหนด

โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูก
สร้างสําหรับประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สําหรับประชาชน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 62

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ ของกองคลัง อบต.แมพริก
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ค่าวัสดุ รวม 95,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,700 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ วัสดุสํานักงาน เครื่องใช้สํานักงานตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ ซองจดหมาย แบบพิมพที่ได้จาก
การซื้อหรือการจ้างพิมพ ฯลฯ เปนต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หม้อแปลงไฟฟ้า สายอากาศ เสา
อากาศสําหรับวิทยุ หรือจานสัญญาณดาวเทียม สาย
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอรไลน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องเตือนสัญญาณไฟ ฟิวส ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร หลอด
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ชุดติดตั้งไฟกิ่งฯลฯ เปนต้น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนสงตาง ๆ  หรือสําหรับรถยนตสวน
กลาง รถจักรยานยนต ของ อปท. เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรรี่ น้ํายา
แอร หัวเทียน หม้อน้ํารถยนต เบาะรถยนต ฯลฯ เปนต้น 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร เชน จานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ ตลับผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร แป้นพิมพ เม้าท โปรแกรม
คอมพิวเตอร อารแวร ตลอดจนอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ 

งบลงทุน รวม 38,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพไมน้อยกวา 19
 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง เครื่อง 17,000 บาท
- คุณลักษณะเปนไปตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
คอมพิวเตอร ประจําปี 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 90
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 1
 เครื่อง เครื่อง 4,300 บาท
- คุณลักษณะเปนไปตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
คอมพิวเตอร ประจําปี 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 90

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการสงเสริมการให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมการให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย แหงชาติ วาด้วยคา
ใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 หรือ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- หรือระเบียบ กฎหมายอืนๆ ที่มีผลบังคับใช้โดยอนุโลม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 57
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คาใช้จายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการป้องกนและลดอุบัติเหตุบน
ถนนในชวงเทศกาลตาง ๆ หรือในการป้องกันอุบัติเหตุตามสถานการณที่เกิด
ขึ้นฯ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 2563ฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634
 ลว. 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลว
. 9 มีนาคม 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 56

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
กลุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เชน การฝึกอบรมหลักสูตร
ระยสั้น การฝึกอบรมทบทวน การฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งใหม หรือคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย แหงชาติ วาด้วยคา
ใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 หรือ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายเจา
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- หรือระเบียบ กฎหมายอืนๆ ที่มีผลบังคับใช้โดยอนุโลม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 56
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,908,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,973,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,973,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,069,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาปรับขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล (ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงและมี
สิทธิ์ได้รับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ได้รับ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนพนักงานครูสวนตําบล (ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก) ที่ได้รับเงินวิทยฐานะ ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรศึกษาหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 640,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน หรือคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป หรือครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษหรือคาครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป หรือครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก
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งบดําเนินงาน รวม 925,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นฯ (โบนัส) ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานครูสวนตําบล ครู
ผู้ดูแลเด็กฯ
2. เงินทําขวัญกรณีเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ 
3. คาตอบแทนบุคคลหรือคาตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับคําสั่งในการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการตรวจรับพัสดุฯ ของ อปท.
4. เงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
5. เงินอื่น ๆ ที่จัดอยูในหมวดคาตอบแทนผู้ทําประโยชนให้แก อปท.

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปหรือบุคคลที่ได้แตงตั้งหรือ
รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือแก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล ที่มี
สิทธิ์ในการเชาซื้อที่อยูอาศัย หรือเชาบ้านพักอาศัยหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับ ตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู
สวนตําบล ที่มีสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งคาบริการ ได้แก
1. เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้แกผู้รับจ้างที่ทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยาง
ใดที่กอประโยชนให้แกองคการบริหารสวนตําบลหรือ อปท.
2. เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนการฝึกอบรมตาง ๆ คา
ธรรมเนียมศาล คาใช้จายในการดําเนินคดี หรือคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ
3. เพื่อจายเปนคาวารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ คูมือ
ตาง ๆ รายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ 
4. เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร เอกสารประชาสัมพันธ  เผย
แพรขาวสารด้วยวิธีการตาง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนหรือวีดีทัศนการ
นําเสนอผลงานข้อมูลตาง ๆ และเผยแพรขาวสาร สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ
5. หรือคาใช้จายอื่น ๆ ที่จัดอยูในหมวดคาใช้สอยรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
ให้บริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร นอกราช
อาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คาที่พัก ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปหรือ
บุคคลที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการหรือผู้มีสิทธิ์อื่นที่ควรได้รับ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและคา
ใช้จายในการจัดการศึกษาของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.แม
พริก จํานวน 3 ศูนย
- งบอุดหนุนทั่วไปประมาณการ 200,000 บาท
- งบ อบต.สมทบ ประมาณการ 60,000 บาท
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 58

