
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลริมกก

อําเภอ เมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,326,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,125,720 บาท

งบบุคลากร รวม 7,232,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกนายกอบต.และรองนายกอบต
.จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.  เงินคาตอบแทนรายเดือนของนายก อบต.จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือนรวม 12 เดือน เป็นเงิน 244,800
 บาท
2.  เงินคาตอบแทนรายเดือนของรองนายกอบต. จํานวน 2
 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 269,280
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แกนายกอบต.และรองนา
ยกอบต.จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.  เงินคาตอบแทนพิเศษของนายก อบต.จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,000
 บาท
2.  เงินคาตอบแทนพิเศษของรองนายก อบต.จํานวน 2
 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,120
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกอบต. จํานวน 1
 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 86,400
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,368,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน
1. สมาชิกสภาอบต. จํานวน 12 อัตรา ๆ ละ 7,200
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,036,800 บาท
2.  ประธานสภา อบต. จํานวน  1 อัตรา ๆ ละ 11,220
 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเป็นเงิน 134,640 บาท
3.  รองประธานสภา อบต. จํานวน  1 อัตรา ๆ ละ 9,180
 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเป็นเงิน 110,160 บาท
4.  เลขานุการสภา อบต. จํานวน  1 อัตรา ๆ ละ  7,200
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,180,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,237,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน  11
  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เงินเดือนปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
-  เงินเดือนรองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
-  เงินเดือนหัวหน้าสํานักปลัด อบต.จํานวน 1 อัตรา
-  เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผนจํานวน 1 อัตรา
-  เงินเดือนนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
-  เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
-  เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
-  เงินเดือนเจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
 อัตรา
-  เงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายในจํานวน 1 อัตรา
-  เงินเดือนนิติกร จํานวน 1 อัตรา
-  เงินเดือนเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
2)   เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานสวนตําบลที่
ปฏิบัติงานสํานักงานปลัดอบต.และหนวยตรวจสอบภายใน ที่มี
สิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนให้แกปลัด
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 14,000
บาท/เดือน รวม 12 เดือน และเงินประจําตําแหนง รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล, หัวหน้าสํานักปลัดอบต. จํานวน 2
 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
- เป็นไปตาม 1.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างของ
สวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
                    2.  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 3
 กันยายน 2556
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 654,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  5  อัตรา ดังนี้
1.  พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา
2.  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
3.  คนงาน จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,000 บาท

1)  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้แก  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  5  อัตรา  ดังนี้ 
-  พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา
-  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
-  คนงาน จํานวน 3 อัตรา
2)  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ในอัตราร้อย
ละ 3, 4 หรือ 5
- เป็นไปตาม 1.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
สวนราชการ 
                   2.  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบต
.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18
 มิถุนายน 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,828,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 570,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 420,000 บาท

1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต. ตั้ง
ไว้   20,000  บาท
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของ
พนักงานสวนตําบล, คาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองงาน
จ้าง, คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานตรวจการจ้าง
ของ อบต.ริมกก ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว
 4231  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 
2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ 400,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําป)ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตาม
มติก.อบต.จังหวัด
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550

คาเชาบ้าน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อ คาผอนชําระเงินกู้ที่อยู
อาศัย ให้แก พนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิ์เบิกจายตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่
กําหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 1,559,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการคนสวน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนสวน  จํานวน 1 คน 12 เดือน
จ้างเหมาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร คาเชา
เดือนละ 2,500 บาท จํานวน 12 เดือน

จ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงาน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานัก
งาน  จํานวน 1 คน 12 เดือน

จ้างเหมาบริการภารโรง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการภารโรง  จํานวน 1 คน 12 เดือน
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็น 
(1)  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ, ข้อบัญญัติ, เอกสาร
ประกอบการนิเทศงาน, เอกสารประกอบการตรวจมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ และอื่น ๆ ฯลฯ
(2)  คาโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร
กิจการตาง ๆ ของอบต. เชน คาทําปายประชาสัมพันธคาสิ่งพิมพ
และแผนพับตาง ๆฯลฯ
(3)  คาใช้จายในการประกันภัยรถราชการ
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการทําประกันภัยรถราชการทั้งรถยนต
และรถจักรยานยนตของ อบต.
(4)  คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ในกิจการของ อบต. เชนคา
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในที่ทําการ อบต. คาจ้างเหมาดูดส้วม
และคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
(5)  คาใช้จายในการดําเนินคดี  
เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีอบต.ริมกก มีเรื่องคดีตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
กับประชาชนหรือผู้ละเมิด เชนคาสินไหมทดแทนความเสีย
หาย ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

(1)  คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-  เพื่อจายเป็นคาอาหารคาเครื่องดื่มคาของขวัญคาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็น
คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจ
งานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
รวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ
-  เพื่อจายเป็นคาอาหารคาเครื่องดื่มตางๆเครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมรวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ที่
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เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุมในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้แตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวาง อปท.กับอปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจ
(3) เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับพิธีเปดอาคารตาง ๆ
(4) คาใช้จายในการจัดประชุมราชการ 
  เพื่อจายเป็นการประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(1)  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
(2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตาง ๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสนั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(3) การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้ง
ขึ้น
(4) การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(5) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(6) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
(7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งของอปท. ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภากรณีแทน
ตําแหนงที่วางและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ) และให้ความรวมมือในการประชา
สัมพันธ รณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.1 ลําดับที่ 1 หน้า  109

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหารพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตาง ๆ ที่
สังกัดอบต.ริมกก เชน อปพร.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

โครงการ 5 ส สร้างสรรค พัฒนาคน พัฒนางาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ 5 ส สร้าง
สรรค พัฒนาคน พัฒนางาน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย ปาย
ประชาสัมพันธ วัสดุสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.5 ลําดับที่ 3 หน้า 114
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โครงการ อบต.โปรงใส ต้านภัยคอรรัปชั่น จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อบต.โปรงใส ต้าน
ภัยคอรรัปชั่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คา
วิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.4 ลําดับที่ 2 หน้า 112

โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลริมกก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลริมกกโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาถายเอกสาร
พร้อมเข้าเลม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.1  ลําดับที่ 2 หน้า 109
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตําบลริมกก จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยตําบลริมกก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตาม 1.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
                   2.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
                   3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
                   4.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
                   5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 5.3  ลําดับที่ 2 หน้า 99

โครงการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 
- เป็นไปตาม 1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
                   2.  การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.5 ลําดับที่ 9 หน้า 115
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โครงการปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงกระบวน
การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
- เป็นไปตามการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.5 ลําดับที่ 4 หน้า 114

โครงการรณรงคประชาสัมพันธตอต้านการทุจริต จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคประชา
สัมพันธตอต้านการทุจริต โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย
- เป็นไปตามการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.4 ลําดับที่ 5 หน้า 112

โครงการรณรงคประชาสัมพันธปองกันผลประโยชนทับซ้อน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคประชา
สัมพันธปองกันผลประโยชนทับซ้อน โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาปาย
- เป็นไปตามการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.4 ลําดับที่ 6 หน้า 113
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โครงการรณรงคและประชาสัมพันธการคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคและประชา
สัมพันธการคัดแยกขยะในชุมชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ปาย ฯลฯ
- เป็นไปตาม 1.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
                   2.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
                   3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
                   4.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  
ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 5.3 ลําดับที่ 12 หน้า 101

โครงการลดการใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการลดการใช้พลังงาน
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ล้างทําความสะอาด ตรวจเช็คและซอมแซมเครื่องปรับอากาศ  คา
ปาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1605
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.2 ลําดับที่ 1 หน้า 110
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โครงการเสริมสร้างองคความรู้ด้านการตอต้านการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างองคความ
รู้ด้านการตอต้านการทุจริต โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ปาย คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.4 ลําดับที่ 9 หน้า 113

โครงการอบต.เคลื่อนที่ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบต.เคลื่อนที่ โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย ฯลฯ
- เป็นไปตามการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.5 ลําดับที่ 1 หน้า  114

โครงการอบรมกฎหมายนารู้เพื่อประชาชน จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมกฎหมายนารู้
เพื่อประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.4 ลําดับที่ 4 หน้า 78
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร อบต.ริมกก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม บุคลากร อบต.ริมกก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ปาย คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.4 ลําดับที่ 3 หน้า 112

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทํากรีนโคน "Green Cone ถัง
หมักรักษโลก"

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การทํากรีนโคน "Green Cone ถังหมักรักษโลก") โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตาม 1.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
                   2.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
                   3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
                   4.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
                   5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 5.3 ลําดับที่ 9 หน้า 100
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําเสวียนภูมิปญญาล้านนาลดขยะ 
สร้างปุย บํารุงไม้ผล

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การทําเสวียนภูมิปญญาล้านนาลดขยะ สร้างปุย บํารุงไม้
ผล โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตาม 1.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
                   2.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
                   3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
                   4.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
                   5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 5.3 ลําดับที่ 8 หน้า 100

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น และการเขียนโครงการ

จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเขียน
โครงการ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตาม 1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว
 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553  
                   2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.1 ลําดับที่ 3 หน้า 109
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งประดิษฐจากขยะทั่วไป จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้ในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่ง
ประดิษฐจากขยะทั่วไป โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตาม 1.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
                   2.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
                   3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
                   4.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
                   5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 5.3 ลําดับที่ 11 หน้า 100
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งประดิษฐจากยางรถยนต จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สิ่งประดิษฐจากขยะทั่วไป โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ปาย คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตาม 1.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560  2
.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 3.  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561 
 4.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
                   5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 5.3 ลําดับที่ 10 หน้า 100

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลริมกก

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลริม
กก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.4 ลําดับที่ 1 หน้า 112
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โครงการอบรมสงเสริมประชาธิปไตยตําบลริมกก จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริม
ประชาธิปไตยตําบลริมกก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ปาย คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.1 ลําดับที่ 4 หน้า 109

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 428,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอั้นสั้น ดังนี้
1)  คาวัสดุสํานักงาน  
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโพม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปดประกาศ  
แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน  แผนปายจราจรหรือ
แผนปายตาง ๆ  มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง กระเปา
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป  เปก  เข็มหมุด
กระดาษคารบอน แฟม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง  ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน ฯลฯ 
2)  คาวารสาร สิ่งพิมพตาง ๆ 
-  เพื่อจายเป็นคาหนังสือ วารสาร   นิตยสาร  และคาบอกรับ
วารสาร สิ่งพิมพ หนังสือคูมือปฏิบัติงานตาง ๆ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก  หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบรูป
มีด  ถัง  ถาด  แก้วน้ํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา
โองน้ํา  ที่นอน  กระโถน  เตาไฟฟา  เตาน้ํามัน  เตารีด  
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา  เครื่องป้งขนมปง  กระทะ
ไฟฟา
หม้อไฟฟารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟา  กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ํา
แข็ง
ถังแก๊ส  เตา ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก  ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง
ไม้กวาด  เขง  มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปู
โต๊ะ 
น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไม้ตาง ๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  
เสียม  เลื่อย ขวาน  กบไส้ไม้  เทปวัดระยะ (เครื่องวัดขนาดเล็ก
เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สวาน โถส้วม  อางลางมือ ราวพาดผ้าฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทาไม้  ทินเนอร  สี   แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต  ทราย  อิฐหรือซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  
ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและ
อุปกรณประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนสง สําหรับรถยนต
รถจักรยานยนต  รถโดยสาร(12ที่นั่ง) รถบรรทุกขยะ  รถ อปพร.
รถบรรทุกน้ําฯ  รถกระเช้าไฟฟา รถยนต(รถตู้) รถพยาบาลฉุกเฉิน
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปาก
ตาย  กุญแจเลื่อน
คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช  กระจกโค้งมน  ล็อคพวงมาลัย  
สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรฯลฯ 
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต  น้ํามันเบรก  น็อตและ
สกรู  สายไมล เพลา  ฟลมกรองแสง ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก  เบาะรถยนต  ชุด
เกียรรถยนต เครื่องยนต(อะไหล)  เบรก  ครัช  พวง
มาลัย  สายพานใบพัด  หม้อน้ํา หัวเทียน  แบตเตอรี่  จาน
จาย  ล้อ  ถังน้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  
อานจักรยาน  ตลับลูกปืน  กระจกมองข้างรถยนต  กันชนรถ
ยนต  
เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แก๊สหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล 
น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง 
ถาน ก๊าส  ฯลฯ  
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวยแก้ว  
กระบอกตวง  เบ้าหลอม   หูฟง(Stethoscope)  เปลหามคนไข้ 
เครื่องวัดน้ําฝน   ถังเก็บเชื้อเพลิง   เครื่องนึ่ง  เครื่องมือวิทยา
ศาสตรฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สําลี และผ้าพัน
แผล  เวชภัณฑ  แอลกอฮอล
ฟลมเอกซเรย  เคมีภัณฑ  ออกซิเจน  น้ํายาตาง ๆ  เลือด  สาย
ยาง หลอดแก้ว  ลวดเชื่อมเงิน  จุกตาง ๆ   หลอดเอกซเรย 
สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
1) วัสดุคงทน ได้แก เคียว  สปริงเกลอร(Sprinkler)  จอบหมุน  
จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดินระหวางแถว  
เครื่องดักแมลง   ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จ
รูป)  กระชัง ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ปุย  ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  
อาหารสัตว   พืชและสัตว  พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา  น้ําเชื้อพันธุ
สัตว 
วัสดุเพาะชํา  (อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก)
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก   หน้ากากปองกันแก๊สพิษ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก  หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดนร  ซีดีรวมไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ(Key Board)  เมนบอรด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM  คัตซีทฟดเตอร
(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ
(Printer Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต 
(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 271,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟา สําหรับที่ทําการ อบต.,อาคารและสิ่งกอ
สร้างที่เป็นทรัพยสินของ อบต.

