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องค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

เขต/อาํเภอ เมอืงเชียงราย    จงัหวดัเชียงราย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
หมู ่13  ซอย-  ถนนเดน่หา้-ดงมะดะ  แขวง/ตาํบล แมก่รณ์  

เขต/อาํเภอ เมอืงเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย  57000 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
  

   

พ้ืนที ่ 108.45 ตารางกโิลเมตร 
 
  

  

ประชากรท ัง้หมด 6,884 คน 
 

ชาย 
 
3,339 

 
คน  

หญงิ 3,545 คน    
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

 
  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561      

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 
 

อาํเภอเมอืงเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย  
         

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้      40,000,000    บาท      แยกเป็น     
  

รายไดจ้ดัเก็บเอง   
 หมวดภาษีอากร รวม 1,775,000 บาท   
  ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จาํนวน 1,570,000 บาท   
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะเก็บได้

มากกวา่เดมิ 
  

  
  ภาษีบาํรุงทอ้งที ่ จาํนวน 85,000 บาท   
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะเก็บได้

มากกวา่เดมิ 
  

  
  ภาษีป้าย จาํนวน 120,000 บาท   
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะเก็บได้

มากกวา่เดมิ 
  

  
 หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 95,600 บาท   
  คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา จาํนวน 3,400 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะเก็บได้เทา่เดมิ     
  คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการแจง้สถานที่

จาํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
จาํนวน 28,000 บาท 

  
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะเก็บได้

มากกวา่เดมิ 
  

  
  คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวเพือ่

การโฆษณา 
จาํนวน 200 บาท 

  
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะเก็บได้เทา่เดมิ     
  คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์ จาํนวน 1,000 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะเก็บได้เทา่เดมิ     
  คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ จาํนวน 5,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะเก็บได้

น้อยกวา่เดมิ 
  

  
  คา่ปรบัการผดิสญัญา จาํนวน 1,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะเก็บได้น้อย

กวา่เดมิ 
  

  
  คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่

สุขภาพ 
จาํนวน 55,000 บาท 

  
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะเก็บได้

มากกวา่เดมิ 
  

  
  คา่ใบอนุญาตจาํหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ จาํนวน 1,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะเก็บได้น้อย

กวา่เดมิ 
  

  
  คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร จาํนวน 1,000 บาท   

    
ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะเก็บได้เทา่เดมิ 
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 หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ รวม 200,000 บาท   
  ดอกเบ้ีย จาํนวน 200,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะไดร้บั

น้อยกวา่เดมิ 
  

  
 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท   
  คา่ขายแบบแปลน จาํนวน 5,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะไดร้บั

น้อยกวา่เดมิ 
  

  
  รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ จาํนวน 5,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะไดร้บั

น้อยกวา่เดมิ 
  

  
รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   

 หมวดภาษีจดัสรร รวม 16,919,400 บาท   
  ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื่อน จาํนวน 584,000 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะไดร้บัภาษี

จดัสรรเทา่เดมิ 
  

  
  ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ จาํนวน 7,600,000 บาท   
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะไดร้บั

ภาษีจดัสรรมากกวา่เดมิ 
  

  
  ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จาํนวน 2,566,400 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะไดร้บั

ภาษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 
  

  
  ภาษีธุรกจิเฉพาะ จาํนวน 122,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะไดร้บั

ภาษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 
  

  
  ภาษีสุรา จาํนวน 1,328,000 บาท   
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะไดร้บั

ภาษีจดัสรรมากกวา่เดมิ 
  

  
  ภาษีสรรพสามติ จาํนวน 2,320,000 บาท   
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะไดร้บั

ภาษีจดัสรรมากกวา่เดมิ 
  

  
  คา่ภาคหลวงแร่ จาํนวน 34,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะไดร้บั

ภาษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 
  

  
  คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จาํนวน 65,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะไดร้บั

ภาษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 
  

  
  คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวล

กฎหมายทีด่นิ 
จาํนวน 2,300,000 บาท 

  
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะไดร้บั

ภาษีจดัสรรมากกวา่เดมิ 
  

  
รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   

 หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป รวม 21,000,000 บาท   
  เงนิอุดหนุนท ั่วไป สาํหรบัดําเนินการตามอาํนาจหน้าทีแ่ละ

ภารกจิถา่ยโอนเลือกทาํ 
จาํนวน 21,000,000 บาท 

  

    
ประมาณการเงนิอุดหนุนท ั่วไปไว ้ 7,000,000 บาท  
ประมาณการเงนิอุดหนุนท ั่วไปกาํหนดวตัถุประสงค์
ไว ้ 14,000,000 บาท 
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สว่นที ่1 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
  

ของ 
 
  

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

อาํเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 
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คาํแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตาํบลแม่กรณ์ 
 

บดัน้ี  ถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารขององค์การบริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์   จะไดเ้สนอรา่งข้อบญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย
ประจาํปี  ตอ่สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลแมก่รณ์อีกคร ัง้หน่ึง   ฉะนัน้ในโอกาสน้ี   คณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนตาํบล  
แม่กรณ์  จงึขอชี้แจงใหท้า่นประธานและสมาชิกทุกทา่น ไดท้ราบถงึสถานการณ์คลงั  ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการ
ดาํเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ดงัตอ่ไปน้ี 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ณ วนัที1่1 กรกฎาคม พ.ศ.2560  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดงัน้ี 
1.1.1 เงนิฝากธนาคาร      จาํนวน   24,696,572.91  บาท 
1.1.2 เงนิสะสม       จาํนวน   7,794,895.83  บาท 
1.1.3 เงนิทุนสาํรองเงินสะสม     จาํนวน     9,983,485.14  บาท 
1.1.4 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย   
จาํนวน 0 โครงการ      รวม                    0.00  บาท 
1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ด้กอ่หน้ีผูกพนั  
จาํนวน 2 โครงการ      รวม    592.29  บาท 
1.2 เงินกูค้งคา้ง       จาํนวน       0.00   บาท 

 
 2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ.2560   

(1) รายรบัจรงิ จาํนวน 31,562,997.83 บาท ประกอบดว้ย    
หมวดภาษีอากร จาํนวน 1,843,114.95 บาท    
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต จาํนวน 107,157.40 บาท    
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน จาํนวน 197,174.67 บาท    
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จาํนวน 0.00 บาท    
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด จาํนวน 6,500.00 บาท    
หมวดรายไดจ้ากทุน จาํนวน 0.00 บาท    
หมวดภาษีจดัสรร จาํนวน 14,313,310.81 บาท    
หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป จาํนวน 15,095,740.00 บาท    

(2) เงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์  จาํนวน 160,700.00
บาท    
(3) รายจา่ยจรงิ จาํนวน 26,711,633.44 บาท ประกอบดว้ย 

   
งบกลาง จาํนวน 8,317,216.00 บาท    
งบบุคลากร จาํนวน 9,173,020.00 บาท    
งบดาํเนินงาน จาํนวน 4,354,933.44 บาท    
งบลงทุน จาํนวน 3,531,584.00 บาท    
งบรายจา่ยอืน่ จาํนวน 0.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน จาํนวน 1,334,880.00 บาท   

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ จาํนวน 
137,950.00 บาท   
(5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จํานวน 0.00 บาท   
(6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนสาํรองเงนิสะสม 0.00 บาท 
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 คาํแถลงงบประมาณ 
  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
องค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

อาํเภอเมอืงเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 
                

  รายรบัจรงิ ปี  2559 ประมาณการ ปี 
2560 

ประมาณการ ปี 2561 

รายได้จดัเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 1,642,506.64 1,575,000.00 1,775,000.00 
  หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 175,348.00 94,500.00 95,600.00 
  หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน 283,613.00 250,000.00 200,000.00 
  หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย ์
0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 50,614.00 249,900.00 10,000.00 
  หมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 2,152,081.64 2,169,400.00 2,080,600.00 
รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 17,060,306.42 16,337,600.00 16,919,400.00 
รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

17,060,306.42 16,337,600.00 16,919,400.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

      

  หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 7,201,481.00 21,700,000.00 21,000,000.00 
รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

7,201,481.00 21,700,000.00 21,000,000.00 

รวม 26,413,869.06 40,207,000.00 40,000,000.00 
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คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รายจ่าย รายจ่ายจรงิปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 
จา่ยจากงบประมาณ       
  งบกลาง 682,529.13 10,749,948.00 11,718,202.00 
  งบบุคลากร 11,125,326.00 12,722,560.00 13,828,500.00 
  งบดาํเนินงาน 6,268,212.74 9,178,492.00 6,937,783.00 
  งบลงทุน 4,186,900.00 6,679,500.00 5,438,515.00 
  งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 20,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,960,930.55 876,500.00 2,057,000.00 

รวมจา่ยจากงบประมาณ 24,223,898.42 40,207,000.00 40,000,000.00 
รวม 24,223,898.42 40,207,000.00 40,000,000.00 
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สว่นที ่2 
 
 
 
 

ขอ้บญัญตั ิ
 
 
 

เรือ่ง 
 
 

งบประมาณรายจา่ย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ของ 
 
 
 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

อาํเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 
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บนัทกึหลกัการและเหตผุล 

ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ องค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 
อาํเภอเมอืงเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

        

ดา้น ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 10,996,682 
  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 729,780 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา 7,540,521 
  แผนงานสาธารณสุข 55,000 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 12,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,884,800 
  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 1,148,000 
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 439,015 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,446,000 
  แผนงานการเกษตร 30,000 

ดา้นการดาํเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 11,718,202 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 40,000,000 
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 
องค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

อาํเภอเมอืงเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป               

งาน/งบ งานบริหารท ั่วไป งานบริหารงานคลงั รวม   
งบบุคลากร 6,879,240 1,699,380 8,578,620   
    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,520 0 3,089,520   
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 3,789,720 1,699,380 5,489,100   
งบดาํเนินงาน 1,406,262 818,800 2,225,062   
    คา่ตอบแทน 262,000 222,800 484,800   
    คา่ใช้สอย 612,362 506,000 1,118,362   
    คา่วสัดุ 261,900 90,000 351,900   
    คา่สาธารณูปโภค 270,000 0 270,000   
งบลงทุน 48,000 44,000 92,000   
    คา่ครุภณัฑ์ 48,000 44,000 92,000   
งบรายจา่ยอืน่ 20,000 0 20,000   
    รายจา่ยอื่น 20,000 0 20,000   
งบเงนิอุดหนุน 81,000 0 81,000   
    เงนิอุดหนุน 81,000 0 81,000   

รวม 8,434,502 2,562,180 10,996,682   
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน               

งาน/งบ งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคภียั รวม    

งบบุคลากร 315,780 315,780    
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 315,780 315,780    
งบดาํเนินงาน 403,000 403,000    
    คา่ตอบแทน 5,000 5,000    
    คา่ใช้สอย 398,000 398,000    
งบลงทุน 11,000 11,000    
    คา่ครุภณัฑ์ 11,000 11,000    

รวม 729,780 729,780    
แผนงานการศึกษา               

งาน/งบ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา 

งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา 

รวม   
งบบุคลากร 1,544,400 2,102,400 3,646,800   
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,544,400 2,102,400 3,646,800   
งบดาํเนินงาน 1,221,391 1,233,830 2,455,221   
    คา่ตอบแทน 50,000 20,000 70,000   
    คา่ใช้สอย 150,000 1,153,830 1,303,830   
    คา่วสัดุ 961,391 60,000 1,021,391   
    คา่สาธารณูปโภค 60,000 0 60,000   
งบลงทุน 0 220,500 220,500   
    คา่ครุภณัฑ์ 0 20,500 20,500   
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 200,000 200,000   
งบเงนิอุดหนุน 0 1,218,000 1,218,000   
    เงนิอุดหนุน 0 1,218,000 1,218,000   

รวม 2,765,791 4,774,730 7,540,521   
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แผนงานสาธารณสุข               
งาน/งบ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสุข 
รวม    

งบดาํเนินงาน 55,000 55,000    
    คา่ใช้สอย 55,000 55,000    

รวม 55,000 55,000    
 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์               

งาน/งบ งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์ รวม    

งบดาํเนินงาน 12,000 12,000    
    คา่ใช้สอย 12,000 12,000    

รวม 12,000 12,000    
 
แผนงานเคหะและชุมชน               

งาน/งบ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
เคหะและชุมชน 

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและ
สิง่ปฏกิลู รวม   

งบบุคลากร 1,287,300 0 1,287,300   
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,287,300 0 1,287,300   
งบดาํเนินงาน 737,500 200,000 937,500   
    คา่ตอบแทน 98,000 0 98,000   
    คา่ใช้สอย 474,500 200,000 674,500   
    คา่วสัดุ 165,000 0 165,000   
งบลงทุน 2,660,000 0 2,660,000   
    คา่ครุภณัฑ์ 2,650,000 0 2,650,000   
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 10,000 0 10,000   

รวม 4,684,800 200,000 4,884,800   
 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน               
งาน/งบ งานสง่เสรมิและสนบัสนุน

ความเขม้แข็งชุมชน รวม    
งบดาํเนินงาน 400,000 400,000    
    คา่ใช้สอย 400,000 400,000    
งบเงนิอุดหนุน 748,000 748,000    
    เงนิอุดหนุน 748,000 748,000    

รวม 1,148,000 1,148,000    
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               

งาน/งบ งานกฬีาและ
นนัทนาการ 

งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ 

งานวชิาการวางแผนและ
สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว รวม  

งบดาํเนินงาน 110,000 190,000 120,000   
    คา่ใช้สอย 110,000 190,000 120,000 420,000  
งบลงทุน 0 0 9,015 9,015  
    คา่ครุภณัฑ์ 0 0 9,015 9,015  
งบเงนิอุดหนุน 0 10,000 0 10,000  
    เงนิอุดหนุน 0 10,000 0 10,000  

รวม 110,000 200,000 129,015 439,015  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
งาน/งบ งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวม    

งบลงทุน 2,446,000 2,446,000    
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 2,446,000 2,446,000    

รวม 2,446,000 2,446,000    
แผนงานการเกษตร               

งาน/งบ งานอนุรกัษ์แหลง่น้ําและป่าไม ้ รวม    
งบดาํเนินงาน 30,000 30,000    
    คา่ใช้สอย 30,000 30,000    

รวม 30,000 30,000    

แผนงานงบกลาง 
    
              

งาน/งบ งบกลาง รวม    
งบกลาง 11,718,202 11,718,202    
    งบกลาง 11,718,202 11,718,202    

รวม 11,718,202 11,718,202    
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ขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

อาํเภอเมอืงเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

 

    โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศยัอาํนาจตามความใน 
พระราชบญัญตัิสภาตาํบลและองค์การบรหิารส่วนตาํบล  พ.ศ.2537  และแกไ้ขเพิ่มเตมิ  ฉบบัที ่ 6 มาตรา 87 จึงตรา
ขอ้บญัญตัขิึ้นไว ้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสว่นตําบลแม่กรณ์  และโดยอนุมตัขิองนายอาํเภอเมืองเชียงราย 

 ขอ้ 1. ข้อบญัญตั ิน้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ขอ้ 2. ข้อบญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้  40,000,000 บาท 

 
ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป  จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรร   และหมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป  

          เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้  40,000,000  บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ้  ดงัน้ี 

         
แผนงาน ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 10,996,682 
  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 729,780 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   
  แผนงานการศกึษา 7,540,521 
  แผนงานสาธารณสุข 55,000 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 12,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,884,800 
  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 1,148,000 
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 439,015 
ดา้นการเศรษฐกจิ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,446,000 
  แผนงานการเกษตร 30,000 
ดา้นการดาํเนินงานอืน่   
  แผนงานงบกลาง 11,718,202 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 40,000,000 

         
 ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิ้น  0 บาท ดงัน้ี            

งบ ยอดรวม 
รวมรายจา่ย 0          
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ขอ้ 6. ให้นายกองค์การบริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์ปฏบิตักิารเบิกจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบการเบกิจา่ยเงนิขององค์การบริหารสว่นตาํบล 

          
ขอ้ 7. ให้นายกองค์การบริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์มีหน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ 

                                

           ประกาศ ณ  วนัที.่................................................................. 

 

       (ลงนาม)............................................... 

            (นายรตัพิงศ ์ เทพสุภา) 
       ตาํแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

 

อนุมตั(ิลงนาม)..................................................  

                      (...............................................) 