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ วัสดุสํานักงาน เครื่องใช้สํานักงานตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ ซองจดหมาย แบบพิมพที่ได้จาก
การซื้อหรือการจ้างพิมพ ฯลฯ เปนต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของ เครื่องใช้ตาง ๆ สําหรับงานบ้าน งานครัว เชน แปรง ไม้
กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว สบู ผงซักผ้า น้ํายาทําความสะอาดตาง ๆ
 ถ้วย ชาม ซ้อน แก้วน้ํา ฯลฯ เปนต้น หรือสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ ที่ใช้สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.แมพริก

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับโครงการกอสร้างสนามเด็กเลนสร้างปัญญาของ
ศูนยพัฒนาเด็ก สังกัด อบต.แมพริก
2. เพื่อเปนคาวัสดุกอสร้างตาง ๆ หรือวัสดุอื่นใดเพื่อใช้ในกิจกรรม หรือปรับ
ปรุง ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แมพริก

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร เชน จานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ ตลับผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร แป้นพิมพ เม้าท โปรแกรม
คอมพิวเตอร อารแวร ตลอดจนอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ 
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วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนวัสดุการศึกษา สื่อการศึกษา สําหรับกองการศึกษาฯ หรือศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แมพริก

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมได้กําหนดไว้ในหมวดหรือรายการ
ที่ไมได้กําหนดไว้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้า สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.แมพริก
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลหรืออื่น ๆ ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.แมพริก

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและ/ หรือปรับปรุงครุภัณฑ ของกองการศึกษาฯ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,409,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,860,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 486,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุนหรือพัฒนาพนักงานครูสวน
ตําบล  ตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก รวมตลอดถึงบุคลากรทาง
การศึกษา หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งแตงตังหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานหรือมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สําหรับการพัฒนาทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ
ศึกษาหรือกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.แมพริก
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 58
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คาใช้จายในการสนับสนุนกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพือเปนคาใช้จายในการสนับสนุน สงเสริม พัฒนากิจกรรมตาง ๆ ของศูนย
พัฒนาเด็กในสังกัด อบต.แมพริก 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 58

คาอาหารกลางวัน จํานวน 391,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน อุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต
.แมพริก จํานวน 3 ศูนย  มีรายละเอียดดังนี้
1. ศพด.แมพริก 1 จํานวนเงิน 235,200 บาท
2. ศพด.แมพริก 2 จํานวนเงิน 112,000 บาท
3. ศพด.บ้านปาเมี้ยงแมพริก จํานวนเงิน 24,500 บาท

หมายเหตุ ในการนี้มีการตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 เปนจํานวน
เงินประมาณการ 18,600 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มจํานวนนักเรียน และงบ
ประมาณที่ประมาณการตั้งไว้ให้สามารถนํามาปรับเกลี่ยตามความเหมาะสม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 59

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 59
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โครงการวันวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการงานวันวิชาการหรือกิจกรรม
การสงเสริม หรือพัฒนาทักษะวิชาการ องคความรู้ตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.แมพริก 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 59
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ค่าวัสดุ รวม 1,374,500 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,374,500 บาท

เพื่อจายเป้นคาอาหารเสริมนมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แม
พริก จํานวน 3 ศูนย และโรงเรียนสังกัด กศจ.เชียงราย จํานวน 4 แหง 
มีรายละเอียดประมาณการดังนี้
ศพด. สังกัด อบต.แมพริก ประกอบด้วย
1. ศพด. แมพริก 1 จํานวนเงิน 91,978 บาท
2. ศพด.แมพริก 2 จํานวนเงิน 44,073 บาท
3. ศพด.บ้านปาเมี้ยงแมพริก จํานวนเงิน 9,581 บาท

หมายเหตุ ในการนี้มีการตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 เปนจํานวน
เงินประมาณการ 7,300 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มจํานวนนักเรียน และงบ
ประมาณที่ประมาณการตั้งไว้ให้สามารถนํามาปรับเกลี่ยตามความเหมาะสม