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการอบต. คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึง คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชา เลขหมายโทรศัพท คาบํารุง ฯลฯ
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส   (GFMIS)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว  คา
วิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต  การดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ  ดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ

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

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสร้าง
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการอุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ระดับอําเภอ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.5 ลําดับที่ 1 หน้า 122

งานบริหารงานคลัง รวม 2,469,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,658,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,658,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,359,000 บาท

1)  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  4
  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
-  เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
-  เงินเดือนนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
-  เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา

2)   เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานสวนตําบลที่
ปฏิบัติงานกองคลัง ที่มีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่
กําหนด
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก  ผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
- เป็นไปตาม 1.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างของ
สวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
                    2.  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 3
 กันยายน 2556

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 221,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
1.  ผู้ชวยลูกมือชางแผนที่ภาษี ฯ จํานวน 1 อัตรา
2.  คนงาน จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  2  อัตราดังนี้
1.  ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ จํานวน 1 อัตรา
2.  คนงาน จํานวน 1 อัตรา
2)  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดนในอัตราร้อย
ละ 3, 4 หรือ 5
- เป็นไปตาม 1.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
สวนราชการ 
                   2.  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบต
.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18
 มิถุนายน 2558
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งบดําเนินงาน รวม 811,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 355,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต. ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของ
พนักงานสวนตําบล, คาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองงาน
จ้าง, คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานตรวจการจ้าง
ของ อบต.ริมกก ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231
  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546

2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้ 200,000
 บาท
-  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําป)ให้แก พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง ตาม
มติ ก.อบต.จังหวัด
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  หรือวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือบุตร  ให้แก  พนักงานสวนตําบล และ
ผู้มีสิทธิ์เบิกจาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 376,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 154,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ในกิจการของ อบต
. เชน คาถายเอกสาร คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ ตามความจํา
เป็นและเหมาะสมกับกิจการของ อบต.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
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โครงการบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริการรับชําระภาษี
นอกสถานที่
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.5 ลําดับที่ 6 หน้า 115

โครงการสํารวจภาคสนามเพื่อจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และ
นําเข้าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสํารวจภาคสนาม
เพื่อจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และนําเข้าระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.3/ว 1332 ลงวันที่ 28 มีนาคม  2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.5 ลําดับที่ 8 หน้า 113

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโพม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปดประกาศ  
แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน  แผนปายจราจรหรือ
แผนปายตาง ๆ  มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง กระเปา
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป  เปก  เข็มหมุด
กระดาษคารบอน แฟม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง  ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก  หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดนร  ซีดีรวมไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ(Key Board)  เมนบอรด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM  คัตซีทฟดเตอร
(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ
(Printer Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต 
(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ

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

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส   (GFMIS)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 197,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 197,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1) คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 97,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ 7 วันอันตราย เทศกาลปใหม จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ 7 วันอันตราย
เทศกาลปใหม
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย ฯลฯ
- เป็นไปตาม 1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
                   2.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  
ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.8 ลําดับที่ 6 หน้า 95
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โครงการ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ 7
 วัน อันตราย เทศกาลสงกรานต โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ปาย ฯลฯ
- เป็นไปตาม 1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
                   2.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.8 ลําดับที่ 7 หน้า 95

โครงการซักซ้อมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย  แผน
ดินไหว  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น)

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซักซ้อมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย แผนดินไหว การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.8 ลําดับที่ 3 หน้า 94

วันที่พิมพ : 10/2/2564  10:40:56 หน้า : 35/89



โครงการปกปองสถาบันและการสร้างความปรองดองสมานฉันทของ
คนในชาติ

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปกปองสถาบันและ
การสร้างความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  
ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.1 ลําดับที่ 6 หน้า 80

โครงการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคสงเสริมการ
สวมหมวกนิรภัย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย ฯลฯ
- เป็นไปตาม 1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
                   2.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  
ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.8 ลําดับที่ 9 หน้า 95

โครงการอบรมการปองกันอัคคีภัย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการปองกัน
อัคคีภัย
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.8 ลําดับที่ 2 หน้า 94
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานงานพลังแผนดิน จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ประสานงานพลังแผนดิน โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  
ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.7 ลําดับที่ 2 หน้า 93