ตาํแหน่ง ......................................................... 
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สว่นที ่ 3 

 

รายละเอยีดประกอบขอ้บญัญตัริายจา่ย   

 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

 

 

ของ 

 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

อาํเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 
 



[พิมพ์ข้อความ] 
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รายงานประมาณการรายรบั 
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

อาํเภอ เมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 
                 

  รายรบัจรงิ ประมาณการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 1,020,307.29 1,184,902.82 1,457,360.41 1,400,000.00 12.14 % 1,570,000.00 
     ภาษีบาํรุงท้องที ่ 77,855.02 77,634.70 80,818.23 80,000.00 6.25 % 85,000.00 
     ภาษีป้าย 59,180.00 69,734.00 104,328.00 95,000.00 26.32 % 120,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,157,342.31 1,332,271.52 1,642,506.64 1,575,000.00     1,775,000.00 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต               
     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา 3,453.20 3,424.10 3,298.00 3,400.00 0.00 % 3,400.00 
     คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการแจ้ง
สถานทีจ่าํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 6,200.00 0.00 5,050.00 19,000.00 47.37 % 28,000.00 

     คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือ
แผน่ปลวิเพื่อการโฆษณา 70.00 170.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00 

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 9,134.50 0.00 14,100.00 -64.54 % 5,000.00 
     คา่ปรบัการผดิสญัญา 4,524.00 2,772.00 103,600.00 2,800.00 -64.29 % 1,000.00 
     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการทีเ่ป็น
อนัตรายตอ่สุขภาพ 43,750.00 30,400.00 47,700.00 45,000.00 22.22 % 55,000.00 

     คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่าํหน่ายอาหารหรือ
สถานทีส่ะสมอาหารในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มีพ้ืนทีเ่กนิ 
200 ตารางเมตร 

0.00 14,100.00 15,700.00 0.00 0.00 % 0.00 

     คา่ใบอนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 0.00 3,300.00 0.00 3,300.00 -69.70 % 1,000.00 
     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     คา่ใบอนุญาตอื่นๆ 4,587.50 4,672.00 0.00 4,700.00 -100.00 % 0.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 62,584.70 67,972.60 175,348.00 94,500.00     95,600.00 



[พิมพ์ข้อความ] 
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หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ               
     ดอกเบ้ีย 316,124.12 396,891.71 283,613.00 250,000.00 -20.00 % 200,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 316,124.12 396,891.71 283,613.00 250,000.00     200,000.00 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด               

     คา่ขายแบบแปลน 43,300.00 165,600.00 30,500.00 165,600.00 -96.98 % 5,000.00 
     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 235,751.63 84,302.50 20,114.00 84,300.00 -94.07 % 5,000.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 279,051.63 249,902.50 50,614.00 249,900.00     10,000.00 
หมวดภาษีจดัสรร               
     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื่อน 172,511.96 583,941.85 450,069.60 584,000.00 0.00 % 584,000.00 
     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 7,306,733.82 7,500,526.06 7,780,840.03 7,500,500.00 1.33 % 7,600,000.00 
     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 2,568,259.59 2,572,587.95 2,573,071.34 2,572,600.00 -0.24 % 2,566,400.00 
     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 123,500.65 122,590.28 146,787.06 122,600.00 -0.49 % 122,000.00 
     ภาษีสุรา 1,172,552.21 1,327,219.17 1,311,087.89 1,327,200.00 0.06 % 1,328,000.00 
     ภาษีสรรพสามติ 1,594,903.40 2,286,495.93 2,820,160.86 2,286,500.00 1.47 % 2,320,000.00 
     คา่ภาคหลวงแร่ 45,210.08 34,814.82 46,096.77 34,800.00 -2.30 % 34,000.00 
     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 92,342.59 65,424.91 44,510.87 65,400.00 -0.61 % 65,000.00 
     คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตาม
ประมวลกฎหมายทีด่นิ 2,484,494.00 2,784,674.00 1,887,682.00 1,844,000.00 24.73 % 2,300,000.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 15,560,508.30 17,278,274.97 17,060,306.42 16,337,600.00     16,919,400.00 
หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป               
     เงนิอุดหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจ
หน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือกทาํ 8,696,543.00 8,507,663.00 7,201,481.00 21,700,000.00 -3.23 % 21,000,000.00 

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 8,696,543.00 8,507,663.00 7,201,481.00 21,700,000.00     21,000,000.00 

รวมทุกหมวด 26,072,154.06 27,832,976.30 26,413,869.06 40,207,000.00     40,000,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

อาํเภอเมอืงเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

 
ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้    40,000,000    บาท   แยกเป็น 

รายไดจ้ดัเก็บเอง   
 หมวดภาษีอากร รวม 1,775,000 บาท    
  ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จาํนวน 1,570,000 บาท   
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่

จะเก็บไดม้ากกวา่เดมิ 
  

  
  ภาษีบาํรุงทอ้งที ่ จาํนวน 85,000 บาท   
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่

จะเก็บไดม้ากกวา่เดมิ 
  

  
  ภาษีป้าย จาํนวน 120,000 บาท   
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่

จะเก็บไดม้ากกวา่เดมิ  
  

  
 หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 95,600 บาท   
  คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา จาํนวน 3,400 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะ

เก็บไดเ้ทา่เดมิ 
  

  
  คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการแจง้

สถานทีจ่าํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
จาํนวน 28,000 บาท 

  
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่

จะเก็บไดม้ากกวา่เดมิ 
  

  
  คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือ

แผน่ปลวิเพื่อการโฆษณา 
จาํนวน 200 บาท 

  
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะ

เก็บไดเ้ทา่เดมิ 
  

  
  คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์ จาํนวน 1,000 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะ

เก็บไดเ้ทา่เดมิ 
  

  
  คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ จาํนวน 5,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่

จะเก็บไดน้้อยกวา่เดมิ 
  

  
  คา่ปรบัการผดิสญัญา จาํนวน 1,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะ

เก็บไดน้้อยกวา่เดมิ 
  

  
  คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการทีเ่ป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ 
จาํนวน 55,000 บาท 

  

    
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่
จะเก็บไดม้ากกวา่เดมิ 
  

  

  
  คา่ใบอนุญาตจาํหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ จาํนวน 1,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะ     
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เก็บไดน้้อยกวา่เดมิ 
  คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร จาํนวน 1,000 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะ

เก็บไดเ้ทา่เดมิ  
  

  
 หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ รวม 200,000 บาท   
  ดอกเบ้ีย จาํนวน 200,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่

จะไดร้บัน้อยกวา่เดมิ  
  

  
 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท   
  คา่ขายแบบแปลน จาํนวน 5,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่

จะไดร้บัน้อยกวา่เดมิ 
  

  
  รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ จาํนวน 5,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่

จะไดร้บัน้อยกวา่เดมิ  
  

  
รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่    

 หมวดภาษีจดัสรร รวม 16,919,400 บาท   
  ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื่อน จาํนวน 584,000 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่จะ

ไดร้บัภาษีจดัสรรเทา่เดมิ 
  

  
  ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ จาํนวน 7,600,000 บาท   
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่

จะไดร้บัภาษีจดัสรรมากกวา่เดมิ 
  

  
  ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จาํนวน 2,566,400 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่

จะไดร้บัภาษีจดัสรรน้อยกว่าเดมิ 
  

  
  ภาษีธุรกจิเฉพาะ จาํนวน 122,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่

จะไดร้บัภาษีจดัสรรน้อยกว่าเดมิ 
  

  
  ภาษีสุรา จาํนวน 1,328,000 บาท   
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่

จะไดร้บัภาษีจดัสรรมากกวา่เดมิ 
  

  
  ภาษีสรรพสามติ จาํนวน 2,320,000 บาท   
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่

จะไดร้บัภาษีจดัสรรมากกวา่เดมิ 
  

  
  คา่ภาคหลวงแร่ จาํนวน 34,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่

จะไดร้บัภาษีจดัสรรน้อยกว่าเดมิ 
  

  
  คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จาํนวน 65,000 บาท   
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่

จะไดร้บัภาษีจดัสรรน้อยกว่าเดมิ  
  

  
  คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตาม

ประมวลกฎหมายทีด่นิ 
จาํนวน 2,300,000 บาท 

  
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากคาดวา่

จะไดร้บัภาษีจดัสรรมากกวา่เดมิ  
  

  
รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่    

 หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป รวม 21,000,000 บาท   
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  เงนิอุดหนุนท ั่วไป สาํหรบัดําเนินการตามอาํนาจ
หน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือกทาํ 

จาํนวน 21,000,000 บาท 
  

    
ประมาณการเงนิอุดหนุนท ั่วไป
ไว ้ 7,000,000 บาท ประมาณการเงนิอุดหนุน
ท ั่วไปกาํหนดวตัถุประสงค์ไว ้ 14,000,000 บาท 
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รายงานประมาณการรายจา่ย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

อาํเภอเมืองเชียงราย    จงัหวดัเชียงราย 
                        

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561  

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป                
งานบริหารท ั่วไป                
  งบบุคลากร                
  เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)                
    เงนิเดือนนายก/รองนายก 496,345 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080  
    เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 40,729 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120  
    เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 40,729 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120  
    เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารสว่นตาํบล 82,028 86,400 7,200 86,400 0 % 86,400  
    เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2,365,795 2,404,800 2,373,910 2,389,800 0.63 % 2,404,800  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,025,626 3,089,520 2,979,430 3,074,520     3,089,520  
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)                
    เงนิเดือนพนกังาน 1,842,310 2,036,836 2,232,050 2,400,895 14.47 % 2,748,420  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 48,804 967 21,933 18,000 -96.33 % 660  
    เงนิประจาํตาํแหน่ง 202,096.67 206,593 201,600 210,000 0 % 210,000  
    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 888,170 899,961 754,560 763,200 0.97 % 770,640  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 368,320 84,000 60,000 60,000 0 % 60,000  
    เงนิอื่นๆ 6,990 0 0 0 0 % 0  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 3,356,690.67 3,228,357 3,270,143 3,452,095     3,789,720  
รวมงบบุคลากร 6,382,316.67 6,317,877 6,249,573 6,526,615     6,879,240  
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  งบดาํเนินงาน                
  คา่ตอบแทน                
    คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 990,237.11 468,357.96 490,550.8 30,000 -33.33 % 20,000  
    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 15,660 17,500 12,600 20,000 0 % 20,000  
    คา่เช่าบา้น 30,250 35,104 85,569 171,000 12.28 % 192,000  
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 3,360 3,905 10,340 48,600 -38.27 % 30,000  

รวมคา่ตอบแทน 1,039,507.11 524,866.96 599,059.8 269,600     262,000  
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บริการ 531,784 491,591 481,997 407,000 10.57 % 450,000  
    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 28,496.2 21,781 58,351 20,000 0 % 20,000  
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      คา่ใช้จา่ยคา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั 9,829 0 0 0 0 % 0  
      คา่ใช้จา่ยคา่ของขวญัของรางวลั หรือเงนิรางวลั 0 1,000 1,000 10,000 -50 % 5,000  
      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 64,650 122,000 -58.72 % 50,362  
      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็นคา่

เบ้ียเล้ียง 51,054 0 0 0 0 % 0  
      คา่ใช้จา่ยเพือ่การเลือกต ัง้ 102,597.05 0 0 10,000 50 % 15,000  
      คา่ใช้จา่ยเพือ่จดัเช่าเครือ่งถา่ยเอกสารใช้ใน

สาํนกังาน 41,472.25 0 0 0 0 % 0  
      คา่ดาํเนินการ ตามโครงการ สาํรวจความพงึพอใจ 9,500 0 0 0 0 % 0  
      คา่ดาํเนินการจดัส่งสมาชกิอบต.แมก่รณ์ เขา้

อบรม/สมัมนา 0 0 0 14,889 -100 % 0  
      คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียนต่างๆ 0 10,636 0 0 0 % 0  
      คา่รบัวารสารวชิาการ 51,100 9,900 0 0 0 % 0  
      โครงการจดัเก็บข้อมูลพ้ืนฐานองค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น 24,960 0 0 20,000 -100 % 0  

      

โครงการประชุม/ประชาคม/จดัทาํแผน
ยุทธศาสตร์,แผนพฒันาสามปี,ข้อบญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ยองค์การบริหารสว่นตาํบลแม่
กรณ์,แผนการดาํเนินงาน 

0 0 725 0 0 % 0 
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โครงการประชุม/ประชาคม/ตดิตามประเมนิผล
แผนพฒันาและผลการปฏบิตังิานประจาํปี ของ
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่กรณ์ 

0 1,470 2,075 0 0 % 0 
 

      
โครงการประชุมประชาคม,การติดตามประเมินผล
แผนพฒันาและผลการปฏบิตังิานประจาํปี ของ
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่กรณ์ 

0 0 0 10,000 -50 % 5,000 
 

      

โครงการประชุมประชาคม,จดัทาํแผนยุทธศาสตร์, 
การจดัทาํแผนพฒันาสามปี ,  ข้อบญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ยประจาํปี ขององค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์ ,  แผนดาํเนินงาน 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

 

      

โครงการประชุมประชาคม,จดัทาํแผนยุทธศาสตร์,
การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี่, ขอ้บญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ยประจาํปี ขององค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์,แผนดาํเนินงาน 

0 0 0 0 100 % 5,000 

 
      โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์รอบบริเวณทีท่าํการ

องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่กรณ์ 0 0 149,000 0 0 % 0  
      โครงการแผน่ดินธรรมแผ่นดินทอง 19,729 2,125 0 5,000 0 % 5,000  
      โครงการพธิีทาํบุญเปิดอาคารทีท่าํการองค์การ

บริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์(แหง่ใหม)่ฯ  ฯลฯ 80,850 0 0 0 0 % 0  
      โครงการสง่เสริมใหชุ้มชุนมีการจดัทาํแผนชุมชน 0 0 0 10,000 -50 % 5,000  
      โครงการสวสัดกิารชุมชน 0 0 0 2,000 0 % 2,000  
      โครงการสาํรวจความพงึพอใจ 0 11,000 11,000 20,000 -100 % 0  
    คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม 152,444.77 118,467.74 191,464.6 103,000 -51.46 % 50,000  

รวมคา่ใช้สอย 1,103,816.27 667,970.74 960,262.6 763,889     612,362  
  คา่วสัด ุ                
    วสัดุสาํนกังาน 304,779 125,573 157,882 195,000 -65.69 % 66,900  
    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 18,750 1,297 7,428 10,000 0 % 10,000  
    วสัดุงานบา้นงานครวั 180,342 143,466 62,638 30,000 -33.33 % 20,000  
    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0 0 9,550 20,000 0 % 20,000  
    วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 197,676.46 141,378.75 144,796.56 290,000 -65.52 % 100,000  
    วสัดุการเกษตร 15,000 0 0 0 0 % 0  
    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 26,496 18,084 7,900 0 100 % 10,000  
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 36,965 28,325 41,670 35,000 -42.86 % 20,000  
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    วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 0 16,200 0 10,000 0 % 10,000  
    วสัดุอื่น 0 26,925 9,265 5,000 0 % 5,000  

รวมคา่วสัด ุ 780,008.46 501,248.75 441,129.56 595,000     261,900  
  คา่สาธารณูปโภค                
    คา่ไฟฟ้า 122,477.96 147,475.72 243,967.59 270,000 -25.93 % 200,000  
    คา่บรกิารโทรศพัท์ 5,296.59 12,836.15 10,303.15 20,000 0 % 20,000  
    คา่บรกิารไปรษณีย์ 15,820 14,570 6,011 10,000 0 % 10,000  
    คา่บรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม 16,093.14 33,499.77 62,789.3 54,500 -26.61 % 40,000  

รวมคา่สาธารณูปโภค 159,687.69 208,381.64 323,071.04 354,500     270,000  
รวมงบดาํเนินงาน 3,083,019.53 1,902,468.09 2,323,523 1,982,989     1,406,262  

  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์สาํนกังาน                

      

โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ีสาํนกังานพนกัพงิ  มีล้อ  
สามารถโยกและหมุนไดร้อบตวัขนาดกวา้ง  50  
ซม.  ยาว  52  ซม. สูง  78 - 88  ซม. จาํนวน  1  
ตวั  ราคาตวัละ2,000  บาท จดัซ้ือตามราคา
ทอ้งตลาด 

0 0 0 2,000 -100 % 0 

 
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งโทรสาร 0 0 0 0 100 % 18,000  

      

โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น
ชนิดตดิผนงั(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  24,000  
บีทียู  จาํนวน  8  ตวั  ราคาตวัละ  28,000  บาท  
จดัซ้ือตามราคาบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
สาํนกังบประมาณ  เดือนมีนาคม  2558 

0 167,200 0 0 0 % 0 

 
      โครงการจดัซ้ือตู้ 0 0 0 12,000 -66.67 % 4,000  
      โครงการจดัซ้ือตูบ้านเลื่อนทบึ 0 0 8,000 0 0 % 0  

      
โครงการจดัซ้ือตูส้าขาโทรศพัท ์ขนาด 4 สายนอก  
16  สายภายใน  พรอ้มตดิต ัง้ จดัซ้ือตามราคา
ทอ้งตลาด 

0 0 0 36,000 -100 % 0 
 

      

โครงการจดัซ้ือโตะ๊พบัหน้าฟอเมกา้ขาว ขนาด 
กวา้ง 60 เซนตเิมตร ยาว 120 เซนตเิมตร  ขาชุบ
โครเมียม หน้า TOP อยา่งหนา จํานวน  3  ตวั ๆ 
ละ 2,100 บาท 

0 0 0 6,300 -100 % 0 
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โครงการจดัซ้ือโตะ๊พบัหน้าฟอเมกา้ขาว ขนาด 
กวา้ง 60 เซนตเิมตร ยาว 180 เซนตเิมตร  ขาชุบ
โครเมียม หน้า TOP อยา่งหนา จํานวน 20 ตวั ๆ 
ละ 2,500 บาท 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

 

      

โครงการจดัซ้ือโตะ๊พบัหน้าฟอเมกา้ขาว ขนาด 
กวา้ง 75 เซนตเิมตร ยาว 180 เซนตเิมตร  ขาชุบ
โครเมียม หน้า TOP อยา่งหนา จํานวน 8 ตวั ๆ 
ละ 2,700 บาท 

0 0 0 21,600 -100 % 0 

 
      โครงการจดัซ้ือแผงก ัน้หอ้ง(พาร์ตชิ ั่น)แบบทบึ 0 0 6,770 0 0 % 0  
      จดัซ้ือเครื่องปรบัอากาศ 66,000 0 0 0 0 % 0  
      จดัซ้ือโต๊ะทาํงานพรอ้มเกา้อ้ีสาํนกัปลดั 44,450 0 0 0 0 % 0  

     

จดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา  หมู ่ 9  หน้าโตะ๊  9 น้ิวผลติจาก
ไม้สกั  ลงรกัปิดทอง  พรอ้มโตะ๊แทน่ใหญข่าสงิห์  
จาํนวน  1  ชุด 0 0 0 18,000 -100 % 0 