โรงเรียนสังกัด กศจ.เชียงราย จํานวน 4 แหง 
1. รร.ชุมชนบ้านสันจําปา จํานวนเงิน 777,978 บาท
2. รร.บ้านแมพริก จํานวนเงิน 268,268 บาท
3. รร.บ้านปางอ้อย จํานวนเงิน 59,403 บาท
4. รร.บ้านปาเมี้ยงแมพริก จํานวนเงิน 57,486 บาท
หมายเหตุ ในการนี้มีการตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 เปนจํานวน
เงินประมาณการ 58,157 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มจํานวนนักเรียน และงบ
ประมาณที่ประมาณการตั้งไว้ให้สามารถนํามาปรับเกลี่ยตามความเหมาะสม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 58
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,549,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,549,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัด กศจ.เชียงราย) จํานวน 2,549,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัด กศจ
.เชียงราย) จํานวน 4 แหง 
รายละเอียดประมาณการดังนี้
1. รร.ชุมชนบ้านสันจําปา จํานวนเงิน 1,624,000 บาท
2. รร.บ้านแมพริก จํานวนเงิน 560,000 บาท
3. รร.บ้านปางอ้อย จํานวนเงิน 124,000 บาท
4. รร.บ้านปาเมี้ยงแมพริก 120,000 บาท

หมายเหตุ ในการนี้มีการตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 เปนจํานวน
เงินประมาณการ 121,400 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มจํานวนนักเรียน และงบ
ประมาณที่ประมาณการตั้งไว้ให้สามารถนํามาปรับเกลี่ยตามความเหมาะสม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 57 และ 58
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 393,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการความรวมมือการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการความรวมมือการณรงคป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ภายใต้โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาตรรจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 51

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเข้มแข็งและยั่งยืน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเข้มแข็ง
และยั่งยืน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 00810.5/1175 ลว
. 25 เมษายน 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 51

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสารเคมีกําจัดยุงลาย เพื่อใช้สําหรับการป้องกันโรคไข้เลือด
ออก วัคซีนป้องกันโรคตาง ๆ  เวชภัณฑ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยหรือ
อื่น ๆ  สําหรับใช้ในการควบคุม ป้องกัน ระงับโรคติดตอหรือโรคอุบัติ
ใหม ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 263,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 263,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย หรือ
หนวยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ หรือที่เกี่ยวข้อง สําหรับใช้ในการดําเนินงาน
หรือกิจกรรมหรือโครงการผาตัด ทําหมั๋นสุนัข แมวฯ หรือตามวัตถุประสงค
อื่น ๆ ของกิจกรรมหรือโครงการที่กําหนดไว้ฯ 
- หลักเกณฑและวิธิการปฏิบัติการตั้งงบประมาณการเบิกจายเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว.24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 51

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

โครงการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน โครงการดําเนินงานตามแนว
ทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 13 หมูบ้าน หมูบ้านละ 20,000 บาท
- หลักเกณฑและวิธิการปฏิบัติการตั้งงบประมาณการเบิกจายเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 64
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายสําหรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลแมพริก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการสงเสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในตําบลแมพริก
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนัก
ศึกษา และการให้ความชวยเหลือนักเรียนของ อปท.พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลว. 4
 มกราคม 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 60
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 945,000 บาท

งบลงทุน รวม 655,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 655,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 3 จํานวน 165,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมุ้้ที่ 3 (บริเวณสายห้วย
ลึก - ห้วยลอ) จํานวนเงิน 165,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป
-ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 320.00 ตารางเมตร
- ตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริกกําหนด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 30

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 4 จํานวน 100,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 4 (บริเวณสายทางขึ้น
วัด)  จํานวนเงิน 100,000 บาท
คุณลักษณะพอสังเขป
-ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 195.00 ตารางเมตร
- ตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริกกําหนด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 30

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 6 จํานวน 100,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 6 (บริเวณสายจุดถนน
หน้าบ้านนางผองใส  แก้วนาง) จํานวนเงิน 100,000 บาท
คุณลักษณะพอสังเขป
-ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 195.00 ตารางเมตร
- ตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริกกําหนด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 31
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 9 จํานวน 130,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 9 (บริเวณซอย 5 และ
ซอย 12 ) จํานวนเงิน 130,000 บาท
คุณลักษณะพอสังเขป
-ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 270.00 ตารางเมตร หรือ
จุดที่1 ซอย 5 กว้้าง 3.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 157.50 ตารางเมตร
จุดที่ 2 ซอย 12 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 112.50 ตารางเมตร
- ตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริกกําหนด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 32