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)) โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.7 ลําดับที่ 4 หน้า 94

โครงการอบรมสงเสริมวินัยจราจร จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้ในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมวินัย
จราจร
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.8 ลําดับที่ 8 หน้า 95
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปองกันและระงับอัคคีภัย เชน ถังดับเพลิง น้ํายาดับ
เพลิง รองเท้าดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,014,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,681,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,681,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,435,100 บาท

1)  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  2
  อัตรา ตั้งไว้ 862,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เงินเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา
-  เงินเดือนนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
2)   เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานสวนตําบลที่
ปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ ที่มีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ที่กําหนด
3) เงินเดือนสําหรับข้าราชการครู ค.ศ.1 จํานวน 2 อัตรา ตั้ง
ไว้ 572,600บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
-  เงินเดือนสําหรับข้าราชการครู ค.ศ.1  จํานวน 2 อัตรา
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก  ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
- เป็นไปตาม 1.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างของ
สวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
                    2.  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 3
 กันยายน 2556

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก  พนักงานครู ข้าราชการ
ครู จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
- เป็นไปตาม 1.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างของ
สวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
                    2.  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 3
 กันยายน 2556
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างให้แก พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน  1  อัตรา ดังนี้
1.  คนงาน จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน  1  อัตราดังนี้
1.  คนงาน จํานวน 1 อัตรา
2)  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดนในอัตราร้อย
ละ 3, 4 หรือ 5
- เป็นไปตาม 1.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
สวนราชการ 
                   2.  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบต
.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18
 มิถุนายน 2558

งบดําเนินงาน รวม 333,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําป)ให้แก พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง ตาม
มติ ก.อบต.จังหวัด
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  หรือวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก  พนักงานสวน
ตําบล ข้าราชการครู  และผู้มีสิทธิ์เบิกจาย 
-  เป็นไปตามหนังสือสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็น 
(1)  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ, ข้อบัญญัติ, เอกสาร
ประกอบการนิเทศงาน, เอกสารประกอบการตรวจมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ และอื่น ๆ ฯลฯ
(2)  คาโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร
กิจการตาง ๆ ของอบต. เชน คาทําปายประชาสัมพันธคาสิ่งพิมพ
และแผนพับตาง ๆฯลฯ
(3)  คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ในกิจการของ อบต. เชนคา
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในที่ทําการ อบต. คาจ้างเหมาดูดส้วม
และคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 48,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโพม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปดประกาศ  
แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน  แผนปายจราจรหรือ
แผนปายตาง ๆ  มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง กระเปา
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป  เปก  เข็มหมุด
กระดาษคารบอน แฟม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง  ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน ฯลฯ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก  หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบรูป
มีด  ถัง  ถาด  แก้วน้ํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา
โองน้ํา  ที่นอน  กระโถน  เตาไฟฟา  เตาน้ํามัน  เตารีด  
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา  เครื่องป้งขนมปง  กระทะ
ไฟฟา
หม้อไฟฟารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟา  กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ํา
แข็ง
ถังแก๊ส  เตา ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก  ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง
ไม้กวาด  เขง  มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปู
โต๊ะ 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน ศพด. 3 ศูนย ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก  หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดนร  ซีดีรวมไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ(Key Board)  เมนบอรด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM  คัตซีทฟดเตอร
(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ
(Printer Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต 
(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,141,928 บาท
งบบุคลากร รวม 648,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 648,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 624,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  4  อัตรา ดังนี้
1.  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มี
ทักษะ) จํานวน 4 อัตรา 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง ให้
แกพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน  4  อัตราดังนี้
-  ผู้ดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 อัตรา
- เป็นไปตาม 1.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
สวนราชการ 
                   2.  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบต
.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18
 มิถุนายน 2558
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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งบดําเนินงาน รวม 913,928 บาท
ค่าใช้สอย รวม 524,850 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงกือนา จํานวน 102,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงกือนา จํานวน 1 คน 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคายคริสตจริยสําหรับนักเรียน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคายคริสตจริย
สําหรับนักเรียน
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ลําดับที่ 3 หน้า 77

โครงการคายคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักเรียน จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคาย
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักเรียน โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ลําดับที่ 2 หน้า 77
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่  3  แนวทางที่ 3.1 ลําดับที่ 4 หน้า 79

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 347,850 บาท

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารการศึกษา ตั้ง
ไว้  347,850.-บาท แยกเป็น
1) คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้ 220,500.-บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ริมกก 3 ศูนย จํานวน 45 คนอัตราคน
ละ 20 บาท  จํานวน 245 วัน 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.01
 ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางที่ 2.3 ลําดับที่ 1 หน้า 75
2) คาจัดการเรียนการสอน  ตั้งไว้ 76,500.-บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ริมกก 3 ศูนย จํานวน 45 คน อัตราคน
ละ1,700 บาท/คน/ป
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.01
 ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางที่ 2.1 ลําดับที่ 2 หน้า 73
3) คาหนังสือเรียน ตั้งไว้ 9,000.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน สําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.ริมกก 3 ศูนย จํานวน 45 คน อัตราคนละ 200
 บาท/ป
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.01
 ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางที่ 2.1 ลําดับที่ 2 หน้า 73
4) คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว้ 9,000.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.ริมกก 3 ศูนย จํานวน 45 คน อัตราคน
ละ 200 บาท/ป
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.01
 ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางที่ 2.1 ลําดับที่ 2 หน้า 73
5) คาเครื่องแบบนักเรียน 13,500บาท
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.ริมกก 3 ศูนย จํานวน 45 คน อัตราคน
ละ 300 บาท/ป
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.01
 ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางที่ 2.1 ลําดับที่ 2 หน้า 73
6) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 19,350.-บาท
- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ริ
 มกก 3 ศูนย จํานวน 45 คน อัตราคนละ 430 บาท/ป
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.01
 ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางที่ 2.1 ลําดับที่ 2 หน้า 73