 
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                
      โครงการจดัซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) 0 1,792,000 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์การเกษตร                
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งบดหั่นย่อยอเนกประสงค์ 0 0 42,000 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งสูบน้ําขนาดเล็ก 0 0 4,800 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                
      โครงการจดัซ้ือกลอ้งถา่ยรูปดจิติอล 0 0 34,990 0 0 % 0  
      จดัซ้ือกล้องถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอล 0 6,700 0 0 0 % 0  
      จดัซ้ือเครื่องมลัติมเิดียโปรเจคเตอร์ 27,700 0 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั                
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งทาํน้ําเย็น 0 0 0 0 100 % 10,000  
      โครงการจดัซ้ือถงัตม้น้ําสเตนเลสไฟฟ้า 0 0 16,000 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                
      เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาํหรบังานสาํนกังาน 0 0 0 0 100 % 16,000  
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์  สาํหรบังาน

สาํนกังาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 น้ิว) 0 0 0 16,000 -100 % 0  
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์สาํหรบังาน

สาํนกังาน 0 0 16,000 0 0 % 0  
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      จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุคสาํหรบังานสาํนกังาน 37,200 0 0 0 0 % 0  
รวมคา่ครุภณัฑ์ 175,350 1,965,900 128,560 161,900     48,000  
รวมงบลงทุน 175,350 1,965,900 128,560 161,900     48,000  

  งบรายจา่ยอืน่                
  รายจ่ายอืน่                
    รายจา่ยอืน่ 0 0 0 0 100 % 20,000  

รวมรายจา่ยอืน่ 0 0 0 0     20,000  
รวมงบรายจา่ยอืน่ 0 0 0 0     20,000  

  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 45,000 104,142.86 95,000 87,340 -7.26 % 81,000  

รวมเงนิอุดหนุน 45,000 104,142.86 95,000 87,340     81,000  
รวมงบเงนิอุดหนุน 45,000 104,142.86 95,000 87,340     81,000  

รวมงานบรหิารท ั่วไป 9,685,686.2 10,290,387.95 8,796,656 8,758,844     8,434,502  
งานบริหารงานคลงั                
  งบบุคลากร                
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)                
    เงนิเดือนพนกังาน 717,097 835,080 1,203,722 1,266,360 8.81 % 1,377,960  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 14,415 0 0 0 0 % 0  
    เงนิประจาํตาํแหน่ง 61,016.67 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000  
    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 175,900 235,800 219,500 199,380 23.44 % 246,120  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 61,700 36,000 32,000 32,220 3.35 % 33,300  
    เงนิอื่นๆ 6,640 0 0 0 0 % 0  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,036,768.67 1,148,880 1,497,222 1,539,960     1,699,380  
รวมงบบุคลากร 1,036,768.67 1,148,880 1,497,222 1,539,960     1,699,380  

  งบดาํเนินงาน                
  คา่ตอบแทน                
    คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 218,172.67 187,420 215,478.02 10,000 0 % 10,000  
    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 24,000 22,600 19,700 20,000 0 % 20,000  
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    คา่เช่าบา้น 53,850 67,100 103,500 110,500 46.61 % 162,000  
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 3,800 6,267 7,120 30,800 0 % 30,800  

รวมคา่ตอบแทน 299,822.67 283,387 345,798.02 171,300     222,800  
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บริการ 111,500 106,830 368,815 392,135 -4.11 % 376,000  
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      1).คา่ลงทะเบียนและคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไป

ราชการ 0 0 0 152,000 -34.21 % 100,000  
      2.คา่ใช้จา่ยโครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจดัเก็บ

ภาษีประจาํปี 0 0 0 0 100 % 20,000  
      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 10,706 51,698 82,944 0 0 % 0  
      โครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทรพัย์สนิ 0 94,330 0 0 0 % 0  
    คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม 0 0 0 9,685 3.25 % 10,000  

รวมคา่ใช้สอย 122,206 252,858 451,759 553,820     506,000  
  คา่วสัด ุ                
    วสัดุสาํนกังาน 67,223.93 42,304.5 71,987 75,125 -20.13 % 60,000  
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 5,288 19,750 39,996 35,000 -14.29 % 30,000  

รวมคา่วสัด ุ 72,511.93 62,054.5 111,983 110,125     90,000  
รวมงบดาํเนินงาน 494,540.6 598,299.5 909,540.02 835,245     818,800  

  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์สาํนกังาน                
      โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ีทาํงาน 0 0 980 0 0 % 0  

      

โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ีสาํนกังานพนกัพงิ  มีล้อ  
สามารถโยกและหมุนไดร้อบตวั  ขนาดกวา้ง  50  
ซม.  ยาว  52  ซม. สูง  78 - 88  ซม. จาํนวน  2  
ตวั  ราคาตวัละ 2,000  บาท จดัซ้ือตามราคา
ทอ้งตลาด 

0 0 0 4,000 -100 % 0 

 
      โครงการจดัซ้ือตู้ 0 0 0 19,800 -100 % 0  
      โครงการจดัซ้ือตูบ้านเลื่อน 0 0 21,560 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือโตะ๊ทาํงาน 0 0 4,400 0 0 % 0  



28 
 

      จดัซ้ือตู้รางเลื่อน 79,000 0 0 0 0 % 0  
      จดัซ้ือโต๊ะทาํงาน พรอ้มเกา้อ้ี 18,700 0 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                
      โครงการจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ 0 0 0 0 100 % 44,000  
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ                
      เครือ่งเสียงลอ้ลาก พกพา 0 0 0 25,000 -100 % 0  
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                
      โครงการจดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล 0 0 0 10,000 -100 % 0  
    ครุภณัฑ์สาํรวจ                
      โครงการจดัซ้ือล้อวดัระยะทางแบบระบบดจิติอล 0 0 0 8,000 -100 % 0  
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์ สาํหรบังาน

ประมวลผล 0 22,000 0 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาํหรบั

งานสาํนกังาน 0 0 51,000 0 0 % 0  
      จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุคสาํหรบังานสาํนกังาน 24,800 0 0 0 0 % 0  

รวมคา่ครุภณัฑ์ 122,500 22,000 77,940 66,800     44,000  
รวมงบลงทุน 122,500 22,000 77,940 66,800     44,000  

รวมงานบรหิารงานคลงั 1,653,809.27 1,769,179.5 2,484,702.02 2,442,005     2,562,180  
รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 11,339,495.47 12,059,567.45 11,281,358.02 11,200,849     10,996,682  

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน                
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั                
  งบบุคลากร                
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)                
    เงนิเดือนพนกังาน 0 48,720 2,473 0 0 % 0  
    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 277,251 251,160 261,360 3.9 % 271,560  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 56,062 48,000 44,460 -0.54 % 44,220  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0 382,033 301,633 305,820     315,780  
รวมงบบุคลากร 0 382,033 301,633 305,820     315,780  
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  งบดาํเนินงาน                
  คา่ตอบแทน                
    คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 0 49,099.06 41,441.4 5,000 0 % 5,000  
รวมคา่ตอบแทน 0 49,099.06 41,441.4 5,000     5,000  

  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บริการ 0 0 288,000 296,000 -2.7 % 288,000  
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      โครงการ  แกไ้ขปญัหาและลดอุบตัเิหตุทางถนน

ช่วงวนัช่วงสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2557 23,800 0 0 0 0 % 0  
      โครงการแก้ไขปญัหาและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วง

วนัขึ้นปีใหม่      ประจาํปี  2557 23,600 0 0 0 0 % 0  
      โครงการต ัง้จุดตรวจ จุดสกดัยาเสพตดิ 0 0 4,860 10,000 50 % 15,000  
      โครงการต ัง้จุดตรวจจุดสกดัยาเสพตดิ 19,950 9,900 0 0 0 % 0  
      โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ 0 0 0 0 100 % 25,000  
      โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม ่2559 0 0 23,820 0 0 % 0  
      โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม ่2560 0 0 0 24,120 -100 % 0  
      โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 25,000  
      โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 2559 0 0 34,200 0 0 % 0  
      โครงการฝึกซ้อมแผนป้องสาธารณภยัใหก้บั

ประชาชนในพ้ืนทีต่าํบลแม่กรณ์ 0 0 0 0 100 % 10,000  
      โครงการฝึกอบรม อปพร. ประจาํปี 2557 142,289.2 0 0 0 0 % 0  
      โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัใน

สถานทีร่าชการ 0 0 0 0 100 % 10,000  
      โครงการฝึกอบรมชุดรกัษาความสงบเรียบรอ้ย

ตาํบลแมก่รณ์ 0 0 0 5,400 85.19 % 10,000  
      โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ศกัยภาพ อปพร.

ประจาํปีงบประมาณ 0 0 0 0 100 % 10,000  
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      โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ศกัยภาพ อปพร.
ประจาํปีงบประมาณ 2559 0 0 15,000 0 0 % 0  

      โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ศกัยภาพ อปพร.
ประจาํปีงบประมาณ 2560 0 0 0 10,000 -100 % 0  

      โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควนั 0 10,000 0 0 0 % 0  
      โครงการสนบัสนุนสายตรวจอาสาในพ้ืนทีต่าํบลแม่

กรณ์ 0 0 0 7,500 -100 % 0  
      โครงการใหค้วามรูป้ระชาชนเกีย่วกบัการป้องกนั

และระงบัอคัคีภยัในทีอ่ยูอ่าศยัและหอพกั 0 0 0 5,000 0 % 5,000  
      โครงการอบรมใหค้วามรูก้ารรกัษาความสงบงาน

ป้องกนัภยัฯลฯ สายตรวจอปพร.ผู้นําชุมชน 0 29,000 0 0 0 % 0  
รวมคา่ใช้สอย 209,639.2 48,900 365,880 358,020     398,000  

  คา่วสัด ุ                
    วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 2,500 0 0 0 % 0  
    วสัดุเครือ่งแตง่กาย 98,600 0 0 0 0 % 0  
    วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 0 0 13,020 0 0 % 0  

รวมคา่วสัด ุ 98,600 2,500 13,020 0     0  
รวมงบดาํเนินงาน 308,239.2 100,499.06 420,341.4 363,020     403,000  

  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ                
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งรบัส่งวทิยุ 0 50,500 0 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือสปอร์ตไลท ์พรอ้มขาต ัง้ 0 0 0 3,500 -100 % 0  
      จดัซ้ือเครื่องกาํเนิดไฟฟ้า 0 0 62,000 0 0 % 0  
      จดัซ้ือป้ายไฟสามเหลีย่มหยุดตรวจ 0 0 0 66,000 -100 % 0  
      จดัซ้ือลาํโพงฮอร์น 0 0 0 8,500 -100 % 0  
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                
      จดัซ้ือสญัญาณไฟวบัวาบและเสียงสญัญาณไซเรน

พรอ้มอุปกรณ์เครือ่งขยายเสียง 0 46,500 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์                
      จดัซ้ือชุดกระดานแข็งรองนอน พรอ้มเข็มขดัรดั 

(spine board) 0 14,000 0 0 0 % 0  
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    ครุภณัฑ์โรงงาน                
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งเป่าลม 0 0 0 0 100 % 11,000  
      จดัซ้ือเลือ่ยยนต์ ๑ เครือ่ง 0 14,000 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์เครื่องดบัเพลงิ                
      โครงการจดัซ้ือถุงมือดบัเพลงิ 0 0 0 11,000 -100 % 0  
      โครงการจดัซ้ือรองเทา้ดบัเพลงิ 0 0 0 15,600 -100 % 0  
      โครงการจดัซ้ือสายสง่น้ําดบัเพลงิชนิดยาง

สงัเคราะห์ 0 0 0 25,000 -100 % 0  
      จดัซ้ือท่อแยกน้ําดบัเพลิง 2 ทาง 0 8,000 0 0 0 % 0  
      จดัซ้ือสายส่งน้ําดบัเพลิงชนิดยางสงัเคราะห์ 0 12,000 0 0 0 % 0  
      จดัซ้ือหวัฉีดน้ําดบัเพลิงสามารถปรบัตวัเป็นลาํตรง

และฝอย 0 30,000 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาํหรบั

ประมวลผล 0 0 0 16,000 -100 % 0  
รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 175,000 62,000 145,600     11,000  
รวมงบลงทุน 0 175,000 62,000 145,600     11,000  

  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 30,000 0 0 0 0 % 0  

รวมเงนิอุดหนุน 30,000 0 0 0     0  
รวมงบเงนิอุดหนุน 30,000 0 0 0     0  

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั 338,239.2 657,532.06 783,974.4 814,440     729,780  
รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 338,239.2 657,532.06 783,974.4 814,440     729,780  

แผนงานการศึกษา                
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา                
  งบบุคลากร                
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)                
    เงนิเดือนพนกังาน 549,091 264,783 404,652 446,560 75.21 % 782,400  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 23,075 0 17,215 9,780 -100 % 0  
    เงนิประจาํตาํแหน่ง 0 0 27,517 42,000 0 % 42,000  
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    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 268,059 0 0 639,000 1.41 % 648,000  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 142,740 0 0 72,000 0 % 72,000  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 982,965 264,783 449,384 1,209,340     1,544,400  
รวมงบบุคลากร 982,965 264,783 449,384 1,209,340     1,544,400  

  งบดาํเนินงาน                
  คา่ตอบแทน                
    คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 470,934.85 36,121.36 66,397.94 10,000 0 % 10,000  
    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000  
    คา่เช่าบา้น 42,454 8,850 0 66,100 -69.74 % 20,000  
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 7,600 3,520 4,740 8,000 25 % 10,000  
    เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 540 0 0 0 0 % 0  

รวมคา่ตอบแทน 521,528.85 48,491.36 71,137.94 94,100     50,000  
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บริการ 34,700 0 64,000 0 100 % 60,000  
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 21,812 16,382 38,154 75,000 -33.33 % 50,000  
      คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม 0 0 1,375 0 100 % 40,000  
      โครงการ สนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหาร

สถานศกึษา 3,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการอบรมการจดัทาํแผนและพฒันาหลกัสูตร

สถานศกึษา 0 0 0 10,000 -100 % 0  
    คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม 10,780 770 0 10,000 -100 % 0  

รวมคา่ใช้สอย 70,292 17,152 103,529 95,000     150,000  
  คา่วสัด ุ                
    วสัดุสาํนกังาน 89,987 51,096 29,986 48,500 -38.14 % 30,000  
    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 3,960 0 0 0 0 % 0  
    วสัดุงานบา้นงานครวั 39,404 15,958 47,743 40,000 -50 % 20,000  
    คา่อาหารเสริม (นม) 0 0 0 0 100 % 791,391  
    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 4,200 2,850 0 0 100 % 10,000  
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    วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 80,742.6 79,008.75 64,272.65 200,000 -65 % 70,000  
    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,200 10,000 0 0 100 % 5,000  
    วสัดุกีฬา 0 0 0 5,000 0 % 5,000  
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 7,126 8,160 19,962 55,000 -45.45 % 30,000  
    วสัดอืุ่น 923,280.12 740,196.2 797,618.94 960,323 -100 % 0  

รวมคา่วสัด ุ 1,149,899.72 907,268.95 959,582.59 1,308,823     961,391  
  คา่สาธารณูปโภค                
    คา่ไฟฟ้า 15,977.2 18,031.11 17,698.52 90,000 -55.56 % 40,000  
    คา่บรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม 11,596.66 8,480.88 10,374.78 20,000 0 % 20,000  

รวมคา่สาธารณูปโภค 27,573.86 26,511.99 28,073.3 110,000     60,000  
รวมงบดาํเนินงาน 1,769,294.43 999,424.3 1,162,322.83 1,607,923     1,221,391  

  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์สาํนกังาน                
      จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 10,000 -100 % 0  
    ครุภณัฑ์การศกึษา                
      โครงการจดัซ้ือจกัรธรรมดาอุตสาหกรรม 0 43,500 0 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือจกัรอุตสาหกรรมแบบเย็บผา้ 0 0 15,000 16,000 -100 % 0  
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                
      เครือ่งคอมพิวเตอร์สาํหรบัสาํนกังาน   สาํหรบัสว่น

การศกึษา 0 0 16,000 0 0 % 0  
      จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุคสาํหรบังานสาํนกังาน 12,400 0 0 0 0 % 0  

รวมคา่ครุภณัฑ์ 12,400 43,500 31,000 26,000     0  
  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                
    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ                
      โครงการกอ่สรา้งศาลพระภูมเิจา้ทีอ่งค์การบรหิาร

สว่นตาํบลแมก่รณ์   0 0 45,000 0 0 % 0  
รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 0 45,000 0     0  

รวมงบลงทุน 12,400 43,500 76,000 26,000     0  
รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 2,764,659.43 1,307,707.3 1,687,706.83 2,843,263     2,765,791  
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งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา                
  งบบุคลากร                
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)                
    เงนิเดือนพนกังาน 0 302,700 555,774 1,204,720 18.5 % 1,427,640  
    เงนิประจาํตาํแหน่ง 0 0 0 10,000 110 % 21,000  
    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 540,000 756,000 544,800 3.48 % 563,760  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 85,323 84,000 72,000 25 % 90,000  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0 928,023 1,395,774 1,831,520     2,102,400  
รวมงบบุคลากร 0 928,023 1,395,774 1,831,520     2,102,400  

  งบดาํเนินงาน                
  คา่ตอบแทน                
    คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 0 268,918.52 322,461.98 20,000 0 % 20,000  
รวมคา่ตอบแทน 0 268,918.52 322,461.98 20,000     20,000  

  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บริการ 0 167,700 36,000 66,000 0 % 66,000  
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      คา่ใช้จา่ยตามโครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาต ิ 15,675 0 19,910 0 0 % 0  
      คา่ใช้จา่ยตามโครงการจดักจิกรรมวนัแม/่วนัพ่อ

แหง่ชาติ 500 0 0 0 0 % 0  
      โครงการ สนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหาร

สถานศกึษา 738,200 723,600 850,999 0 0 % 0  
      โครงการจดักจิกรรมทศันศกึษา 0 0 0 10,000 100 % 20,000  
      โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแห่งชาต ิ 0 19,925 0 20,000 0 % 20,000  
      โครงการจดักจิกรรมวนัแม/่วนัพ่อแหง่ชาต ิ 0 0 0 10,000 0 % 10,000  
      โครงการพฒันาปรบัปรุงแหลง่เรียนรูข้องศูนย์