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. หมูที่ 7 จํานวน 160,000 บาท

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  หมูที่ 7 (บริเวณ
ทางเข้าฌาปนสถาน)  จํานวนเงิน 160,000 บาท
คุณลักษณะพอสังเขป
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
น้อยกวา 280.00 ตารางเมตร พร้อมวางทอระบายน้ํา ขนาด 0.60
 เมตร ยาว 5.00 เมตร จํานวน 1 จุด
- ตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริกกําหนด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 32
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งบเงินอุดหนุน รวม 290,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 290,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอแมสรวย จํานวน 290,000 บาท

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภุมิภาคอําเภอแมสรวย
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอแมสรวย ตามรายการดัง
นี้
1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมูที่ 1 จํานวนเงิน 140,000 บาท
- ตามแบบแปลนที่การไฟฟ้าสวนภูมิภาคแมสรวยกําหนด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 29
2.โครงการขนายแนวเขตไฟฟ้า (ทางเข้าฌาปนสถาน) หมูที่ 10 จํานวน
เงิน 150,000 บาท
- ตามแบบแปลนที่การไฟฟ้าสวนภูมิภาคแมสรวยกําหนด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 33

หมายเหตุ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลว. 12
 มีนาคม 2562
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1. เพือจายเปนคาใช้จายสําหรับการสงเสริม หรือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เชน การจัดฝึกอบรม การให้ความรู้ ประชุม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน สงเสริมอาชีพฯลฯ
2.เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับการสงเสริมการจัดประชุม ประชาคม การจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การทําประชาวิจารณ การปรับปรุงแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล หรือแผนงานตาง ๆ 
3. เพื่อใช้สําหรับเปนคาใช้จายในกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการสง
เสริม สนับสนุนความเข้มแข็ง การพัฒนาประชาธิปไตย ความสามัคคีให้แกใน
ชุมชนหรือการมีสวนรวมของประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ ของ อปท. ที่
สามารถกระทําได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการสงเสริมแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการในการสงเสริมแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด หรือการป้องกัน การบําบัด ฟนฟู คัดกรองผู้เสพหรือกลุมเสี่ยงหรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 52
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โครงการครอบครัวสัมพันธ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการครอบครัวสัมพันธ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 53

โครงการครอบครัวหางไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการครอบครัวหางไกลยาเสพ
ติด
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 52
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โครงการตั้งครรภไมพร้อมในวัยรุน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการตั้งครรภไมพร้อมในวัยรุน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 54

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 54
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โครงการสงเสริมการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือ การประชุม อบรมเรื่องการ
จัดทําแผนชุมชน แผนตําบล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาหรืออื่น ๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 65

โครงการสงเสริมรักการอาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมการรักการอาน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 65
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม.ตําบลแมพริก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ อ
สม.ตําบลแมพริก
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 55

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมผู้สูงอายุตําบลแมพริก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมผู้สูงอายุตําบลแมพริก
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 55
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมพริก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุมพัฒนาสตรีตําบลแมพริก
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 54

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปวยเอดส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้
ปวยเอดส
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 55
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โครงการอบรมเยาวชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการอบรมเยาวชน
ในรูปแบบตาง ๆ เชน การฝึกอบรม การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ การอบรมเยาวชนชอสะอาด ฯลฯ เปนต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 55

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนศูนย ศตส.อําเภอแมสรวย จํานวน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนศูนย ศป.ปส. อําเภอแมสรวย
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน ศูนย ศป.ปส. อําเภอแมสรวย
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 65
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับการจัดแขงขันกีฬาชนิดประเภทตาง ๆ  การแขง
ขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี่ การสงเสริมสุขภาพของประชาชน การแขงขัน
กีฬาในระดับหมูบ้าน ชุมชน ตําบล หรือระดับเขต ระดับจังหวัด การแขงขัน
กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ การแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด การแขงขันกีฬาพื้น
บ้าน สําหรับประชาชนทั่วไป
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการแขงขันกีฬา
สําหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ หรือประชาชนทั่วไป ของตําบลแมพริก
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 60