ค่าวัสดุ รวม 364,078 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 364,078 บาท
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คาอาหารเสริม (นม)
  - เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) 
1.)รร.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 2
 โรงเรียน  จํานวน145 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน   
2.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเองและรับถาย
โอน  3  ศูนย  จํานวน 45 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท  จํานวน  260  วัน  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01
 ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางที่ 2.3  ลําดับที่ 1 หน้า 77

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 25,000 บาท

คาไฟฟา
- เพื่อจายเป็นคาไฟฟา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย

งบเงินอุดหนุน รวม 580,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 580,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 580,000 บาท

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ายางหลวง
และโรงเรียนบ้านเวียงกือนา ตามโครงการอาหารกลาง
วัน  จํานวน 145 คน  อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200
 วัน   
- เป็นไปตาม 1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
                   2.  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางที่ 2.5  ลําดับที่ 1,2 หน้า 116 
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 5,000 บาท

คาใช้จายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  เชน การจัดทํา บํารุงรักษาหรือปรับ
ปรุงเว็บไซด การเชาพื้นที่และโดเมนเนม  การเพิ่มอุปกรณ
กระจายสัญญาณ ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 492,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 179,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต. 
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2
 ราย เดือนละ 6,000 บาทตอคน จํานวน  12  เดือน
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จายพ.ศ
. 2562

วันที่พิมพ : 10/2/2564  10:40:56 หน้า : 51/89



ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ปาย คาวัคซีน คาเข็มฉีดยา ฯลฯ
- เป็นไปตาม 1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
                   2.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
                   3.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
                   4.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.4 ลําดับที่ 7 หน้า 90
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งบลงทุน รวม 170,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) แบบสะพายหลัง จํานวน 170,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีชนิดละอองฝอย
ละเอียด (ULV) แบบสะพายหลัง จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 85,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 10 ลิตร
- ขนาดถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไมน้อยกวา 1.2 ลิตร
- เครื่องยนตเบนซิน แบบ 2 จังหวะ ลูกสูบแนวดิ่ง
- กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 5 แรงม้า
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 แบบ ผ.03  ลําดับที่ 1 หน้า 9

งบเงินอุดหนุน รวม 143,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 143,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการผาตัด - ทําหมัน เพื่อลดจํานวนสุนัข - แมว จํานวน 3,000 บาท

- อุดหนุนปศุสัตวจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
งานตามโครงการผาตัด - ทําหมัน เพื่อลดจํานวนสุนัข - แมว
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.1 ลําดับที่ 1 หน้า 121
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 - 7 เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน
หมูบ้านละ 3 โครงการ 20,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.3 ลําดับที่ 1-7 หน้า 119-120
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้
ด้อยโอกาส/ผู้พิการ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย ฯลฯ
- เป็นไปตาม 1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
                   2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
                   3.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
                   4.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 
                   5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการสงเคราะหผู้ป่วยที่ยากไร้ขององคการบริหารสวนจังหวัด พ
.ศ.2560 
                   6.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
                   7.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.2 ลําดับที่ 5 หน้า 87

วันที่พิมพ : 10/2/2564  10:40:57 หน้า : 55/89



โครงการอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.2 ลําดับที่ 3 หน้า 87

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสวัสดิการของรัฐแกผู้พิการและผู้ดูแลผู้
พิการ

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้ในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
สวัสดิการของรัฐแกผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.2 ลําดับที่ 4 หน้า 87

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,928,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,182,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,182,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 714,000 บาท

1)  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  2
  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  เงินเดือนผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
-  เงินเดือนนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
2)  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติ
งานกองชาง ที่มีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก  ผู้อํานวยการกอง
ชาง จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
- เป็นไปตาม 1.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างของ
สวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
                    2.  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 3
 กันยายน 2556

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 389,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
1.  ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
2.  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
3.  คนงาน จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,000 บาท

1)  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้แก  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้ 
-  ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
-  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
-  คนงาน จํานวน 1 อัตรา
2)  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ในอัตราร้อย
ละ 3, 4 หรือ 5
- เป็นไปตาม 1.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
สวนราชการ 
                   2.  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบต
.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18
 มิถุนายน 2558

วันที่พิมพ : 10/2/2564  10:40:57 หน้า : 58/89



งบดําเนินงาน รวม 746,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 201,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจายเป็น 1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อบต. ตั้งไว้ 5,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของ
พนักงานสวนตําบล, คาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองงาน
จ้าง, คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานตรวจการจ้าง
ของ อบต.ริมกก ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว
 4231  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546
2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้ 131,000
 บาท
-  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําป)ให้แก พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง ตาม
มติ ก.อบต.จังหวัด
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  หรือวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน  คาเชาซื้อ  คาผอนชําระเงินกู้ที่อยู
อาศัย ให้แก  พนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการงานสํารวจออกแบบและควบคุมการกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการงานสํารวจออกแบบและควบคุม
การกอสร้าง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

(1)  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
-  เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ, เอกสารประกอบ
การนิเทศงาน ,เอกสารประกอบการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ และอื่น ๆ ฯลฯ
(2)  คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ     
-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ในกิจการของ อบต
. เชน คาจ้างเหมาถายเอกสาร , จ้างเหมาการเพิ่มกําลัง
ไฟฟา,  การขยายเขตไฟฟา, คาวางทอประปาภายนอกสถานที่
ราชการ คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
 (3) คาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
-  เพื่อจายเป็นคาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 7 หมูบ้าน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