พฒันาเด็กเล็กตาํบลแมก่รณ์ ฯ ฯลฯ 53,600 0 0 0 0 % 0  

      

โครงการศึกษาดูงานของโรงเรียนองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์และศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์  (งานมหกรรม
การศกึษา) 

0 0 0 65,000 -100 % 0 

 
      โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษา 0 0 0 1,284,280 -20.75 % 1,017,830  
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      โครงการอบรมพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา 0 0 0 0 100 % 20,000  

      เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัทาํศูนย์การเรียนรู้
สาํหรบัเด็กปฐมวยั ฯ  ฯลฯ 0 50,000 0 0 0 % 0  

รวมคา่ใช้สอย 807,975 961,225 906,909 1,455,280     1,153,830  
  คา่วสัด ุ                
    วสัดุสาํนกังาน 0 0 0 0 100 % 60,000  
    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 12,670 0 0 0 % 0  
    คา่อาหารเสริม (นม) 0 18,654.3 0 7,000 -100 % 0  
    คา่อาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน 62,400 0 0 40,000 -100 % 0  
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 0 3,690 0 0 0 % 0  

รวมคา่วสัด ุ 62,400 35,014.3 0 47,000     60,000  
รวมงบดาํเนินงาน 870,375 1,265,157.82 1,229,370.98 1,522,280     1,233,830  

  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์สาํนกังาน                
      โครงการจดัซ้ือตู ้2 บาน เปิดมือจบับดิ 0 0 0 0 100 % 4,500  
      พดัลมตดิผนงั 0 0 0 45,000 -100 % 0  
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ                
      เครือ่งเล่น DVD 0 0 0 5,000 -100 % 0  
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                
      จดัซ้ือกล้องถา่ยรูป 0 3,990 0 0 0 % 0  
      จดัซ้ือโทรทศัน์สี ขนาด 32 น้ิว 0 23,700 0 0 0 % 0  
      จดัซ้ือลาํโพงช่วยสอน 0 3,900 0 0 0 % 0  
      โทรทศัน์  แอล อี ดี ( LED TV) 0 0 0 17,000 -100 % 0  
    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั                
      จดัซ้ือตูเ้ย็นสาํหรบัโรงเรียนอบต. 0 9,700 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                
      โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 0 0 0 0 100 % 16,000  
      จดัซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์สาํหรบัสํานกังาน 0 0 0 16,000 -100 % 0  

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 41,290 0 83,000     20,500  
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  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                
    คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่ก่อสรา้ง                
      คา่ใช้จา่ยในการซ่อมแซมอาคารเรียน 0 0 0 200,000 -100 % 0  
      คา่ใช้จา่ยในการปรบัปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบ 0 0 0 0 100 % 200,000  
รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 0 0 200,000     200,000  

รวมงบลงทุน 0 41,290 0 283,000     220,500  
  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 1,630,000 1,286,000 1,086,200 1,177,300 3.46 % 1,218,000  

รวมเงนิอุดหนุน 1,630,000 1,286,000 1,086,200 1,177,300     1,218,000  
รวมงบเงนิอุดหนุน 1,630,000 1,286,000 1,086,200 1,177,300     1,218,000  

รวมงานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 2,500,375 3,520,470.82 3,711,344.98 4,814,100     4,774,730  
รวมแผนงานการศกึษา 5,265,034.43 4,828,178.12 5,399,051.81 7,657,363     7,540,521  

แผนงานสาธารณสุข                
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      โครงการควบคุมและป้องกนัโรคตดิตอ่และโรคไม่

ตดิตอ่ 0 0 10,000 10,000 0 % 10,000  
      โครงการฉีดวคัซีนป้องกนัสุนขับา้ 50,280 0 0 0 0 % 0  
      โครงการป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ 0 0 0 10,000 100 % 20,000  
      โครงการพน่หมอกควนั 153,808.7 0 47,952.3 100,000 -100 % 0  
      โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 0 0 3,002.1 10,000 -50 % 5,000  
      โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคตา่งๆ ในตาํบลแม่

กรณ์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000  
      โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตัหิน้าที่

ดา้นสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 10,000  
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      โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดูงาน
ของ อสม. 0 0 199,950 0 0 % 0  

      โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ  ประจาํปี  
2559 0 0 146,600 0 0 % 0  

รวมคา่ใช้สอย 204,088.7 0 407,504.4 140,000     55,000  
รวมงบดาํเนินงาน 204,088.7 0 407,504.4 140,000     55,000  

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 204,088.7 0 407,504.4 140,000     55,000  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ                

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการพน่หมอกควนั
เคมีป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกทีเ่กดิจากยุง  และ
ป้องกนัโรคอืน่ทีเ่กดิจาก  ฯ  ฯลฯ 

0 136,104.45 0 0 0 % 0 
 

รวมคา่ใช้สอย 0 136,104.45 0 0     0  
รวมงบดาํเนินงาน 0 136,104.45 0 0     0  

  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนเอกชน 0 97,500 97,500 97,500 -100 % 0  

รวมเงนิอุดหนุน 0 97,500 97,500 97,500     0  
รวมงบเงนิอุดหนุน 0 97,500 97,500 97,500     0  

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 0 233,604.45 97,500 97,500     0  
งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข                
  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนเอกชน 130,000 0 0 0 0 % 0  

รวมเงนิอุดหนุน 130,000 0 0 0     0  
รวมงบเงนิอุดหนุน 130,000 0 0 0     0  

รวมงานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 130,000 0 0 0     0  
รวมแผนงานสาธารณสุข 334,088.7 233,604.45 505,004.4 237,500     55,000  
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์                
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      โครงการจดัต ัง้ชมรมผู้สูงอายุตาํบลแม่กรณ์ 25,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการดูแลผูพ้กิารและผูด้้อยโอกาส 0 0 0 0 100 % 5,000  
      โครงการเยีย่มบา้นผู้พกิาร 0 0 0 0 100 % 5,000  
      โครงการเยืย่มบา้นผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 2,000  

รวมคา่ใช้สอย 25,000 0 0 0     12,000  
รวมงบดาํเนินงาน 25,000 0 0 0     12,000  

รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 25,000 0 0 0     12,000  
รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 25,000 0 0 0     12,000  

แผนงานเคหะและชุมชน                
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน                
  งบบุคลากร                
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)                
    เงนิเดือนพนกังาน 298,055 291,000 333,360 346,020 8.69 % 376,080  
    เงนิประจาํตาํแหน่ง 61,016.67 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000  
    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 462,440 614,288 746,640 768,120 2.8 % 789,600  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 141,400 104,870 109,740 97,100 -18 % 79,620  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 962,911.67 1,052,158 1,231,740 1,253,240     1,287,300  
รวมงบบุคลากร 962,911.67 1,052,158 1,231,740 1,253,240     1,287,300  

  งบดาํเนินงาน                
  คา่ตอบแทน                
    คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 262,039.1 201,509.7 199,105.6 70,000 -42.86 % 40,000  
    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 4,320 0 0 10,000 0 % 10,000  
    คา่เช่าบา้น 39,510 36,000 38,500 42,000 0 % 42,000  
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    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 3,537 3,200 3,520 4,800 25 % 6,000  
    เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 367 0 0 0 0 % 0  

รวมคา่ตอบแทน 309,773.1 240,709.7 241,125.6 126,800     98,000  
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บริการ 54,630 0 18,180 10,000 295 % 39,500  
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 9,500.38 5,000 12,023.25 75,000 -26.67 % 55,000  
    คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม 3,488 2,575 8,889 356,000 6.74 % 380,000  

รวมคา่ใช้สอย 67,618.38 7,575 39,092.25 441,000     474,500  
  คา่วสัด ุ                
    วสัดุสาํนกังาน 33,008 22,970 13,853 25,000 20 % 30,000  
    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 27,955 39,646 48,744 20,000 100 % 40,000  
    วสัดุก่อสรา้ง 188,775 208,945.2 183,915 50,000 0 % 50,000  
    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,578 0 0 10,000 0 % 10,000  
    วสัดุเครือ่งแตง่กาย 0 0 29,268 0 0 % 0  
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,240 7,975 29,990 25,000 20 % 30,000  
    วสัดุอื่น 0 0 0 0 100 % 5,000  

รวมคา่วสัด ุ 254,556 279,536.2 305,770 130,000     165,000  
รวมงบดาํเนินงาน 631,947.48 527,820.9 585,987.85 697,800     737,500  

  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์สาํนกังาน                
      จดัซ้ือตู้บานเลือ่นกระจก 0 0 0 5,100 -100 % 0  
      จดัซ้ือโต๊ะทาํงานพรอ้มเกา้อ้ีสาํหรบัผูอ้าํนวยการ

กองช่าง 10,190 0 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                
      โครงการจดัซ้ือรถกระเช้าอเนกประสงค์  6  ล้อ 

(ดีเซล) 0 0 0 0 100 % 2,500,000  
   ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ                
      จดัซ้ือเครื่อวรบัสง่วทิยุ ระบบ VHF/FM 0 23,000 0 0 0 % 0  
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      จดัซ้ือเสียงตามสายภายในหมู่บา้น หมูท่ี ่8 0 0 43,200 0 0 % 0  
      ชุดเครือ่งเสียง 0 0 0 0 100 % 150,000  
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                
      ซ้ือกล้องถา่ยภาพน่ิงระบบดิจติอล 0 3,990 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์สาํรวจ                
      จดัซ้ือเทปวดัระยะ 6,500 0 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                
      เครือ่งคอมพิวเตอร์ สาํหรบังานประมวลผล  แบบที ่

1 (ขนาดไมน้่อยกวา่18.5 น้ิว) 0 0 0 22,000 -100 % 0  
      เครือ่งคอมพิวเตอร์ สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่

2  (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 น้ิว) 0 0 0 29,000 -100 % 0  
      จดัซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์ 0 22,000 0 0 0 % 0  
      จดัซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ สาํหรบังาน

ประมวลผล 0 0 21,000 0 0 % 0  
      จดัซ้ือเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ(Inkjet  Printer) 0 8,500 0 0 0 % 0  

รวมคา่ครุภณัฑ์ 16,690 57,490 64,200 56,100     2,650,000  
  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                
    อาคารตา่ง ๆ                
      ตดิต ัง้ผนงัก ัน้ห้อง อบต.แหง่ใหม่ 94,000 0 0 0 0 % 0  
    คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่ก่อสรา้ง                
      คา่ดาํเนินการบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทีด่นิ และ

สิง่ก่อสรา้ง 696,500 0 0 0 0 % 0  
      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่ก่อสรา้ง 0 524,300 0 0 0 % 0  
      คา่บาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทีด่ิน และสิง่กอ่สรา้ง 0 0 585,000 0 0 % 0  
      โครงการปรบัปรุง ต่อเตมิ และปรบัภูมทิศัน์ทีท่าํ

การองค์การบริหารสว่นตาํบลแม่กรณ์ 0 0 0 145,000 -100 % 0  

      

ดาํเนินการบาํรุงรกัษา ซ่อมแซม  ปรบัปรุง ทีด่ิน
และสิง่กอ่สรา้ง เช่น คา่ปรบัปรุงอาคารสาธารณะ  
ถนน  ท่อระบาย  ทางระบายน้ํา   สะพาน  ตดิต ัง้
เคลือ่นยา้ยซ่อมแซม ปรบัปรุงระบบประปาหมู่บา้น  
ระบบไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคาร  ไฟฟ้า
สาธารณะ  งานอาคาร  งานบาํรุงรกัษาทาง และ
สาธารณูปโภคตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบังานดา้นโยธา 
ฯลฯ 

0 0 0 659,100 -100 % 0 
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    คา่ออกแบบ คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นิตบุิคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือ่ใหไ้ด้มาซึ่งสิง่กอ่สรา้ง                

      
คา่ออกแบบ  คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชนนิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ไดม้าซึง่
สิง่ก่อสรา้ง 

0 0 0 75,000 -86.67 % 10,000 
 

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 790,500 524,300 585,000 879,100     10,000  
รวมงบลงทุน 807,190 581,790 649,200 935,200     2,660,000  

  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 0 0 0 50,000 -100 % 0  

รวมเงนิอุดหนุน 0 0 0 50,000     0  
รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0 0 50,000     0  

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 2,402,049.15 2,161,768.9 2,466,927.85 2,936,240     4,684,800  
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      โครงการจดัการขยะในหมู่บา้น 0 0 50,360 0 100 % 50,000  
      โครงการจดัการขยะรีไซเคลิ 0 5,005 0 0 0 % 0  
      โครงการจดัการสิง่แวดล้อมและการคดัแยกขยะ 0 0 0 300,000 -83.33 % 50,000  
      โครงการจดัการสิง่แวดล้อมและการคดัแยกขยะ

ครวัเรือน 0 0 199,323 0 0 % 0  
      โครงการพฒันาและสง่เสริมหมู่บ้านปลอดขยะ

ตน้แบบ 0 0 0 0 100 % 100,000  
      โครงการหน้าบา้นน่ามองและการจดัการขยะมูล

ฝอย  บา้นหนองเขียว  หมูท่ี ่ 12 0 18,000 0 0 0 % 0  
      โครงการหมูบ่า้นคดัแยกขยะ  บา้นเวียงหวาย  หมู่

ที ่ 2 0 16,380 0 0 0 % 0  
      โครงการหมูบ่า้นสะอาด  หน้าบา้นน่าดู  หลงับา้น

น่ามอง  พี่น้องสามคัคี 0 0 0 189,000 -100 % 0  
      โครงการอบรมศกึษาดูงานการคดัแยกขยะ 0 7,500 0 0 0 % 0  

รวมคา่ใช้สอย 0 46,885 249,683 489,000     200,000  
รวมงบดาํเนินงาน 0 46,885 249,683 489,000     200,000  
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  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์อื่น                
      จดัซ้ือเครื่องอดัขยะพลาสติก 0 0 0 40,000 -100 % 0  
      จดัซ้ือเครื่องอดัขยะพลาสติก  0 0 64,000 0 0 % 0  

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 64,000 40,000     0  
รวมงบลงทุน 0 0 64,000 40,000     0  

รวมงานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู 0 46,885 313,683 529,000     200,000  
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,402,049.15 2,208,653.9 2,780,610.85 3,465,240     4,884,800  

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน                
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      โครงการคา่ยครอบครวั 0 0 0 5,000 0 % 5,000  
      โครงการคา่ยเด็กและเยาวชน 0 0 0 5,000 -100 % 0  
      โครงการคา่ยเด็กและเยาวชนตาํบลแม่กรณ์ 0 0 0 0 100 % 5,000  

      
โครงการจดัเวทีเสวนาประชาคมสรา้งความ
ปรองดองสมานฉนัท์และจดัเก็บข้อมูลความคดิเห็น
ฯ  ฯลฯ 

11,500 0 0 0 0 % 0 
 

      โครงการประชุมประจาํเดือน 13,500 20,250 0 0 0 % 0  
      โครงการป้องกนัการตดิเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุ่มเด็ก

และเยาวชน 0 0 0 0 100 % 5,000  
      โครงการป้องกนัการตดิเชื้อเอชไอวีกลุม่เด็กและ

เยาวชน 0 0 0 5,000 -100 % 0  
      โครงการฝึกอบรมและสง่เสริมอาชีพการปลูกผกั

ปลอดสารพษิ  หมู ่ 5 0 0 20,000 0 0 % 0  
      โครงการฝึกอบรมและสง่เสริมอาชีพการปลูกผกั

ปลอดสารพษิ  หมู ่5 0 0 0 10,000 100 % 20,000  
      โครงการฝึกอบรมและสง่เสริมอาชีพทาํขนมไทย 

หมู ่2 0 14,792 0 0 0 % 0  
      โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูป่้วยเอดส์ 0 0 0 5,000 -100 % 0  
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      โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูพ้กิาร 0 0 0 5,000 -100 % 0  
      โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ 0 0 0 80,000 -100 % 0  
      โครงการพฒันาและสง่เสริมคุณภาพชีวติผูป่้วย

เอดส์ 0 0 0 0 100 % 5,000  
      โครงการพฒันาและสง่เสริมคุณภาพชีวติผูพ้กิาร 0 0 0 0 100 % 5,000  
      โครงการวนัสตรีสากล ประจาํปี 2559 0 0 9,950 0 0 % 0  
      โครงการวนัสตรีสากลประจาํปี 0 0 0 0 100 % 20,000  
      โครงการวนัสตรีสากลประจาํปี 2557 (12 มีนาคม 

) 8,730 0 0 0 0 % 0  
      โครงการวนัสตรีสากลประจาํปี 2558 0 89,800 0 0 0 % 0  

      
โครงการสง่เสริม สนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชน 
และกจิกรรมสนบัสนุนการจดัประชมุประชาคม
แผนชุมชน 

9,720 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการสง่เสริมสนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชน 
และกจิกรรมสนบัสนุนการจดัประชมุประชาคม
แผนชุมชน 

0 1,775 0 0 0 % 0 
 

      โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดูงาน
ของ ผูสู้งอายุ 0 0 168,425 0 0 % 0  

      

โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดูงาน
ของผูบ้รหิารทอ้งถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์  พนกังานสว่นตาํบล  พนกังาน
จา้งองค์การบริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

0 232,135 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดูงาน
ของผูบ้รหิารทอ้งถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์  พนกังานสว่นตาํบล พนกังาน
จา้งองค์การบริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

0 0 0 0 100 % 230,000 

 

      

โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดูงาน
ของผูบ้รหิารทอ้งถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์  พนกังานสว่นตาํบล พนกังาน
จา้งองค์การบริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

0 0 0 218,660 -100 % 0 

 
      โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดูงาน

ของสตรี 0 0 0 181,000 -100 % 0  
      โครงการอบรมและสง่เสรมิอาชีพการทาํขนมไทย  

ม.2 14,500 0 0 0 0 % 0  
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      โครงการอบรมและสง่เสรมิอาชีพการปลูกผกัไร้
ดนิตามแนวพระราชดาํรสัเศรษฐกจิพอเพียง ม.10 9,900 0 0 0 0 % 0  