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 313,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กรรมหรือโครงการ หรือหนวยงานภาครัฐ งานรัฐพิธี งานพระราชพิธี พิธีกรรม
ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันสําคัญตาง ๆ ที่รัฐบาล
กําหนดประกาศ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการงานประจําปีและสักกาละศาสสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการงานประจําปีและสักกาละศาส
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เชน การจัดซุ้มนิทรรศการ การจัดริ้วขบวนถวาย
เครื่องสักกาละฯ การออกร้านนําเสนอผลงานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตของ
ตําบล หรือกิจกรรมในลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เปนต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 47

โครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานตล้านนา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานตล้านนา เชน การจัดฝึกอบรมให้ความรู้  การจัดการแสดง
การละเลนพื้นบ้าน การประกวดศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การ การ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ การรดน้ําดําหัวผู้ที่ให้ความเคารพตามประเพณีสงกรานต
ล้านนาหรือกิจกรรมในลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เปนต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 47

โครงการหลอเทียนและประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการหลอเทียนและประเพณีเข้า
พรรษา เชน การหลอเทียนพรรษา เพื่อถวายวัด การประกวดแขงขันแหเทียน
พรรษา การประกาศหรือรณรงคงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมอบรม ฝึกอบ การ
เผยแพรความรู้ หรือการให้ความรู้ในเทศกาล หรือวันเข้าพรรษา ที่เปนหน้าที่
ของพุทธศาสนิกชน หรือการเผยแพรพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมในลักษณะ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เปนต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 47
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งบเงินอุดหนุน รวม 93,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 93,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อเปนเงินอุดหนุนสวนราชการ ดังมีรายการดังตอไปนี้
1. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสรวย เพื่อใช้สําหรับกิจกรรมหรือ
โครงการ หรืองานเกี่ยวกับรัฐพิธี พระราชพิธี วันสําคัญตาง ๆ ที่ภาครัฐ
กําหนด จํานวนเงิน 15,000 บาท
2. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสรวย เพื่อใช้สําหรับงานประจําปีสัก
กาละศาสสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปี 2563 จํานวนเงิน 40,000
 บาท
3.เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสรวย เพื่อใช้สําหรับงานประจําปีหรือ
งานกาชาดจังหวัดเชียงราย (งานพอขุนเม็งรายมหาราช ประจําปี 2563
) จํานวนเงิน 30,000 บาท
4.เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสรวย เพื่อใช้สําหรับกิจกรรมหรือ
โครงการประเพณีสงกรานต จํานวนเงิน 5,000 บาท

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 48

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนประเพณีสรงน้าพระธาตุดอยตุง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง ประจําปี 2563
จํานวนเงิน 3,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 49
-หนังสือสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ดวนที่สุด ที่ ชร 0031/891 ลว
. 13 มิถุนายน 2562
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย การปรับ
ปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลแม
พริก อําเภอแมสรวย เชน คาจ้างเหมาบริการคนงาน สําหรับการดูแลรักษา
ต้นไม้ ตัดหญ้า รวมการดูแล ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรวม ซอมแซม ปรับปรุง
วัสดุ อุปกรณ ตาง ๆ เพื่อให้บริการหรืออํานวยความสะดวกแกผู้มาใช้บริการ
หรือสักกาละศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ
-พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 67 (2) และมาตรา 68 (4) (12) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 48

โครงการการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของตําบลแมพริก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวของตําบลแมพริก
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 46
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โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของตําบลแมพริก
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 46

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษภูมิปัญญาท้องถิ่นของตําบลแมพริก
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 46