คาใช้จายในการรังวัดและสอบแนวเขต จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตการขอออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงการดําเนินคดีเกี่ยวกับที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติที่ประชาชนใช้ประโยชนรวมกัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาด้วยการดูแลรักษา
และคุ้มครองปองกันที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติแผนดินพ.ศ
. 2544 ข้อ  6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโพม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปดประกาศ  
แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน  แผนปายจราจรหรือ
แผนปายตาง ๆ  มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง กระเปา
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป  เปก  เข็มหมุด
กระดาษคารบอน แฟม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง  ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน ฯลฯ 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไมโครโพน ขาตั้งไมโครโพน หัวแร้งไฟฟา
เครื่องวัดกระแสไฟฟา  เครื่องวัดแรงดันไฟฟา  เครื่องประจุไฟ
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟวส  เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา 
หลอดไฟฟา  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตช
ไฟฟา 
หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ   ลูกถ้วยสายอากาศ 
รีซีสเตอร  มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ 
เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับ
โทรทัศน,
จานรับสัญญาณดาวเทียม อุปกรณไฟฟาสาธารณะ  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง แผงวงจร
ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไม้ตาง ๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  
เสียม  เลื่อย ขวาน  กบไส้ไม้  เทปวัดระยะ (เครื่องวัดขนาดเล็ก
เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สวาน โถส้วม  อางลางมือ ราวพาดผ้าฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทาไม้  ทินเนอร  สี   แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต  ทราย  อิฐหรือซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  
ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและ
อุปกรณประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก  หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดนร  ซีดีรวมไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ(Key Board)  เมนบอรด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM  คัตซีทฟดเตอร
(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ
(Printer Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต 
(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,357,500 บาท
งบลงทุน รวม 3,357,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,357,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างกําแพงปากทอระบายน้ํา หมูที่ 7 บ้านใหมกือนา 
ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างกําแพงปากทอระบายน้ํา หมู
ที่ 7 บ้านใหมกือนา ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.25
 เมตร จุดดําเนินการ บริเวณแปลงนานางเตือนใจ  ทอง
จํารูญ พิกัด N 2207049, E 597631  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่  1.1 ลําดับที่ 81  หน้า  59

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 1/1 หมูที่ 6 บ้านฟารมสัมพันธกิจ 
ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 400,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 1/1 หมู
ที่ 6 บ้านฟารมสัมพันธกิจ ตําบลริมกก อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 174.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมน้อยกวา 696 ตารางเมตร) จุดเริ่มต้น
โครงการ บริเวณปากซอย 1/1 พิกัด N 2201222, E594552 จุด
สิ้นสุดโครงการ หน้าบ้านนางอําไพ แสง
ใส พิกัด N 2204821, E 594882  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่  1.1 ลําดับที่ 37  หน้า  51
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 2 หมูที่ 2 บ้านเวียงกือนา ตําบล
ริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 157,500 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 2 หมูที่ 2
 บ้านเวียงกือนา ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 105
. เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 (หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 315
 ตารางเมตร) จุดเริ่มต้นโครงการ ปากซอย 2
 พิกัด  N 2207579 ,  E598878 จุดสิ้นสุดโครงการ  ท้ายซอย 2
  พิกัด N 2207578 , E598762
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่  1.1 ลําดับที่ 11  หน้า  46

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 3/1 หมูที่ 1 บ้านฟารมสัมพันธกิจ 
ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 360,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 3/1 หมู
ที่ 1 บ้านฟารมสัมพันธกิจ ตําบลริมกก อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 180.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตรวมไมน้อยกวา    720 ตารางเมตร) จุดเริ่มต้น
โครงการ บริเวณ ปากทาง ซอย 3/1
พิกัด N 2205405, E 594908 จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณท้าย
ซอย 3/1 พิกัด N 2205589, E 594849 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่  1.1 ลําดับที่ 4  หน้า  44
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 3/3 (ตอนปลาย) หมูที่ 1 บ้าน
ฟารมสัมพันธกิจ ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 140,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 3/3 (ตอน
ปลาย) หมูที่ 1 บ้านฟารมสัมพันธกิจ ตําบลริมกก อําเภอ
เมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณ ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตรวม ไมน้อยกวา 280.00 ตารางเมตร) จุดเริ่มต้น
โครงการ บ้านนายล้า  ฟองล้า พิกัด  N 2205529,  E 595082
  จุดสิ้นสุดโครงการท้ายซอย 3/3
   พิกัด N 2205621, E 595052 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่  1.1 ลําดับที่ 2  หน้า  44

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมูที่ 2 บ้านเวียงกือนา ตําบล
ริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 290,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมูที่ 2
 บ้านเวียงกือนา ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไมน้อย
กวา 580 ตารางเมตร) จุดเริ่มต้นโครงการ หลังบ้านนาย
สงวน  วงคผาศ พิกัด N 2208748 , E 599104 , จุดสิ้นสุด
โครงการ ท้ายซอย 6 พิกัด N 2208686 ,E 599018   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่  1.1 ลําดับที่ 13  หน้า  46
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 8 หมูที่ 5 บ้านริมงาม ตําบลริมกก 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 110,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 8 หมูที่ 5
 บ้านริมงาม ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  (หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 220.00
 ตารางเมตร) จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณปากซอย 8
 พิกัด N 2210567 ,E 599966 จุดสิ้นสุดโครงการ หน้าบ้านนาง
เข็มทอง นาริโอกะ พิกัด N 2210567 ,E 599908 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่  1.1 ลําดับที่ 31  หน้า  49

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยโพธิ์ทอง หมูที่ 4 บ้านเมืองงิม 
ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยโพธิ์ทอง หมู
ที่ 4 บ้านเมืองงิม ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 1,000
 ตารางเมตร) จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณปากซอยกิจโพธิ์
ทอง พิกัด N 2204377 ,E 592471 จุดสิ้นสุด
โครงการ บริเวณ ทางแยกซอย 1/1พิกัด N 2204593 ,E592528 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่  1.1 ลําดับที่ 30  หน้า  49
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนบ้านป่ายางหลวง หมูที่ 
5 บ้านริมงาม ตําบลริมกก อําเภอเมือง

จํานวน 390,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยหลัง
โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง หมูที่ 5 บ้านริมงาม ตําบลริมกก อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมน้อยกวา 780 ตารางเมตร) จุดเริ่มต้น
โครงการ บริเวณหลังโรงเรียนบ้านป่ายาง
หลวง พิกัด  N 2209949, E 599417 จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณ
หน้าบ้านนายพงษพันธ ศรีปญญา  พิกัด N 2206291, E 599554
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่  1.1 ลําดับที่ 35  หน้า  50