      โครงการอบรมและสง่เสรมิอาชีพการผูกผา้และ
การจบัจีบผา้ ม.7 6,400 0 0 0 0 % 0  

      โครงการอบรมและสง่เสรมิอาชีพปลูกผกัปลอด
สารพษิ ม.13 20,000 0 0 0 0 % 0  

      โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ  ประจาํปี  
2560 0 0 0 70,000 -100 % 0  

      โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสาํหรบัผูสู้งอายุ 0 0 0 0 100 % 100,000  
      โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสาํหรบัผูสู้งอายุ 0 0 0 77,700 -100 % 0  
      โครงการอบรมใหค้วามรูก้ารป้องกนัการละเมดิ

สทิธเิด็กและสตรี 0 0 0 10,000 -50 % 5,000  
รวมคา่ใช้สอย 94,250 358,752 198,375 672,360     400,000  

รวมงบดาํเนินงาน 94,250 358,752 198,375 672,360     400,000  
  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์โรงงาน                
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งผสมอาหาร 0 20,000 0 0 0 % 0  

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 20,000 0 0     0  
รวมงบลงทุน 0 20,000 0 0     0  

  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนเอกชน 368,000 460,000 505,000 596,000 25.5 % 748,000  

รวมเงนิอุดหนุน 368,000 460,000 505,000 596,000     748,000  
รวมงบเงนิอุดหนุน 368,000 460,000 505,000 596,000     748,000  

รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 462,250 838,752 703,375 1,268,360     1,148,000  
รวมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 462,250 838,752 703,375 1,268,360     1,148,000  
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ                
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ                
  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์สาํนกังาน                
      จดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 0 13,800 0 0 0 % 0  

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 13,800 0 0     0  
รวมงบลงทุน 0 13,800 0 0     0  

  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0  

รวมเงนิอุดหนุน 0 0 0 10,000     0  
รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0 0 10,000     0  

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 0 13,800 0 10,000     0  
งานกฬีาและนนัทนาการ                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      โครงการแขง่ขนักีฬาเชื่อมความสมัพนัธ์ อาํเภอ

เมือง 38,260 46,360 0 0 0 % 0  
      โครงการแขง่ขนักีฬาประชาชนตําบลแม่กรณ์ 

ประจาํปี 2558 0 160,213 0 0 0 % 0  
      โครงการแขง่ขนักีฬาประชาชนตําบลแม่กรณ์

ประจาํปี 0 0 0 0 100 % 100,000  
      โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาประชาชนตาํบลแม่

กรณ์"ขุนกรณ์เกมส์  คร ัง้ที ่ 9 "  ประจาํปี  2557 106,640 0 0 0 0 % 0  
      โครงการสง่นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาเชื่อม

ความสมัพนัธ์ อาํเภอเมือง 0 0 0 0 100 % 10,000  
รวมคา่ใช้สอย 144,900 206,573 0 0     110,000  

รวมงบดาํเนินงาน 144,900 206,573 0 0     110,000  
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  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 60,000 30,000 30,000 7,000 -100 % 0  

รวมเงนิอุดหนุน 60,000 30,000 30,000 7,000     0  
รวมงบเงนิอุดหนุน 60,000 30,000 30,000 7,000     0  

รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 204,900 236,573 30,000 7,000     110,000  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 4,500 5,200 0 5,000 900 % 50,000  
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      คา่ใช้จา่ยในการจดังานประเพณี 0 197,000 0 0 0 % 0  
      คา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัประเพณี 98,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการจดังานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น 142,470 49,450 0 0 100 % 100,000  
      โครงการจดังานแหเ่ทียนพรรษา 33,550 28,850 29,550 30,000 0 % 30,000  
      โครงการสรงน้ําพระธาตุศรีจอมจนัทน์ ประจาํ

ตาํบลแมก่รณ์ ประจาํปี 2560 0 0 0 5,000 -100 % 0  
      โครงการสรงน้ําพระธาตุศรีจอมจนัทน์ประจาํตาํบล

แม่กรณ์  ประจาํปี 0 0 0 0 100 % 10,000  
      โครงการอุย้สอนหลาน  สืบสานวฒันธรรมทอ้งถิ่น 0 0 0 2,300 -100 % 0  

รวมคา่ใช้สอย 278,520 280,500 29,550 42,300     190,000  
รวมงบดาํเนินงาน 278,520 280,500 29,550 42,300     190,000  

  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 36,000 0 0 30,000 -66.67 % 10,000  
    เงนิอุดหนุนเอกชน 60,000 118,000 34,000 0 0 % 0  

รวมเงนิอุดหนุน 96,000 118,000 34,000 30,000     10,000  
รวมงบเงนิอุดหนุน 96,000 118,000 34,000 30,000     10,000  

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 374,520 398,500 63,550 72,300     200,000  
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งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บริการ 0 171,200 0 50,000 -60 % 20,000  
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      โครงการ  ประกวด “หน้าบา้นน่ามอง เจา้ของบา้น

เปรีย่มไมตรี  ประจาํปี  2557 46,623 0 0 0 0 % 0  
      โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์  สถานทีท่อ่งเทีย่วใน

แหล่งทอ่งเทีย่ว  ทา่มว่งขาว  บา้นแม่สาด หมูท่ี ่ 4 0 0 0 0 100 % 40,000  
      โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ เพื่อสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วในแหลง่ท่องเทีย่วหนองช้างคต 0 0 22,500 0 0 % 0  

      
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ สถานทีท่อ่งเทีย่วใน
แหล่งทอ่งเทีย่ว  หนองช้างคต  
บา้นใหม ่ หมูท่ี ่ 8 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

      
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ สถานทีท่อ่งเทีย่วใน
แหล่งทอ่งเทีย่ว ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว หนองช้างคต 
หมูท่ี ่8 บา้นใหม่ 

0 0 0 50,000 -100 % 0 
 

      โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ สถานทีท่อ่งเทีย่วใน
แหล่งทอ่งเทีย่วทา่มว่งขาว  บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4 0 0 0 20,000 -100 % 0  

      โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์รอบบริเวณทีท่าํการ
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่กรณ์ 0 0 27,150 0 0 % 0  

      
โครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว  ช่วงฤดรูอ้น  ใน
แหล่งทอ่งเทีย่วลาํน้ํากรณ์  (สวนป่าดอยชา้ง) บา้น
ปางออ้  หมูท่ี ่ 11 

0 0 0 0 100 % 10,000 
 

      โครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว ช่วงฤดรูอ้น ใน
แหล่งทอ่งเทีย่ว  ทา่มว่งขาว 0 20,000 0 0 0 % 0  

      โครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว ช่วงฤดรูอ้น ใน
แหล่งทอ่งเทีย่ว  ลาํน้ํากรณ์ สวนป่าดอยช้าง 0 29,940 0 0 0 % 0  

      
โครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่วช่วงฤดูรอ้นในแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว ลาํน้ํากรณ์  สวนป่าดอยช้าง หมูท่ี ่11 
บา้นปางอ้อ 

0 0 0 20,000 -100 % 0 
 

      โครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่วช่วงฤดูรอ้นในแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทา่ม่วงขาว ประจาํปี 2559 0 0 10,000 0 0 % 0  

รวมคา่ใช้สอย 46,623 221,140 59,650 140,000     120,000  
รวมงบดาํเนินงาน 46,623 221,140 59,650 140,000     120,000  
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  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ                
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งบนัทกึเสียง 0 0 0 0 100 % 4,715  
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้ม

ตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink  Tank Printer ) 0 0 0 0 100 % 4,300  
รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 0 0     9,015  

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                
    คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่ก่อสรา้ง                

      
โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุกทางไป
แหล่งทอ่งเทีย่ว อา่งเก็บน้ําหว้ยแมห่า่ง หมูท่ี ่7 
บา้นฝั่งหมิน่ 

0 0 0 10,000 -100 % 0 
 

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 0 0 10,000     0  
รวมงบลงทุน 0 0 0 10,000     9,015  

รวมงานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 46,623 221,140 59,650 150,000     129,015  
รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 626,043 870,013 153,200 239,300     439,015  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน                
  งบลงทุน                
  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                
    อาคารตา่ง ๆ                
      กอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค์ 99,200 0 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค์พรอ้มป้าย

โครงการ 2,041,000 0 0 0 0 % 0  
    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค                
      (2)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมุ่

ที ่ 13 0 0 0 78,000 -100 % 0  
      (2)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมู่

ที ่ 1 0 0 0 136,000 -100 % 0  
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      (2)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมู่
ที ่ 3 0 0 0 120,000 -100 % 0  

      (2)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมู่
ที ่2 0 0 0 63,000 -100 % 0  

      (3)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ที ่2 0 0 0 110,000 -100 % 0  

      (4)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมู่
ที ่ 2 0 0 0 73,000 -100 % 0  

      01 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ที ่1 0 0 0 0 100 % 179,000  

      02 โครงการกอ่สรา้งเสริมไหลท่างพรอ้มวางท่อ
ระบายน้ํา หมูท่ี ่2 0 0 0 0 100 % 200,000  

      03 โครงการเสริมไหลท่างพรอ้มวางทอ่ คสล.และ
บอ่พกั  หมูท่ี ่ 3 0 0 0 0 100 % 257,000  

      04 โครงการกอ่สรา้งเสริมไหลท่างพรอ้มวางท่อ
ระบายน้ํา  หมูท่ี ่4 0 0 0 0 100 % 205,000  

      05 โครงการขยายถนนพรอ้มวางทอ่ระบายน้ํา  
หมูท่ี ่5 0 0 0 0 100 % 247,000  

      06 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ที ่6 0 0 0 0 100 % 179,000  

      
07 โครงการกอ่สรา้งเสริมไหลท่างพรอ้มวางท่อ
ระบายน้ําและฝาครอบไหลท่าง   
หมูท่ี ่7 

0 0 0 0 100 % 211,000 
 

      08 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ที ่9 0 0 0 0 100 % 179,000  

      09 โครงการกอ่สรา้งทางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  หมูท่ี ่10 0 0 0 0 100 % 130,000  

      1.โครงการก่อสรา้งเสาธงชาต ิทีท่ําการองค์การ
บริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 169,400 0 0 0 0 % 0  

      10 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ที ่11 0 0 0 0 100 % 179,000  

      11 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ที ่12 0 0 0 0 100 % 67,000  

      12 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมู่
ที ่12 ซอย 1 0 0 0 0 100 % 249,000  
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      13 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมู่
ที ่13 0 0 0 0 100 % 88,000  

      14 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมู่
ที ่13 0 0 0 0 100 % 76,000  

      2. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. จํานวน 2 จุด 720,000 0 0 0 0 % 0  
      กอ่สรา้งถงัเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่4 0 0 225,000 0 0 % 0  
      ขุดลอกลาํเหมือง จาํนวน 2 จุด บ้านปางมุ้ง หมูท่ี ่6 40,000 0 0 0 0 % 0  
      ขุดลอกลาํเหมืองสาธารณะ บา้นแมก่รณ์ หมูท่ี ่1 56,600 0 0 0 0 % 0  

      

โครงการกอ่สรา้งขยายไหลท่างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูท่ี ่ 13  (ถนนเขา้สาํนกังานอบต.)  
ขนาดกวา้ง  1  ม.  ยาว  50  ม.  หนา  0.15  ม.  
รวมพ้ืนทีไ่ม่น้อยกวา่  50  ตร.ม.  ตามแบบทีอ่บต.
แม่กรณ์กาํหนด 

0 90,000 0 0 0 % 0 

 
      โครงการกอ่สรา้งชุดกรองน้ําดืม่หมูบ่า้น พรอ้ม

โรงเรือน   หมูท่ี ่5 0 0 0 250,000 -100 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งชุดกรองน้ําดืม่หมูบ่า้น หมูท่ี ่2 0 0 139,000 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก    หมูท่ี ่ 

13 0 0 0 227,000 -100 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก   หมูท่ี ่ 

9 0 0 0 247,000 -100 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ม.10 185,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ม.11 173,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ม.5 

ซอยบา้น  นายสมพงษ์  พรมสุวรรณ 83,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ม.5 

ซอยบา้นนายอินจนัทร์  บรรด ิ 109,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ม.9 206,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่ 

11 0 0 0 218,000 -100 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่ 

12 0 0 0 223,000 -100 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่ 

2 0 0 0 61,000 -100 % 0  
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      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่ 
7 0 0 0 384,000 -100 % 0  

      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่
10 0 0 0 260,000 -100 % 0  

      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่
11 0 164,000 0 0 0 % 0  

      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่
12 0 69,700 0 0 0 % 0  

      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่3 0 307,000 0 57,000 -100 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่5 0 140,000 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่6 0 131,000 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่9 0 62,000 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 2 จุด 

หมูท่ี ่10 0 0 245,000 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 2 จุด 

หมูท่ี ่6 0 0 101,000 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 2 จุด 

หมูท่ี ่9 0 0 178,000 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 2 

หมูท่ี ่11 0 0 222,000 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย

ทนัใจฝั่งตะวนัตก  บา้นสวนดอก หมูท่ี ่ 3 0 0 40,000 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ม .4 121,500 0 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่ 6 0 0 0 251,000 -100 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1 0 0 208,000 150,000 -100 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่

12 0 0 221,700 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่

13 0 0 148,000 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่3 0 0 221,500 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่5 0 0 72,500 0 0 % 0  

      
โครงการกอ่สรา้งทางเดนิอาคารสํานกังานเชือ่ม
อาคารห้องประชุม  องค์การบริหารสว่นตาํบลแม่
กรณ์ ฯ  ฯลฯ 

0 89,300 0 0 0 % 0 
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      โครงการกอ่สรา้งบ่อขยะภายในหมูบ่า้น  ม.2 9,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งบ่อขยะภายในหมูบ่า้น  ม.6 19,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งป้ายทีท่าํการองค์การบรหิารส่วน

ตาํบลแมก่รณ์ 0 0 347,500 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งป้ายบอกทางเขา้ทีท่าํการองคก์าร

บริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 0 0 14,000 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งป้ายประชาสมัพนัธ์(โครงเหล็ก) 0 30,500 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งฝายก ัน้น้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี ่6 0 0 71,000 0 0 % 0  

      

โครงการกอ่สรา้งฝายคอนกรีตเสรมิเหล็กลาํน้ํา
กรณ์  ขนาดสนัฝายกวา้ง  0.50 ม.  ยาว  19.00  
ม.  สูง  1.50  ม.  สถานทีก่่อสรา้งลาํน้ําแม่กรณ์  
บา้นปางกอก  หมูท่ี ่ 9  ตาํบลแม่กรณ์  อาํเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงราย  พรอ้มป้ายโครงการตามแบบที่
อบต.แม่กรณ์กาํหนด 

0 1,700,000 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการกอ่สรา้งระบบประปาหมู่บา้นชนิดถงัสูง  
ขนาด  10  ลบ.ม.  พรอ้มเจาะบาดาล  จาํนวน  1  
บอ่  พรอ้มป้ายโครงการ  สถานทีอ่งค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์  หมูท่ี ่ 13  ตาํบลแม่กรณ์  
อาํเภอเมือง   จงัหวดัเชียงราย  ฯ  ฯลฯ 

0 1,132,000 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการกอ่สรา้งร ัว้บรเิวณอาคารสาํนกังาน
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่กรณ์  ขนาดสูง  2.00  
เมตร  ยาว  396.00  เมตร  ตามแบบทีอ่งค์การ
บริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์กาํหนด  พรอ้มป้าย
โครงการ  จาํนวน  1  ป้าย  ฯ  ฯลฯ 

0 2,394,000 0 0 0 % 0 

 
      โครงการกอ่สรา้งโรงจอดรถ 0 0 0 2,000 -100 % 0  

      
โครงการกอ่สรา้งห้องน้ําภายนอกสาํนกังาน  
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่กรณ์  จาํนวน  2  
หอ้ง 

0 97,900 0 0 0 % 0 
 

      โครงการกอ่สรา้งห้องน้ําสาธารณะ 2 ชัน้ 0 0 0 690,000 -100 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งอาคารเก็บของคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก   หมูท่ี ่8 0 252,000 0 0 0 % 0  
      โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบ่า้น   หมูท่ี ่ 8 0 0 0 245,000 -100 % 0  
      โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบ่า้น  ม.13 18,500 0 0 0 0 % 0  
      โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมูท่ี ่9 0 129,000 0 0 0 % 0  
      โครงการขุดลอกลาํเหมืองสาธารณะภายในหมู่บา้น 

หมูท่ี ่8 0 0 47,500 0 0 % 0  
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โครงการขุดลอกหน้าฝายระบบประปาภูเขาบา้น
ปางมุง้  หมูที ่ 6  กวา้ง  23  เมตร  ยาว  25  
เมตร  ขุดลกึ  2.5  เมตร ฯ ฯลฯ 

0 42,000 0 0 0 % 0 
 

      โครงการจดัสรา้งลานวฒันธรรมประจาํหมู่บา้น  ม.
12 103,000 66,000 0 0 0 % 0  

      โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี ่ 
1  บา้นแม่กรณ์ 0 0 41,500 0 0 % 0  

      โครงการต่อเตมิอาคารสาํนกังานองคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์ 0 0 45,000 0 0 % 0  

      โครงการตดิต ัง้ป้ายอาคารเอนกประสงค์ 0 0 79,500 0 0 % 0  
      โครงการตดิต ัง้ผนงัก ัน้หอ้ง  ชัน้ 2 0 0 79,000 0 0 % 0  
      โครงการบ่อขยะภายในหมู่บา้น  ม.8 9,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมู่บา้น   ม.1 171,500 0 0 0 0 % 0  
      โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมู่บา้น  ม.7 173,500 0 0 0 0 % 0  
      โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมู่บา้น  หมูท่ี ่ 