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,238,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,256,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,256,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 642,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาปรับขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงาน
สวนตําบล
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสวนตําบล ที่ได้รับการปรับ
อัตราเงินเดือนใหม หรือได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด
ของอันดับ เงินเพิ่มคุณวุฒิ กพ.รับรอง หรือเงินเพิ่มพิเศษคาครองชีพชั่ว
คราว  ตามที่ระเบียบกําหนดฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงและมี
สิทธิ์ได้รับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ได้รับ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน หรือคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษหรือคาครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นฯ (โบนัส) ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
2. เงินทําขวัญกรณีเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ 
3. คาตอบแทนบุคคลหรือคาตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับคําสั่งในการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการตรวจรับพัสดุฯ ของ อปท.
4. เงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
5. เงินอื่น ๆ ที่จัดอยูในหมวดคาตอบแทนผู้ทําประโยชนให้แก อปท.
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปหรือบุคคลที่ได้แตงตั้งหรือ
รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือแก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิ์ในการเชาซื้อที่อยู
อาศัย หรือเชาบ้านพักอาศัยหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับ ตามระเบียบระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิ์ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งคาบริการ ได้แก
1. เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้แกผู้รับจ้างที่ทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยาง
ใดที่กอประโยชนให้แกองคการบริหารสวนตําบลหรือ อปท.
2. เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนการฝึกอบรมตาง ๆ คา
ธรรมเนียมศาล คาใช้จายในการดําเนินคดี หรือคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ
3. เพื่อจายเปนคาวารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ คูมือ
ตาง ๆ รายงานผลการดําเนินงานตางๆ 
4. เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร เอกสารประชาสัมพันธ เผย
แพรขาวสารด้วยวิธีการตาง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนหรือวีดีทัศนการ
นําเสนอผลงานข้อมูลตาง ๆ และเผยแพรขาวสาร สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ
5. หรือคาใช้จายอื่น ๆ ที่จัดอยูในหมวดคาใช้สอยรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
ให้บริการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร นอกราช
อาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คาที่พัก ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปหรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้
เดินทางไปปฏิบัติราชการหรือผู้มีสิทธิ์อื่นที่ควรได้รับ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑ เชน การบํารุง
รักษา หรือซอมแซมเครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลขนาดกลาง รถตักหน้าขุด
หลักแบรคโฮ รถเทเลอน รถไถ เปนต้น 

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ วัสดุสํานักงาน เครื่องใช้สํานักงานตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ ซองจดหมาย แบบพิมพที่ได้จาก
การซื้อหรือการจ้างพิมพ ฯลฯ เปนต้น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกอสร้างตาง ๆ เชน หิน ดิน ทราย ปูน
ซีเมนต เหล็ก กระเบื้อง ไม้ ฆ้อน สิ่ว ขวาน จอบ เสียม อิฐ ลวด เชือก ฯลฯ
 เปนต้น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนวัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร เชน จานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ ตลับผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร แป้นพิมพ เม้าท โปรแกรม
คอมพิวเตอร อารแวร ตลอดจนอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ 
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งบลงทุน รวม 222,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 222,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร ชนิดประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร ชนิดประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
- คุณลักษณะเปนไปตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
คอมพิวเตอร ประจําปี 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 90

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตาง ๆ 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,170,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,170,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,170,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค อปพร. ตําบลแมพริก ( อบต.แมพริก) จํานวน 1,100,000 บาท

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค อปพร. ตําบลแมพริก (อบต.แม
พริก) จํานวน 1 หลัง
คุณลักษณะพอสังเขป
-กว้าง 8 เมตร ยาว 25 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยน้อยกวา 200 ตารางเมตร 
- ตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริกกําหนด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 44
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก้อสร้าง เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 13 จํานวน 130,000 บาท

โครงการกอสร้าง เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 13 (บริเวณหน้า
อาคารเอนกประสงค ) จํานวนเงิน 130,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป
-พื้นที่เทลาน กว้าง 16.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 349.00 ตารางเมตร
- ตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริกกําหนด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 44

โครงการกอสร้างทอเหลี่ยม หมูที่ 5 จํานวน 130,000 บาท

โครงการกอสร้างทอเหลี่ยม หมูที่ 5 (บริเวณบ้านนายใจ  เขือนแก้ว)
จํานวนเงิน 130,000 บาท
คุณลักษณะพอสังเขป
-ขนาด กว้าง 2.40 เมตร ยาว 1.60 เมตร ยาว 4.00 เมตร 
- ตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริกกําหนด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 41

โครงการกอสร้างแนวป้องกันตลิ่ง หมูที่ 11 จํานวน 130,000 บาท

โครงการกอสร้างแนวป้องกันตลิ่ง หมูที่ 11 (บริเวณ ห้วยแห้ง) จํานวน 2
 จุด  จํานวนเงิน 130,000 บาท
คุณลักษณะพอสังเขป
-ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร จํานวน 2 จุด
- ตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริกกําหนด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 43

โครงการกอสร้างรางสงน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 2 จํานวน 160,000 บาท