โครงการกอสร้างรั้วที่สาธารณะหมูบ้าน (พระธาตุกูแก้ว) หมูที่ 3 
บ้านป่ายางหลวง ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 350,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างรั้วที่สาธารณะหมูบ้าน (พระ
ธาตุกูแก้ว) หมูที่ 3 บ้านป่ายางหลวง ตําบลริมกก อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย   ปริมาณงาน ยาว 140.00
 เมตร สูง 1.60 เมตร พิกัด N 2210342, E 598194 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่  1.1 ลําดับที่ 7  หน้า  70
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โครงการขยายไหลถนน คสล. สายเรียบพนังกั้นน้ําสายลาง (ตอน
ปลาย) หมูที่ 7 บ้านใหมกือนา ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 51,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการขยายไหลถนน คสล. สายเรียบพนัง
กั้นน้ําสายลาง (ตอนปลาย) หมูที่ 7 บ้านใหมกือนา ตําบลริม
กก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 1.00 ม. ยาว 102 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมน้อยกวา 102 ตารางเมตร) จุดเริ่มต้น
โครงการ บริเวณ บ้านนายผัด ชอบจิตร N 2207331, E 598502
   จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณ เขต ม.2
  พิกัด N 2207331, E 598589
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่  1.1 ลําดับที่ 43  หน้า  52

โครงการซอมแซมถนนสายคันคลองชลประทาน หมูที่ 7 บ้านใหมกือ
นา ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 229,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการซอมแซมถนนสายคันคลองชล
ประทาน หมูที่ 7 บ้านใหมกือนา ตําบลริมกก อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.20
 เมตร ยาว 410.00 เมตร (หรือมีพื้นที่ปรับปรุงซอมแซม ไมน้อย
กวา 1,312 ตารางเมตร) จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณ 3 แยก คลอง
ชลประทาน ซอย 5 หมูที่ 2 บ้านเวียงกือ
นา พิกัด N 2208037,  E 598353 จุดสิ้นสุดโครงการ แปลงนา
นายพัน อําพันธ N 2207604, E 597919  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่  1.1 ลําดับที่ 112  หน้า  65
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย 11 
หมูที่ 2 บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนด้วยหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย ซอย 11 หมูที่ 2 บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ
.เมือง จ.เชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50
 เมตร ยาว 450.00 เมตร (หรือมีพื้นที่ปรับปรุงซอมแซมไมน้อย
กวา 1,125 ตารางเมตร)  
จุดเริ่มต้นโครงการ ปากซอย 11 พิกัด N  2208867 , E 599111
จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณหน้าแปลงนา นางทองใบ จัน
สวย พิกัด N 2208788  ,E 598487
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่  1.1 ลําดับที่ 49  หน้า  53

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมูที่ 3 
บ้านป่ายางหลวง ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนด้วยหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย หมูที่ 3 บ้านป่ายางหลวง ตําบลริมกก อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน กว้าง 3.00
 เมตร ยาว 600.00 เมตร (หรือมีพื้นที่ปรับปรุงซอมแซมไมน้อย
กวา 1,800 ตารางเมตร) จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนาย
อาจหาญ พรมสะอาด พิกัด N 2210344, E 598514 จุดสิ้นสุด
โครงการ ลําน้ํางาม พิกัด   N 2210807 ,E 598918 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่  1.1 ลําดับที่ 55  หน้า  54
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายพนัง
กั้นน้ํา – ฝายเชียงราย หมูที่ 6 บ้านฟารมสัมพันธกิจ   ตําบลริมกก 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนด้วยหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยสายพนังกั้นน้ํา – ฝายเชียงราย หมูที่ 6 บ้านฟารม
สัมพันธกิจ ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 380.00
 เมตร (หรือมีพื้นที่ปรับปรุงซอมแซมปรับปรุงไมน้อยกวา 1,140
 ตารางเมตร) จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณแปลงสวน นางเพ็ญ
ศรี บุญลอม พิกัด N 2204202,  E 594246 จุดสิ้นสุด
โครงการ บริเวณริมตลิ่งแมน้ํา
กก พิกัด  N 2203894, E 594073  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่  1.1 ลําดับที่ 69  หน้า  57

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 101,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 101,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 101,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชาสัมพันธให้ความรู้เรื่องโรคเอดส จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธให้
ความรู้เรื่องโรคเอดส โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.4 ลําดับที่ 4 หน้า 89
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โครงการพาลูก จูงหลาน เข้าวัดในชวงเข้าพรรษาสานสายใยครอบ
ครัว

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพาลูก จูงหลาน เข้า
วัดในชวงเข้าพรรษาสานสายใยครอบครัว โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางที่ 4.6 ลําดับที่ 5 หน้า 92

โครงการรณรงควันงดสูบบุหรี่โลก จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงควันงดสูบ
บุหรี่โลกโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย ฯลฯ
- เป็นไปตามการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางที่ 4.3 ลําดับที่ 2 หน้า 88

โครงการรณรงควันตอต้านยาเสพติดโลก จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงควันตอต้าน
ยาเสพติดโลกโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย
- เป็นไปตามการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางที่ 4.7 ลําดับที่ 3 หน้า 93
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โครงการรณรงควันเอดสโลก จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงควันเอดสโลก
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย ฯลฯ
- เป็นไปตามการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางที่ 4.4 ลําดับที่ 6 หน้า 90

โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมครอบครัว
สัมพันธ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางที่ 4.6 ลําดับที่ 4 หน้า 92
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีตําบลริม
กก

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้ในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสง
เสริมอาชีพ กลุมพัฒนาสตรีตําบลริมกก โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตาม 1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ชององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
                   2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 
                   3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.1 ลําดับที่ 1 หน้า 86

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมอาชีพแกผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สงเสริมอาชีพแกผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.2 ลําดับที่ 2 หน้า 87
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลริมกก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลริมกก โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.6 ลําดับที่ 1 หน้า 92

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีตําบลริมกก จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
บทบาทสตรีตําบลริมกก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่ 3.1 ลําดับที่ 5 หน้า 80

โครงการอบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเยาวชน
ประสานใจต้านภัยยาเสพติด โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ปาย คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 / ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.7 ลําดับที่ 1 หน้า 93
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
  -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในงานรัฐพิธี เชนวันท้องถิ่นไทย วันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัววชิราลงกรณ
รัชกาลที่ 10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินีวันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ วันสําคัญตางๆที่เกี่ยว
เนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีสัมพันธตําบลริมกก "ริมกกเกมส" จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
สีสัมพันธตําบลริมกก "ริมกกเกมส" โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาปาย คาวัสดุ คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  
ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางที่ 4.5 ลําดับที่ 1 หน้า 91
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 126,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 76,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 76,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาจัดสถาน
ที่ คาวัสดุ คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.3 ลําดับที่ 10 หน้า 84

โครงการประเพณีสงกรานตและรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุเนื่องในวัน
สงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีสงกรานต
และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาปาย คาเชาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.3 ลําดับที9่  หน้า 84
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โครงการประเพณีหลอเทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีหลอ
เทียนเข้าพรรษา และถวายเทียนพรรษา โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาปาย คาวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
  ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ลําดับที่ 2 หน้า 82

โครงการพิธีทานหาแมฟาหลวง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการทานหาแมฟา
หลวง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.3 ลําดับที่ 2 หน้า 83

โครงการพิธีไหว้สาแมฟาหลวง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพิธีไหว้สาแมฟา
หลวง
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.3 ลําดับที่ 1 หน้า 83
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โครงการสรงน้ําพระธาตุกูแก้ว หมูที่ 3 จํานวน 500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุกูแก้ว หมูที่ 3 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คา
วัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  
ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.3 ลําดับที่ 5 หน้า 83

โครงการสรงน้ําพระธาตุพระเจ้าอกแอน จํานวน 500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุพระเจ้าอกแอน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คา
วัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.3 ลําดับที่ 6 หน้า 83

โครงการสรงน้ําพระธาตุวัดบ้านป่ายางหลวง จํานวน 500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุวัดป่ายางหลวง หมูที่ 3 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ปาย ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.3 ลําดับที่ 4 หน้า 83
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โครงการสรงน้ําพระธาตุวัดปางมวน (เวียงกือนา) จํานวน 500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุวัดปางมวน(เวียงกือนา) หมูที่ 2 โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาปาย ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.3 ลําดับที่ 7 หน้า 84

โครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัปดาหสงเสริมพระ
พุทธศาสนา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  
ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ลําดับที่ 1 หน้า 82

โครงการสืบสานภูมิปญญาท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานภูมิปญญา
ท้องถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02
 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.3 ลําดับที่ 15 หน้า 85

วันที่พิมพ : 10/2/2564  10:40:57 หน้า : 81/89



ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดโสภาสิทธาราม จํานวน 500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุวัดโสภาสิทธาราม หมูที่ 5 โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาปาย ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.3 ลําดับที่ 8 หน้า 84

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัด
กิจกรรมของสวนราชการและองคกรจังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
 เงินอุดหนุนโครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัด
กิจกรรมของสวนราชการและองคกรจังหวัดเชียงราย
   -  เพื่ออุดหนุนอําเภอเมืองเชียงรายดําเนินงานตามโครงการ
ดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมของสวน
ราชการและองคกรจังหวัดเชียงราย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  
ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.1 ลําดับที่ 1 หน้า 118
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 36,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 36,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 36,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสตรีไทยใสใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสตรีไทยใสใจสิ่ง
แวดล้อม
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที5่.1  ลําดับที่ 7 หน้า 97

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที5่.1  ลําดับที่ 5 หน้า 97
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โครงการอบรมลดการเผาตอซังข้าวและวัชพืช จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมลดการเผาตอ
ซังข้าวและวัชพืช โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 5.4 ลําดับที่ 1 หน้า 102

โครงการอบรมสงเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมปลูก
ผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาปาย คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที5่.1  ลําดับที่ 4 หน้า 97
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 1,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวฯ

จํานวน 500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาปาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 2 หน้า 96

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรักน้ํา รักป่า รักษา
แผนดินโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02  
ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ลําดับที่ 1 หน้า 96
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,120,752 บาท

งบกลาง รวม 11,120,752 บาท
งบกลาง รวม 11,120,752 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจ้าง
และสวนของผู้ประกันตนที่นายจ้างเป็นผู้จายแทนตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.  2537  และ 2542 ให้แก พนักงาน
จ้าง อบต.ริมกก 
- เป็นไปตาม 1.  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
                   2.  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
                   3.  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
2) เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจ้าง
และสวนของผู้ประกันตนที่นายจ้างเป็นผู้จายแทนตามพระราช
บัญญัติประกันสังคมพ.ศ.  2537  และ 2542 ให้แก พนักงาน
จ้าง ผู้ดูแลเด็ก อบต.ริมกก 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
-  เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,791,440 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปงบประมาณ 2562
- เป็นไปตาม 1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
                   2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ 2560 โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้
บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ - เป็นไป
ตาม 1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
                   2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดสที่ได้รับถายโอนจากสวน
ราชการอื่นและที่อบต.พิจารณาคัดเลือกเพิ่มเติมรายละ 500
 บาท / เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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สํารองจาย จํานวน 105,562 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในกรณีเรงดวนจําเป็นตามความเหมาะสมซึ่ง
การอนุมัติให้จายเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่นโดยให้หนวยงาน
ที่มีความจําเป็นต้องใช้เงินชี้แจงเหตุผลความจําเป็นให้ผู้บริหาร
พิจารณาวาหากไมได้รีบดําเนินการหรือไมได้รับแก้ไขปญหาจะ
เกิดความเสียหายตอสวนราชการหรือประชาชนอยางไรหรือตั้ง
จายเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปและกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม
- เป็นไปตาม 1.  ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
                   2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12  มีนาคม  2545
                   3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
                   4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
                   5.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
                   6.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
                   7.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
                   8.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15  มิถุนายน 2560
                   9.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 15  มิถุนายน 2560
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ปายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผนกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
 ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2562

เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการดําเนินการเงินสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพ (สปสช.)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 188,750 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กทบ.) ตามหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 77 ลงวันที่ 26
 พฤษภาคม 2548
- เป็นไปตาม 1.  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560
                   2.  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560
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