7 0 0 0 386,000 -100 % 0  
      โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมู่บา้น  หมูท่ี ่

2 0 250,000 0 0 0 % 0  
      โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมู่บา้น  หมูท่ี ่

4 0 0 0 205,000 -100 % 0  
      โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมู่บา้น  หมูท่ี ่

7 0 418,000 0 0 0 % 0  
      โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมู่บา้น หมูท่ี ่7 0 0 382,500 0 0 % 0  

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 4,507,200 7,564,400 3,129,200 4,436,000     2,446,000  
รวมงบลงทุน 4,507,200 7,564,400 3,129,200 4,436,000     2,446,000  

  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 974,586 74,681.94 113,230.55 0 0 % 0  

รวมเงนิอุดหนุน 974,586 74,681.94 113,230.55 0     0  
รวมงบเงนิอุดหนุน 974,586 74,681.94 113,230.55 0     0  

รวมงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 5,481,786 7,639,081.94 3,242,430.55 4,436,000     2,446,000  
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,481,786 7,639,081.94 3,242,430.55 4,436,000     2,446,000  
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แผนงานการเกษตร                
งานสง่เสรมิการเกษตร                
  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์การเกษตร                

      

โครงการจดัซ้ือเครือ่งสูบน้ํา(submersible) 
ขนาด 2 แรง  (HP)  พรอ้มมอเตอร์ไฟฟ้า  กล่อง
ควบคมุและอุปกรณ์ประกอบตดิต ัง้ระบบประปา
หมู่บา้นปางกอก  หมูท่ี ่ 9 ฯ 

0 25,500 0 0 0 % 0 

 
รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 25,500 0 0     0  
รวมงบลงทุน 0 25,500 0 0     0  

รวมงานสง่เสรมิการเกษตร 0 25,500 0 0     0  
งานอนุรกัษ์แหลง่น้ําและป่าไม ้                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      โครงการทาํแนวกนัไฟ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000  
      โครงการปลูกป่าเพือ่เฉลมิพระเกียรต ิ 0 0 0 10,000 0 % 10,000  

      
โครงการปลูกป่าเพือ่เฉลมิพระเกียรต ิสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

0 36,280 0 0 0 % 0 
 

      โครงการปลูกป่าเพือ่เฉลมิพระเกียรตสิมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ 17,200 0 0 0 0 % 0  

      โครงการป้องกนัแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั 0 0 0 50,000 -80 % 10,000  
      โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควนั 0 0 0 10,000 -50 % 5,000  

รวมคา่ใช้สอย 17,200 36,280 0 80,000     30,000  
รวมงบดาํเนินงาน 17,200 36,280 0 80,000     30,000  

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน้ําและป่าไม ้ 17,200 36,280 0 80,000     30,000  
รวมแผนงานการเกษตร 17,200 61,780 0 80,000     30,000  
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แผนงานงบกลาง                
งบกลาง                
  งบกลาง                
  งบกลาง                
    เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 146,614.5 144,255 151,372 149,238 0 % 149,238  
    เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 0 0 0 7,815,600 9.4 % 8,550,000  
    เบ้ียยงัชีพคนพิการ 0 0 0 2,083,200 8.01 % 2,250,000  
    เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 245,000 234,500 237,000 246,000 0 % 246,000  
    สาํรองจา่ย 128,775 120,345 17,819 108,000 -7.41 % 100,000  
    รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 178,500 102,582 102,582 220,840 4.53 % 230,840  
    เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) 165,650 183,288 173,756.13 185,070 3.81 % 192,124  
รวมงบกลาง 864,539.5 784,970 682,529.13 10,807,948     11,718,202  
รวมงบกลาง 864,539.5 784,970 682,529.13 10,807,948     11,718,202  
รวมงบกลาง 864,539.5 784,970 682,529.13 10,807,948     11,718,202  

รวมแผนงานงบกลาง 864,539.5 784,970 682,529.13 10,807,948     11,718,202  
รวมทุกแผนงาน 27,155,725.45 30,182,132.92 25,531,534.16 40,207,000     40,000,000  
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์  

อาํเภอ เมืองเชียงราย   จงัหวดัเชียงราย  
                            

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 40,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและ
หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น    

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป   
 งานบรหิารท ั่วไป รวม 8,434,502 บาท   
  งบบุคลากร รวม 6,879,240 บาท   
   เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 3,089,520 บาท   
   เงนิเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 514,080 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กน่ายกอบต.และรองนายก 
อบต.แมก่รณ์   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บรหิาร  หน้า 154 ลาํดบั 1  

      

  
   เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งใหแ้ก่
นายกอบต.และ รองนายกอบต.แมก่รณ์   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 )  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร   
หน้า 154 ลาํดบั 1  

      

  
   เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษใหแ้กน่ายก  
อบต.และรองนายกอบต.แมก่รณ์   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111 ) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 154  ลาํดบั 1  

      

  
   เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี  

นายกองค์การบรหิารสว่นตาํบล จาํนวน 86,400 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายกอบต. 
แมก่รณ์   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 )  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 154 ลาํดบั 1  

      

  
   เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 2,404,800 บาท   
      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประธานสภาฯ  
รองประธานสภาสมาชกิสภา และคา่ตอบแทน       
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เลขานุการสภาอบต.แมก่รณ์  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่ 6 
 การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 154 ลาํดบั 1  

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 3,789,720 บาท   
   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 2,748,420 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นตาํบลแมก่รณ์ 
สงักดั สาํนกังานปลดัอบต.แมก่รณ์ ในตาํแหน่ง  
ปลดัอบต. ,นกัวชิาการตรวจสอบภายใน ,หวัหน้าสาํนกั
ปลดัฯ ,นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ,นิตกิร ,  
นกัจดัการงานท ั่วไป  , นกัทรพัยากรบุคคล , 
นกัพฒันาชุมชน , นกัพฒันาการทอ่งเทีย่ว ,  
เจา้พนกังานธุรการ  รวม 10 ตาํแหน่ง  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 154 ลาํดบั 1  

      

  
   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 660 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานสว่นตาํบล 
แมก่รณ์ สงักดัสาํนกังานปลดั อบต.แมก่รณ์   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 154 ลาํดบั 1  

      

  
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 210,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของปลดัองค์การ
บรหิารส่วนตาํบล แมก่รณ์ ,ปลดั  อบต. และหวัหน้า
สาํนกัปลดั   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 154 ลาํดบั 1 
 
 
 
 
 
  

      

  
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 770,640 บาท   

      

  
1)คา่จา้งพนกังานตามภารกจิ 
    เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานตามภารกจิ
(จาํนวน  1 อตัรา) ในตาํแหน่งผูช่้วยนกัวเิคราะห์   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 ) ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
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ดา้นการเมืองและการบรหิาร  หน้า 154 ลาํดบั 1 
 
2)คา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป (คนงานท ั่วไป) 
    เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป (คนงานท ั่วไป
จาํนวน  5 อตัรา)  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 154 ลาํดบั 1  

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 60,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง สงักดั
สาํนกังานปลดั   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร   
หน้า 154 ลาํดบั 1  

      

  
  งบดาํเนินงาน รวม 1,406,262 บาท   
   คา่ตอบแทน รวม 262,000 บาท   
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 20,000 บาท 
  

      

  
1.คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัการจา้ง 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัการ
จา้ง,คณะกรรมการเปิดซอง,สอบราคา, ประกวดราคา
,ช่างผูค้วบคุมงาน, คณะกรรมการพจิารณาผลประกวด
ราคา,คณะกรรมการสอบคดัเลือก , สรรหา , สอบวนิยั
และคณะกรรมการชุดตา่งๆ  
ทีด่าํเนินการแตง่ต ัง้ โดยองค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่
กรณ์ ฯลฯ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 ) ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร  หน้า 154 ลาํดบั 1 
 
2.คา่ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษสาํหรบัพนกังานสว่น
ตาํบล 
และพนกังานจา้งเป็นกรณีพิเศษ (เงนิโบนสั) ประจาํปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561   
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
สาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้งเป็นกรณี
พเิศษ(เงนิโบนสั) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111) ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 154 ลาํดบั 1  

      

  
   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท   
      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลและพนกังาจา้งปฏบิตังิานใน       
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วนัหยุดราช  การการบนัทกึขอ้มูล จปฐ.ฯลฯ  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 154 ลาํดบั 1  

   คา่เช่าบา้น จาํนวน 192,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่เช่าบา้น
ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110)งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร   
หน้า 154 ลาํดบั 1  

      

  
   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 30,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังาน
สว่นตาํบลและผู้บรหิารตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารศกึษาของบุตรพนกังาน
สว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2541  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร หน้า 154 ลาํดบั 1  

      

  
   คา่ใชส้อย รวม 612,362 บาท   
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จาํนวน 450,000 บาท   

      

  
(1)เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร 
(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ,คา่
รบัวารสารวชิาการ, เขา้เลม่ขอ้บญัญตั ิ, เย็บ/เขา้เลม่
เอกสารประกอบการนิเทศงาน เอกสารอืน่ๆที่
จาํเป็น ฯลฯ  
(3)เพือ่จา่ยเป็นคา่ซกัฟอก 
(4)เพือ่จา่ยเป็นคา่กาํจดัสิง่ปฏกิูล 
(5)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารป้องกนัและกาํจดั
ปลวก 
(6)เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าทรพัย์สนิ(ยกเวน้คา่เช่า
บา้น) เช่น คา่เช่าสงัหารมิทรพัย์ คา่เช่าเครือ่งถา่ย
เอกสาร และคา่เช่าทรพัย์สนิอืน่ๆ ฯลฯ  
(7)เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ย
เกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทาง
วทิยุกระจายเสียงโทรทศัน์  
โรงมหรสพและสิง่พิมพ์ตา่งๆ) ฯลฯ  
(8)เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  
(9)เพือ่จา่ยเป็นคา่เบ้ียประกนั 
(10)เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินคดีตามคาํ
พพิากษา 
(11)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เช่น จา้ง
เหมาอดัและลา้งฟิล์มถา่ยรูป ,จา้งเหมาทาํความสะอาด ,
จา้งเหมาดูแลสถานทีท่อ่งเทีย่วฯ,จา้งเหมาคนสวน ,จา้ง
เหมาคนรกัษาความปลอดภยั รวมถงึคา่จา้ง
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แรงงาน บุคคล หรือจา้งเหมาบรกิาร  
เพือ่ช่วยเหลือการปฏบิตังิานทีจ่าํเป็นหรืองานเฉพาะ
ดา้นของ อบต. หรืองานบริการอืน่ๆทีจ่าํเป็นสาํหรบั
การบรหิารงาน 
ของ อบต.แมก่รณ์ 
 (12)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ดงัน้ี 
12.1คา่ปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีร่าชการเพือ่ให้
ราชการไดใ้ช้บรกิารไฟฟ้า รวมถงึคา่ตดิต ัง้หม้อ
แปลง เครือ่งวดัและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่เป็นกรรมสทิธิ์
ของการไฟฟ้า 
12.2คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิต ัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิม่เตมิ คา่ธรรมเนียม รวมถงึการปรบัปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิม่กาํลงัไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การ
บาํรุงรกัษาหรือซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
(13)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ประปา ดงัน้ี 
13.1คา่วางทอ่ประปาภายนอกสถานทีร่าชการ เพือ่ให้
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ช้บรกิาร
นํ้าประปา รวมถงึคา่ตดิต ัง้มาตรวดันํ้าและอุปกรณ์
ประปา ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องการประปา 
13.2คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปาและตดิต ัง้อุปกรณ์
ประปาเพิม่เตมิ รวมถงึ การปรบัปรุงระบบประปา การ
บาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ 
(14)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ดงัน้ี 
14.1คา่ใช้จา่ยตา่งๆในการตดิต ัง้โทรศพัท์ ยกเวน้ คา่
ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศพัท์พว่งภายใน และ
เครือ่งโทรศพัท์ภายใน 
(15)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆ 
                                        ฯลฯ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 ) ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร  หน้า 154 ลาํดบั 2 

      

  
 
 
 
 
  

      

  
   รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
1.เพือ่จา่ยเป็น 
1.1 คา่รบัรองในการตอ้นรบับุคลหรือคณะบุคคล ทีม่า
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชม หรือทศันศกึษาดู
งาน และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่รว่มตอ้นรบับุคคลหรือ
คณะบุคคล ซึง่เป็นคา่ใช้จา่ยจาํเป็นตอ้ง
จา่ย เช่น คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั คา่พิมพ์
เอกสาร คา่ใช้จา่ยทีเ่กีย่วเนือ่งในการเล้ียงรบัรองรวมท ัง้
คา่บรกิารด้วย และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่าํเป็น
เกีย่วขอ้ง ฯลฯ  
1.2 คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือตามคาํส ั่งหรือ
หนงัสือส ั่งการของกระทรวงมาดหาดไทย หรือการ
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ประชุมระหวา่งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
กบัรฐัวิสาหกจิหรือเอกชน ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ซึง่เป็นคา่ใช้จา่ยจาํเป็นต้อง
จา่ย เช่น คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ตา่งๆ เครือ่งใช้ในการ
เล้ียงรบัรองและคา่บรกิารอืน่ๆ ฯลฯ ท ัง้น้ีใหร้วมถงึ
ผูเ้ขา้รว่มประชุมอืน่ๆ และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่เขา้
รว่มประชุม 
2. เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเกีย่วกบัพธีิเปิดอาคารตา่งๆ  
3. เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในรฐัพธีิ เช่น กจิกรรมวนัพ่อ
แหง่ชาต ิกจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาต ิฯลฯ                    
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 ) ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร  หน้า 154 ลาํดบั 2  

   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    คา่ใช้จา่ยคา่ของขวญัของรางวลั หรือเงนิรางวลั จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยคา่ของขวญัของรางวลั  หรือเงนิ
รางวลัในการจดังานกจิกรรมตา่ง  ๆ ทีมี่การจาํเป็นและ
เหมาะสมคา่ใช้จา่ยคา่พวงมาลา ช่อดอกไม ้ กระเช้า
ดอกไม ้ พวงมาลยัสาํหรบัพิธีการวนัสาํคญัตา่ง ๆ  
ตามวาระและโอกาสทีจ่าํเป็น  และมีความสาํคญั  ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 )  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 154 ลาํดบั 2  

      

  
    คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 50,362 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร และ
คา่ลงทะเบียน  เช่น คา่เบ้ียเล้ียงเดนิทาง ,คา่พาหนะ,คา่
เช่าทีพ่กั ,คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน ,คา่ผา่น
ทางดว่นพเิศษ ,คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ ,
คา่ลงทะเบียนตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆในการเดนิทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของคณะผูบ้รหิาร ,
สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนตาํบล ,พนกังานส่วน
ตาํบล , ลูกจา้งประจาํ ,พนกังานจา้ง, ผูมี้สทิธแิละได้รบั
คาํส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการ ฯลฯ  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 ) ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาดา้น
การเมืองและการบรหิาร  หน้า 154 ลาํดบั 2  

      

  
    คา่ใช้จา่ยเพือ่การเลือกต ัง้ จาํนวน 15,000 บาท   

      

  
เพือ่ใช้จา่ยสาํหรบัการเลือกต ัง้ขององค์การปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ตามทีค่ณะกรรมการเลือกต ัง้กาํหนด (กรณี
ครบวาระยุบสภากรณีแทนตาํแหน่งทีว่า่ง  และกรณี
คณะกรรมการเลือกต ัง้ส ั่งใหมี้การเลือกต ัง้ใหม)่อีกท ัง้
ใหค้วามรว่มมือในการประชาสมัพนัธ์  การรณรงค์
หรือการใหข้อ้มูลขา่วสารแกป่ระชาชน  ใหท้ราบถงึ
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สทิธแิละหน้าทีแ่ละการมีสว่นรว่มทางการเมือง ในการ
เลือกต ัง้สภาผูแ้ทนราษฎรและหรือสมาชกิ
วุฒสิภา ฯ การทาํประชาพจิารณ์ ประชามตติา่ง ๆ ฯลฯ  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร หน้า 158 ลาํดบั 12  

    
โครงการประชุมประชาคม,การตดิตามประเมนิผล
แผนพฒันาและผลการปฏบิตังิานประจาํปี ขององค์การ
บรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์ 

จาํนวน 5,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการประชุม/
ประชาคม/ตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาและผลการ
ปฏบิตังิานประจาํปี ขององค์การบรหิารส่วนตาํบล 
แมก่รณ์ ฯลฯ  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร หน้า 156 ลาํดบั 7  

      

  

    
โครงการประชุมประชาคม,จดัทาํแผนยุทธศาสตร์,การ
จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ี่, ขอ้บญัญตังิบประมาณ
รายจา่ยประจาํปี ขององค์การบรหิารสว่นตาํบลแม่
กรณ์,แผนดาํเนินงาน 

จาํนวน 5,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการประชุม
ประชาคมตาํบลแมก่รณ์  เพือ่ระดมปญัหา และระดม
ความคดิเห็นเพือ่จดัทาํแผนยุทธศาสตร์ , แผนพฒันาสี่
ปี, ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยองค์การบรหิารสว่น
ตาํบลแมก่รณ์,แผนการดาํเนินงานฯลฯ  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 ) ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร  หน้า 156 ลาํดบั 7  

      

  
    โครงการแผน่ดนิธรรมแผน่ดนิทอง จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการแผน่ดนิธรรม
แผน่ดนิทองขององค์การบริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 
ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6 
หน้า 157  ลาํดบั  7  

      

  
    โครงการส่งเสรมิใหชุ้มชุนมีการจดัทาํแผนชุมชน จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการส่งเสรมิใหชุ้มชุนมี
การจดัทาํแผนชุมชน ทีมี่การนําหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงไปใช้ และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ฯลฯ  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว1659  
ลงวนัที ่24 สงิหาคม 2553   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6   
หน้า 157ลาํดบั  7  
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    โครงการสวสัดกิารชุมชน จาํนวน 2,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการสวสัดกิาร
ชุมชน และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 )  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 154 ลาํดบั 2  