โครงการกอสร้างรางสงน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 2 (บริเวณลํา
เหมืองตอน 4 สายดงน้อย) จํานวนเงิน 160,000 บาท
คุณลักษณะพอสังเขป
- ขนาดปากรางกว้าง 0.90 เมตร ลึก 0.80 เมตร ผนังคอนกรีตหนา 0.10
 เมตร ความยาวรวมไมน้อยกวา 105 เมตร
- ตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริกกําหนด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 40
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 12 จํานวน 160,000 บาท

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 12 จํานวนเงิน 160,000 บาท
- ตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริกกําหนด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 43

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค หมูที่ 8 จํานวน 160,000 บาท

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค หมูที่ 8 จํานวนเงิน 160,000 บาท
คุณลักษณะพอสังเขป
-ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.9 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อยกวา 59.40
 ตารางเมตร
- ตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริกกําหนด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 42

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคลภายนอกเพื่อให้
ได้ซึ่งสิ่งปลูกสร้างฯ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลว.5 มีนาคม 2561
-หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลว.4
 มิถุนายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
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เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คาK) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายชดเชยคางานกอสร้าง (คาK)
-ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลว. 24
 สิงหาคม 2538
-ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0407/ว 85 ลว. 13 กรกฏา
คม 2541
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2147 ลว. 11
 กรกฏาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 69,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เชน ถังน้ํา บัวรดน้ํา ปุย ยาฆาแมล
 ยาฆาศัตรูพืช วัสดุเพาะซํา วัสดุหรืออุปกรณสําหรับการเพาะปลูก เมล็ดพัน
พืชตาง ๆ ต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ หรืออื่น ๆ ฯลฯ เพื่อสําหรับกิจกรรมหรือ
โครงการ ตามอํานาจหน้าที่ของ อปท.

งบลงทุน รวม 19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท 
รวมเปนจํานวนเงิน 19,000 บาท
-คุณลักษณะตามบัญชีมาตรครุภัณฑ ประจําปี 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 90
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการในการอนุรักษ สง
เสริม สนับสนุน งานด้านการป้องกันทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟปาตําบลแมพริก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการทําแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟปา
ในเขตพื้นที่ตําบลแมพริก
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 68
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โครงการธนาคารน้้้ใต้ดิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการธนาคารน้ําใต้ดินในเขต
พื้นที่ตําบลแมพริก เชน การจัดซื้อวัดสุ อุปกรณ สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน หรือ
การฝึกอบรมให้ความรู้ หรือการศึกษาดูงาน หรือตามที่วัตถุประสงคของ
โครงการกําหนด
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 68

โครงการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นทีสี
เขียว
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 68
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โครงการสร้างฝายชะลอน้ําและกักเก็บน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการสร้างฝายชะลอน้ําและกัก
เก็บน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 68

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมหรือโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรัก
โลก หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ. 2559
 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
-- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 68
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,817,000 บาท

งบกลาง รวม 14,817,000 บาท
งบกลาง รวม 14,817,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปของ อบต.
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลว. 22
 มกราคม 2557
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลว
.10 กรกฏาคม 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.แมพริก
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,842,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้ผู้สูงอายุ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
ของ อปท. พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 61
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,918,400 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยววาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการให้คน
พิการของ อปท. พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 61

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส  เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนบสนุนการ
จัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 61

สํารองจาย จํานวน 306,850 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในกรณีจําเปนเรงดวน หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชน ในสถานะการณหรือเหตุการณที่ไมอาจคาดเดา
ได้ เชน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย หรือภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนไปตาม
อํานาจหน้าที่ ของ อปท.ที่สามารถพึงกระทําได้รหรือให้การชวยเหลือได้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
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รายจายตามข้อผูกพัน

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 107,730 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ อบต.แมพริก 
จํานวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุน สปสช ประจําปี 2562 เปน
จํานวนเงิน 269,325 บาท  อบต.แมพริก ต้องจัดสรรสมทบกองทุน ไมน้อย
กวาร้อยละ 40 
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 อปท
.สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัด
สรรจากกองทุน สปสช.แหงชาติ (2) สมทบเงินไมน้อยกวาร้อยละ 40
 กรณี รายได้ของ อปท.ไมรวมเงินอุดหนุน ตั้งแต 6 ถึง 20 ล้าน
บาท ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลว. 28
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ 2563 ของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 61

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 168,020 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) ประจําปี
งบประมาณ 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 080/.5/ว 3466 ลว. 29
 ตุลาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลว. 26 กร
กฏาคม 2561
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