      

  
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 50,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ ใน
กรณีการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกต ิของวสัดุ ครุภณัฑ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง (กรณี
เป็นการจา้งเหมาท ัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงานใหจ้า่ยจาก
คา่ใช้สอย ส่วนกรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็น
ผูด้าํเนินการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเองใหป้ฏบิตัิ
ดงัน้ี 
(1)คา่จา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ้า่ยจาก
คา่ใช้สอย 
(2)คา่สิง่ของทีซ้ื่อมาใช้ในการซอ่มแซมบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหจ้า่ยจากคา่วสัดุ)  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 )  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 154 ลาํดบั 2 
 
  

      

  
   คา่วสัด ุ รวม 261,900 บาท   
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 66,900 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ซึง่แยก
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น หนงัสือ เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดั
เหล็ก กรรไกร เกา้อ้ีพลาสตกิ แปรงลบกระดานดาํ ตรา
ยาง ขาต ัง้(กระดานดาํ) ทีถ่พ้ืูน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที ่พระบรมฉายา
ลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่สาํนกังานหรือ
หน่วยงาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ มู่ลี,่มา่น
รบัแสง(ตอ่ผืน) พรม(ตอ่ผืน) นาฬกิาต ัง้หรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาํลอง กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ 
  
2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
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เดมิ เช่น กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบ
คาํผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง
เอกสาร ตลบัผงหมกึ นํ้าหมกึปริน้ท์ เทป พีวีซี แบบ
ใส นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้
บรรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม
สมุดบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้สาํลี ธง
ชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหีบหอ่ นํ้ามนั ไข ข้ีผึง้ นํ้าดืม่สาํหรบับรกิาร
ประชาชนในสาํนกังาน ฯลฯ  
 ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร  หน้า 155 ลาํดบั 4  

   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ซึง่แยก
เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน หวัแรง้
ไฟฟ้า เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า เครือ่งวดั
แรงดนัไฟฟ้า มาตรสาํหรบัตรวจวงจรไฟฟ้า เครือ่ง
ประจุไฟ ฯลฯ 
2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า สวติซ์
ไฟฟ้า หลอดวทิยุทรานซติเตอร์และชิน้สว่นวทิยุ ลูก
ถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง่คอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือ เสอากาศสาํหรบัวทิยุ,เครือ่งรบั
โทรทศัน์,จานรบัสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ 
3.วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ของทีใ่ช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทีมี่ลกัษณะ
เป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง เช่น ดอก
ลาํโพง แผงวงจร ผงัแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทาง
ไฟ ฯลฯ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร  หน้า 155 ลาํดบั 4  

      

  
   วสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครวั ซึง่แยก
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
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คุม้คา่ เช่น หมอ้ กระทะ กะละมงั ตะหลวิ กรอบ
รูป มีด ถงั ถาด แกว้นํ้า จานรอง ถว้ย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอง่นํ้า ทีน่อน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตานํ้ามนั เตารีด เครือ่งบดอาหาร เครือ่งตีไข่
ไฟฟ้า เครือ่งป้ิงขนมปงั กระทะไฟฟ้า หมอ้ไฟฟ้า
รวมถงึหม้อหุงขา้วไฟฟ้า กระตกินํ้ารอ้น กระตกิ
นํ้าแข็ง ถงัแกส๊ เตา ฯลฯ  
2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น ผงซกัฟอก สบู ่นํ้ายาดบักลิน่ แปรง ไม้
กวาด เขง่ มุง้ ผา้ปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผา้
หม่ ผา้ปูโตะ๊ นํ้าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร หน้า 155 ลาํดบั 4  

   วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง่ ซึ่งแยก
เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น ไขควง ประแจ แมแ่รง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือ่น คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลตัช์ กระจก
โคง้มน ล็อคพวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามนัเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ 
3.วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ของทีใ่ช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทีมี่ลกัษณะ
เป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง เช่น เบาะ
รถยนต์ เครือ่งยนต์(อะไหล)่ ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครชั พวงมาลยั สายพานใบพดั หมอ้
นํ้า หวัเทียน แบตเตอรี ่จานจา่ย ลอ้ ถงันํ้ามนั ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจกัรยาน ตลบัลูกปืน กระจกมองขา้ง
รถยนต์ กนัชนรถยนต์ เข็มขดันิรภยั ฯลฯ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร หน้า 155 ลาํดบั 4  

      

  
   วสัดุเช้ือเพลิงและหลอ่ลืน่ จาํนวน 100,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือนํ้ามนัดีเซล, นํ้ามนัเบนซนิ
,นํ้ามนัเครือ่ง นํ้ามนักา๊ด แกส๊หุงตม้ นํ้ามนัจาร
บี  ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
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ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 )  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 155 ลาํดบั 4  

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ซึง่แยก
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น ขาต ัง้กลอ้ง ขาต ัง้เขียนภาพ กลอ่งและระวิง
ใสฟิ่ล์มภาพยนตร์ เครือ่งกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ  
2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น พูก่นั สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีก่าร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บนัทกึเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผน่
ซีดี) รูปสีหรือขาวดาํทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั
ขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 ) ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร  หน้า 155 ลาํดบั 4  

      

  
   วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ซึ่งแยก
เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล ฯลฯ  
2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล
(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Co
mpact Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) เ
ทปบนัทกึขอ้มูล
(ReelMagnetic Tape,Cassette tape, Cartridg
e Tape) หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบั
คอมพิวเตอร์  ตลบัผงหมกึสําหรบัเครือ่งพมิพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ ฯลฯ (สิง่ของที่
โดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลือง
หมด  แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนั
ส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ) 
3.วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ของทีใ่ช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทีมี่ลกัษณะ
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เป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง เช่น หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผน่กรอง
แสง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์
(Key Board) เมนบอร์ด(Main Board) เมมโมรีซ่ิป
(Memor Chip) เช่น RAM คตัซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรนิเตอร์สวติ
ซิง่บอ๊กซ์(Printer Switching Box) เครือ่งกระจาย
สญัญาณ(Hub) แผน่วงจร
อเิล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan Ca
rd,Anti virus Card ,Sound Card) เป็นตน้เครือ่ง
อา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบต่างๆ เช่น แบบดสิเกตต์
(Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพตคิอล(Optical) เป็นตน้ ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร หน้า 155 ลาํดบั 4 
 
 
  

   วสัดุเครื่องดบัเพลงิ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ ประเภทวสัดุ
สิน้เปลืองไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้
แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพ
ไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น ถงั
ดบัเพลงิ ลูกบอลดบัเพลงิ  ผงเคมีแหง้  เครือ่งดบัเพลิง
ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ ซีโอทูเครือ่งดบัเพลิง
ชนิดนํ้ายาเหลวระเหยฮาโลตรอน ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 ) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 155 ลาํดบั 4  

      

  
   วสัดุอืน่ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ตา่ง  ๆ  ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
และประเภทตามระเบียบวธีิการงบประมาณ ฯลฯ  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 )  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 155 ลาํดบั 4  

      

  
   คา่สาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท   
   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 200,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสาํหรบับรเิวณทีท่าํการองค์การ
บรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์  หมูท่ี ่13 , ศูนย์ตอ่สูเ้อาชนะ
ยาเสพตดิ  กจิการประปา หมอ้แปลงไฟฟ้า กจิการ/
สาํนกังานองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ ฯลฯ  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
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ดา้นการเมืองและการบรหิาร หน้า 155 ลาํดบั 3  
   คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์สาํหรบัทีท่าํการองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์  ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร หน้า 155 ลาํดบั 3  

      

  
   คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์, คา่ธนาณตั ิ,คา่โทรเลข   
คา่ซ้ือดวงตราไปรษณียย์ากร คา่เช่าตูไ้ปรษณีย์ฯลฯ  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 )  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 155 ลาํดบั 3  

      

  
   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 40,000 บาท   

      

  
1.คา่บรกิารอนิเตอร์เน็ตตาํบล   
เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารอนิเตอร์เน็ตตาํบล  ขององค์การ
บรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์ ฯลฯ  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 )  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 155 ลาํดบั 3 
2.คา่เช่าพ้ืนทีอ่นิเตอร์เน็ต, โดเมนเมน 
เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าพ้ืนทีอ่นิเตอร์เน็ต , โดเมนเมนและ
ออกแบบโฮมเพจตาํบล ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 )  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 155 ลาํดบั 3  

      

  
  งบลงทุน รวม 48,000 บาท   
   คา่ครุภณัฑ์ รวม 48,000 บาท   
   ครุภณัฑ์สาํนกังาน         
    โครงการจดัซ้ือเครื่องโทรสาร จาํนวน 18,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จาํนวน 1 เครือ่ง ราคาเครือ่ง
ละ 18,000 บาท  
คุณสมบตักิารรบัรองมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ใหเ้ป็นไปตามสาํนกั
มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมกาํหนด 
1)  หมายถงึเครือ่ง  Facsimile  หรือโทรภาพ 
2)  ความเร็วในการสง่เอกสารไมเ่กนิกวา่  6  วนิาทีตอ่
แผน่ 
3)  ขนาดทีก่าํหนดเป็นขนาดสง่เอกสารข ัน้ตํ่า 
จดัซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ  1  สาํนกังบประมาณ  มีนาคม  2560   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
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ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 )  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 224  ลาํดบั 13  

    โครงการจดัซ้ือตู้ จาํนวน 4,000 บาท   

      

  
เพือ่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร  แบบบานเลือ่น
กระจก  4 ฟุต  ขนาด
กวา้ง 115 ซม. ลกึ 40 ซม. สูง 87 ซม. จาํนวน 1 หลงั
 ราคาหลงัละ 4,000  บาท จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 ) ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร  หน้า  223  ลาํดบั  11 

      

  
   ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั         
    โครงการจดัซ้ือเครื่องทาํนํ้าเย็น จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครื่องทาํนํ้าเย็น 
จาํนวน  1  เครือ่ง  ราคาเครือ่งละ 10,000 บาท 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน  โครงสรา้งใช้สแตนเลส  ขนาดไม่
น้อยกวา่ กวา้ง  30 ซม. X ยาว 30 ซม. X สูง 90 ซม.  
(รวมขา)  มีมาตรฐาน  ISO 9002 การใช้
กระแสไฟฟ้า 220 v / 50 Hz / 60 Hz  Compress
ors  : 79 วตัต์  : 1 / 10  แรงมา้  การทาํนํ้าเย็น/
ช ั่วโมง  :  4 ลติร / 1  แกลลอน  มีถงันํ้าและสายดนิ   
มีการรบัประกนัสนิคา้  จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 )  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 223 ลาํดบั  9  

      

  
   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์         
    เครือ่งคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ สาํหรบังานสาํนกังาน จาํนวน 16,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊คบุค๊  สาํหรบังาน
พฒันาชุมชน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 2 แกน
หลกั (2 core) จาํนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกว่า ดงัน้ี 
1) ในกรณีทีมี่หน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไมน่้อยกวา่ 2 MB ตอ้ง
มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน่้อย
กวา่ 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลดา้น
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน่้อย
กวา่ 6 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีมี่หน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไมน่้อยกวา่ 3 MB ตอ้ง
มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน่้อย
กวา่ 2.0 GHz 
- มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวา่ ขนาดไมน่้อยกวา่ 4 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 1 TB จาํนวน 1 หน่วย

      

  



70 
 

หรือ ชนิด Solid state Disk ขนาดความจุไมน่้อย
กวา่ 120 GB จาํนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีร่องรบัความละเอียดไมน่้อย
กวา่ 1,366 X  768 pixel และมีขนาดไมน่้อย
กวา่ 12 นิ้ว 
- มี DVD – RW หรือดีกวา่ จาํนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/100
0 Base – T หรือดีกวา่ จาํนวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง 
- สามารถใช้งาน Wi –
 Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ไดเ้ป็นอยา่ง
น้อย จดัซ้ือตามราคาเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ
พ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  ประจาํปี  พ.ศ. 2560   
มาตรฐานกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
ณ วนัที ่21 เมษายน  2560   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่8 หน้า 220 
ลาํดบัที ่3  

  งบรายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท   
   รายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท   
   รายจา่ยอืน่ จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการสาํรวจความพงึ
พอใจของประชาชนในเขตพื้นทีต่าํบลแมก่รณ์  ทีม่ตีอ่การ
บรหิารงานขององค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์  ประจาํปี
งบประมาณ 2561 ทีด่าํเนินการโดยองค์การบรหิารสว่น
ตาํบลและทีม่อบหมายใหห้น่วยงานอืน่ ๆ  
ดาํเนินการ ฯลฯ ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111 ) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
ยุทธศาสตรท์ี ่ 6 การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บรหิาร  หน้า 158   ลาํดบั 13 

      

  
  งบเงนิอุดหนุน รวม 81,000 บาท   
   เงนิอดุหนุน รวม 81,000 บาท   
   เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จาํนวน 81,000 บาท   

      

  
1.  อุดหนุนเทศบาลตาํบลหว้ยสกั    
ต ัง้ไว ้ 45,000  บาท 
ตามโครงการศูนย์ขอ้มลูจดัซื้อจดัจา้งขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ระดบัอาํเภอ  เพือ่เป็นศูนยข์อ้มลูจดัซื้อจดัจา้ง
ของ อปท.ระดบัอาํเภอ , มีทีปิ่ดประกาศสอบราคา ,ประกวด
ราคาของอปท.ระดบัอาํเภอ , มีสถานทีร่บัซอง -เปิดซองของ
อปท.ระดบัอาํเภอ ,เป็นศนูย์ประสานงานการพฒันาอปท.
ระดบัอาํเภอ,มีสถานทีป่ระชมุของผูบ้รหิารทอ้งถิน่พนกังาน
สว่นทอ้งถิน่ เป็นศูนย์สารสนเทศขอ้มูลบรกิารระดบั
อาํเภอ ฯลฯ ตามหนงัสืออาํเภอเมืองเชียงรายที ่ชร
023.6/6040 ลงวนัที ่ 31 ตุลาคม 2559  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ัว่ไป (00110) งานบรหิารท ัว่ไป (00111 ) ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันาดา้น
การเมืองและการบรหิาร  หน้า 188 ลาํดบั 1 
2.โครงการดาํเนินการและสนบัสนุนการดาํเนินงานจดั
กจิกรรมของสว่นราชการและองค์กร  จงัหวดั
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เชียงราย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   
ต ัง้ไว ้ 36,000  บาท 
เพือ่อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอเมืองเชียงราย ตาม
โครงการดาํเนินการและสนบัสนุนการดาํเนินงานจดั
กจิกรรมของสว่นราชการ  และองค์กรจงัหวดั
เชียงราย ประจาํปีงบประมาณ 2561  ตามหนงัสืออาํเภอ
เมืองเชียงรายดว่นทีสุ่ด ที ่ชร 0118.2/5921  
ลงวนัที ่26  ตุลาคม 2559   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ัว่ไป (00111 ) ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันาดา้น
การเมืองและการบรหิาร  หน้า 188 ลาํดบั 2  

 งานบรหิารงานคลงั รวม 2,562,180 บาท   
  งบบุคลากร รวม 1,699,380 บาท   
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,699,380 บาท   
   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,377,960 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นตาํบลแม่
กรณ์  สงักดักองคลงั อบต.แมก่รณ์ 
ในตาํแหน่ง ผอ.กองคลงั นวก.การเงนิและบญัชี   
นวก.จดัเก็บรายได ้ นวก.พสัดุ รวม 4 ตาํแหน่ง  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั (00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6   
หน้า 154 ลาํดบัที ่1  

      

  
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของผู้บรหิาร  
(ฝ่ายประจาํ) ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองคลงั  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป  (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั (00113) ตาม
แผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 154 ลาํดบัที ่1  

      

  
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 246,120 บาท   

      

  
(1) คา่จา้งพนกังานตามภารกจิ                     
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานตามภารกจิสงักดั   
สว่นการคลงั    
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิาร  
งานท ั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลงั (00113) 
ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 
หน้า 154  ลาํดบัที ่1  
 
(2)คา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป (คนงานท ั่วไป) 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป (คนงาน
ท ั่วไป) สงักดั กองคลงั   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิาร  
งานท ั่วไป (00110)  งาน  บรหิารงานคลงั (00113) 
ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 154  
ลาํดบัที ่1  
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   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 33,300 บาท   

      

  
คา่ครองชีพชั่วคราว(พ.ช.ค.)พนกังานจา้งตาม
ภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพ
ชั่วคราว(พ.ช.ค.)ใหแ้กพ่นกังานจา้ง สงักดักองคลงั   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิาร  
งานท ั่วไป (00110) งาน  บรหิารงานคลงั (0113) 
ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่ 6   หน้า 154   
ลาํดบัที ่1  
  

      

  
  งบดาํเนินงาน รวม 818,800 บาท   
   คา่ตอบแทน รวม 222,800 บาท   
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 10,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
สาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลเป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิโบนสั) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั (00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 154  
ลาํดบัที ่1  

      

  
   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหแ้กข่า้ราชการและลูกจา้งประจาํ  พนกังานสว่น
ตาํบล  พนกังานจา้งปฏบิตังิานในวนัหยุดราชการการ
จดัเก็บภาษีนอกสถานที ่ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป(00110) งานบรหิารงานคลงั (00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 145   
ลาํดบัที ่1  

      

  
   คา่เช่าบา้น จาํนวน 162,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย คา่เช่าบา้น
ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่พ.ศ. 2548   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั  (00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตที ่6   หน้า  154    
ลาํดบัที ่1  

      

  
   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 30,800 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังาน
สว่นตาํบลและผู้บรหิาร  ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารศกึษาของบุตรพนกังาน
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สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั (00113) ตาม
แผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 154  ลาํดบัที ่ 1 
  

   คา่ใชส้อย รวม 506,000 บาท   
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จาํนวน 376,000 บาท   

      

  
1).คา่ใช้จา่ยโครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและ
ทรพัย์สนิ ฯลฯเพือ่จา่ยเป็น คา่ใช้จา่ยโครงการจดัทาํ
แผนทีภ่าษีและทรพัย์สนิ ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั (00113) ตาม
แผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า  156 ลาํดบัที ่10 
 
2)คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาตา่งๆทีเ่ป็นกจิการในอาํนาจ
หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ดา้นบรหิารงาน
ท ั่วไป   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป(00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั (00113) ตาม
แผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 154  ลาํดบัที ่2 
 
3) คา่จา้งโฆษณาและเผยแพร ่ 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร ่สาํหรบั
รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่ว
ทางวทิยุกระจายเสียง โทรทศัน์โรงมหรสพ สิง่พมิพ์
ตา่ง ๆ ฯลฯของกองคลงั  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งาน บรหิารงานคลงั (00113) ตาม
แผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 54  ลาํดบัที ่2 
 
4) คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียนตา่ง  ๆ 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน
ตา่ง ๆ สาํหรบัหลกัสูตรฝึกอบรมของพนกังานสว่น
ตาํบล  พนกังานจา้ง  รวมท ัง้บุคคลอืน่ทีอ่งค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์ เห็นควรในการเดนิทางไป
ฝึกอบรม ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั (00113) ตาม
แผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 154  ลาํดบัที ่ 2  

      

  
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
  

    1).คา่ลงทะเบียนและคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 100,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร และ
คา่ลงทะเบียนอบรม  เช่น คา่เบ้ียเล้ียงเดนิทาง ,คา่
พาหนะ ,คา่เช่าทีพ่กั ,คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศ
ยาน ,คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ ,คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ ,คา่ลงทะเบียนตา่ง ๆ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆใน
การเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของคณะ
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ผูบ้รหิาร ,สมาชกิสภาองค์ การบรหิารสว่นตาํบล ,
พนกังานสว่นตาํบล , ลูกจา้งประจาํ ,พนกังานจา้ง,  
ผูมี้สทิธแิละไดร้บัคาํส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการ ฯลฯ 
 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั (00113) ตาม
แผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า  154  ลาํดบัที ่2  

    2.คา่ใช้จา่ยโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเก็บภาษี
ประจาํปี 

จาํนวน 20,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การจดัเก็บภาษี ประจาํปี 256 เช่น การประชาสมัพนัธ์ 
การจดัเก็บภาษี  ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)แผนงานบรหิารงาน
บรหิารท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั (00113) 
ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาดา้น
การเมือง การปกครอง  การบรหิารจดัการทีดี่  และการ
รกัษาความมั่นคงและความสงบ หน้า 156  ลาํดบัที ่ 9  

      

  
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ ใน
กรณีการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ ของวสัดุ  ครุภณัฑ์  ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 
(กรณีเป็นการจา้งเหมาท ัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงานให้
จา่ยจากคา่ใช้สอย สว่นกรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่เป็นผูด้าํเนินการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิ
เองใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 
(1)คา่จา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ้า่ยจาก
คา่ใช้สอย 
(2)คา่สิง่ของทีซ้ื่อมาใช้ในการซอ่มแซมบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหจ้า่ยจากคา่วสัดุ)   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั (00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า  154   
ลาํดบัที ่2  

      

  
   คา่วสัด ุ รวม 90,000 บาท   
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 60,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ซึง่แยก
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่ 
เช่น หนงัสือ เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดั
เหล็ก กรรไกร เกา้อ้ีพลาสตกิ แปรงลบกระดานดาํ ตรา
ยาง ขาต ัง้(กระดานดาํ) ทีถ่พ้ืูน ตะแกรงวางเอกสาร 
เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ 
กุญแจ ภาพเขียน,แผนที ่พระบรมฉายาลกัษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผน่ป้ายชือ่สาํนกังานหรือหน่วยงาน แผน่
ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ มูลี่,่มา่นรบัแสง(ตอ่
ผืน) พรม(ตอ่ผืน) นาฬกิาต ัง้หรือแขวน พระพุทธรูป  
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พระบรมรูปจาํลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
 
2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบ
คาํผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง
เอกสาร ตลบัผงหมกึ นํ้าหมกึปริน้ท์ เทป พีวีซี แบบ
ใส นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้
บรรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม
สมุดบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้สาํลี ธง
ชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหีบหอ่ นํ้ามนั ไข ข้ีผึง้ นํ้าดืม่สาํหรบับรกิาร
ประชาชนในสาํนกังาน ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั(00113) ตาม
แผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า  155  ลาํดบัที ่ 4  

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ซึ่งแยก
เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหาย ไมส่ามารถ
ซอ่มแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล ฯลฯ  
 
2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล
(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Co
mpact Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) เ
ทปบนัทกึขอ้มูล
(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridg
e Tape) หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบั
คอมพิวเตอร์ ตลบัผงหมกึสาํหรบัเครือ่งพมิพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ (สิง่ของทีโ่ดย
สภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แล้วยอ่มสิน้เปลืองหมด แปร
สภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไม่
คงสภาพเดมิ) 
 
3.วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ของทีใ่ช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทีมี่ลกัษณะ
เป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง เช่น หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผน่กรอง
แสง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์
(Key Board) เมนบอร์ด(Main Board) เมมโมรีซ่ิป
(Memor Chip) เช่น RAM คตัซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรนิเตอร์สวติ
ซิง่บอ๊กซ์(Printer Switching Box) เครือ่งกระจาย
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สญัญาณ(Hub) แผน่วงจร
อเิล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan Ca
rd,Anti virus Card ,Sound Card) เป็นตน้เครือ่ง
อา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบต่างๆ เช่น แบบดสิเกตต์
(Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพตคิอล(Optical) เป็นตน้ ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั (00113) ตาม
แผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 155  ลาํดบัที ่4 

  งบลงทุน รวม 44,000 บาท   
   คา่ครุภณัฑ์ รวม 44,000 บาท   
   ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่         
    โครงการจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ จาํนวน 44,000 บาท   

      

  
เพือ่จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์  จาํนวน  1  คนั  
คุณลกัษณะเฉพาะสงัเขป 
1) ขนาดทีก่าํหนดเป็นขนาดปรมิาตรกระบอกสูบข ัน้
ตํ่า   
   (1)  กรณีขนาดตํ่ากวา่ ซีซี ทีก่าํหนดไมเ่กนิ 5 ซีซี
หรือขนาดเกนิกวา่  ซีซี ทีก่าํหนดไมเ่กนิ  5 ซีซี เป็น
รถจกัรยานยนต์ตามขนาด ซีซี  ทีก่าํหนดไว ้
   (2)  ราคาทีก่าํหนดไมร่วมอุปกรณ์และคา่จดทะเบียน 
   (3)  การจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ ใหมี้คุณสมบตัติาม
มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
จดัซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ  1 สาํนกังบประมาณ  มีนาคม  2560   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป  (00110)  งานบรหิารงานคลงั  (00113)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 
หน้า   225  ลาํดบัที ่19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   
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 งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 729,780 บาท   
  งบบุคลากร รวม 315,780 บาท   
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 315,780 บาท   
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 271,560 บาท   

      

  
คา่จา้งพนกังานตามภารกจิ 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานตามภารกจิ
(จาํนวน  2 อตัรา)  
ในตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หน้าทีป้่องกนั , ตาํแหน่งพนกังาน
ดบัเพลงิ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 ) ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร  หน้า 162 ลาํดบั 1  

      

  
   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 44,220 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง สงักดั
สาํนกังานปลดั ฯ  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 ) ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร  หน้า 162 ลาํดบั 1  

      

  
  งบดาํเนินงาน รวม 403,000 บาท   
   คา่ตอบแทน รวม 5,000 บาท   
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 5,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
สาํหรบัพนกั งานสว่นตาํบล และพนกังานจา้งเป็นกรณี
พเิศษ (เงนิโบนสั)  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 ) ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร  หน้า 162 ลาํดบั 1  

      

  
   คา่ใชส้อย รวม 398,000 บาท   
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จาํนวน 288,000 บาท   

      

  
คา่จา้งเหมาอืน่ๆ    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาตา่ง ๆ ทีเ่ป็นกจิการในอาํนาจ
หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ฯลฯ  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111 ) ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบรหิาร  หน้า 162 ลาํดบั 2 
 
 
 
  

      

  
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการต ัง้จุดตรวจ จุดสกดัยาเสพตดิ จาํนวน 15,000 บาท   
      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการต ัง้จุดตรวจ  
จุดสกดัยาเสพตดิฯ          
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ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั (00123) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี  ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพฒันาดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชนสงัคมและความสงบเรียบรอ้ย 
หน้า 131 ลาํดบั 4   

    โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

จาํนวน 25,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่2561 ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั (00123) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน
สงัคมและความสงบเรียบรอ้ย  หน้า 131 ลาํดบั 5   

      

  
    โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 
จาํนวน 25,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2561ฯลฯ  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงาน การรกัษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั (00123) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี  ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพฒันาดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชนสงัคมและความสงบเรียบรอ้ย  131 ลาํดบั 5   

      

  
    โครงการฝึกซ้อมแผนป้องสาธารณภยัใหก้บัประชาชนใน

พ้ืนทีต่าํบลแมก่รณ์ 
จาํนวน 10,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการฝึกซอ้มแผน
ป้องสาธารณภยัใหก้บัประชาชนในพ้ืนทีต่าํบลแมก่รณ์  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั (00123) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี  ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพฒันาดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชนสงัคมและความสงบเรียบรอ้ย หน้า 132 ลาํดบั 6  

      

  
    โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานที่

ราชการ 
จาํนวน 10,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานทีร่าชการ  ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั (00123) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชนสงัคมและความสงบเรียบรอ้ย หน้า132 ลาํดบั 7  

      

  
    โครงการฝึกอบรมชุดรกัษาความสงบเรียบรอ้ยตาํบลแม่

กรณ์ 
จาํนวน 10,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุด
รกัษาความสงบเรียบรอ้ยตาํบลแมก่รณ์  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั (00123) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน
สงัคมและความสงบเรียบรอ้ย  หน้า 130 ลาํดบั 2   

      

  



79 
 

    โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิ่มศกัยภาพ อปพร.ประจาํปี
งบประมาณ 

จาํนวน 10,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพือ่
เพิม่ศกัยภาพ อปพร. ประจําปีงบประมาณ 2561 ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั (00123)ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน
สงัคมและความสงบเรียบรอ้ย  หน้า  130 ลาํดบั 1 
  

      

  
    โครงการใหค้วามรูป้ระชาชนเกีย่วกบัการป้องกนัและ

ระงบัอคัคีภยัในทีอ่ยู่อาศยัและหอพกั 
จาํนวน 5,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการใหค้วามรู้
ประชาชนเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในทีอ่ยู่
อาศยั ฯลฯ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั (00123) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน
สงัคมและความสงบเรียบรอ้ย  หน้า  133 ลาํดบั 8   

      

  
  งบลงทุน รวม 11,000 บาท   
   คา่ครุภณัฑ์ รวม 11,000 บาท   
   ครุภณัฑ์โรงงาน         
    โครงการจดัซ้ือเครื่องเป่าลม จาํนวน 11,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยตามโครงการจดัซ้ือเครือ่งเป่าลม  ราคาเครือ่ง
ละ 5,500  บาท  จาํนวน 2 เครือ่ง   
คุณลกัษณะเครือ่งเป่าลม  
1. ความยาว    490   มลิลเิมตร  
2. ความกวา้ง  360   มลิลเิมตร  
3. ความสูง     490  มลิลเิมตร  
4. นํ้าหนกัเครือ่งพรอ้มอุปกรณ์  8.3  กโิลกรมั  
5. ระบบแอร์คลูเลอร์ ระบายความรอ้นดว้ย
อากาศ เครือ่งยนต์เบนซนิ  2 จงัหวะ  
6. ระบบคาร์บูเรเตอร์ ปั๊มไดรอะแพรม  
7. หวัเทียน ใช้หวัเทียนในการจุดระเบดิ หวัเทียน
รุน่ RCJ6Y Gap (0.6  07) มลิลเิมตร  
8. นํ้ามนัเช้ือเพลงิ เบนซนิ+นํ้ามนั 2 ท ีการผสมนํ้ามนั
เช้ือเพลงิ นํ้ามนัเบนซนิ 1.5 ลติร  
ตอ่ นํ้ามนั 2 ท ี0.05 ลติร อตัราเรง่  2,800 รอบ/นาที  
9. ความแรงลมเมือ่เปิดใช้งาน 6,500 รอบ/นาที  
10. กระบอกสูบ ขนาด 44.0 มลิลเิมตร  
11. ลูกสูบ ขนาด 34.0 มลิลเิมตร  
จดัซ้ือราคาตามทอ้งตลาด ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั (00123) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน
สงัคมและความสงบเรียบรอ้ย  หน้า  226  ลาํดบั 1 
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แผนงานการศกึษา   
 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 2,765,791 บาท   
  งบบุคลากร รวม 1,544,400 บาท   
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,544,400 บาท   
   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 782,400 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดือนพนกังานสว่นตาํบลใน
หน่วยงานกองการศกึษา ศาสนาฯ ในตาํแหน่ง  
ผอ.กองการศกึษา, นกัวชิาการศกึษา , เจา้พนกังาน
ธุรการ รวม 3  ตาํแหน่ง   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงาน
การศกึษา (00210)  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
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การศกึษา (00211)  ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร  หน้า  159  
ลาํดบัที ่1  

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของผู้บรหิาร(ฝ่าย
ประจาํ)ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองการศกึษา ศาสนาฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)แผนงาน
การศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า  159   
ลาํดบัที ่1  

      

  
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 648,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป (คนงานท ั่วไป
จาํนวน 6 คน) สงักดักองการศกึษา ฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)แผนการศกึษา 
(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา
(00211) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6   
การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า  159   
ลาํดบัที ่1  

      

  
   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 72,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง สงักดักอง
การศกึษา ฯ  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)แผนงาน
การศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา(00211)ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร  
หน้า 159  ลาํดบัที ่1  

      

  
  งบดาํเนินงาน รวม 1,221,391 บาท   
   คา่ตอบแทน รวม 50,000 บาท   
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 10,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
สาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลเป็นกรณีพเิศษ (เงนิโบนสั)
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงาน
การศกึษา(00210) งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า  159 ลาํดบัที ่1  

      

  
   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการใหแ้ก ่พนกังานสว่นตาํบลและพนกังานจา้ง  
ทีไ่ดร้บัคาํส ั่งใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  ใหแ้ก่
พนกังาน ฯลฯ กองการศกึษา ฯ  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา(00211)ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6 
การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า 159 ลาํดบั
ที ่1  

      

  
   คา่เช่าบา้น จาํนวน 20,000 บาท   
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เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลตามระ
เบียกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เช่าบา้นขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) ) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
หน้า 159 ลาํดบัที ่1  

      

  
   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร
ใหแ้ก ่พนกังานสว่นตาํบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารการศกึษาบุตร
พนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541  
ดา้นการบรกิารชุมชนและสงัคม (002200) แผนงาน
การศกึษา(00210) งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา(00211) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า  159   
ลาํดบัที ่1  

      

  
   คา่ใชส้อย รวม 150,000 บาท   
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จาํนวน 60,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ขององค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
การศกึษา  (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) ) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
หน้า  159 ลาํดบัที ่2 
 
  

      

  
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
  

    คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 50,000 บาท   

      

  
เพือ่เป็นคา่ลงทะเบียนตา่งๆ สาํหรบัหลกัสูตรฝึกอบรม
และคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการสาํหรบัเป็นคา่
เบ้ียเล้ียง  คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กัและคา่ใช้จา่ย
อืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนา
ของพนกังานสว่นตาํบล  ลูกจา้ง  และพนกังานจา้ง หรือ
บุคคลอืน่ทีอ่งค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์เห็น
ควร  ฯลฯ  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
การศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา(00211)  ) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า  159   
ลาํดบัที ่2  

      

  
    คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 40,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม
ทรพัย์สนิ  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  กอง
การศกึษา ฯ เช่น เครือ่งคอมพวิเตอร์  เครือ่งพมิพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
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การศกึษา(00210)  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา(00211) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า  159   
ลาํดบัที ่2  

   คา่วสัด ุ รวม 961,391 บาท   
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ซึง่แยก
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น หนงัสือ เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดั
เหล็ก กรรไกร เกา้อ้ีพลาสตกิ แปรงลบกระดานดาํ ตรา
ยาง ขาต ัง้(กระดานดาํ) ทีถ่พ้ืูน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที ่พระบรมฉายา
ลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่สาํนกังานหรือ
หน่วยงาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ มู่ลี,่มา่น
รบัแสง(ตอ่ผืน) พรม(ตอ่ผืน) นาฬกิาต ัง้หรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาํลอง กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก  ฯลฯ 
  
 
 
 
2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบ
คาํผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง
เอกสาร ตลบัผงหมกึ นํ้าหมกึปริน้ท์ เทป พีวีซี แบบ
ใส นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้
บรรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม
สมุดบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้สาํลี ธง
ชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหีบหอ่ นํ้ามนั ไข ข้ีผึง้ นํ้าดืม่สาํหรบับรกิาร
ประชาชนในสาํนกังาน ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา(00210) งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
หน้า 159 ลาํดบัที ่4  

      

  
   วสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครวั ซึง่แยก
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
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ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น หมอ้ กระทะ กะละมงั ตะหลวิ กรอบ
รูป มีด ถงั ถาด แกว้นํ้า จานรอง ถว้ย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอง่นํ้า ทีน่อน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตานํ้ามนั เตารีด เครือ่งบดอาหาร เครือ่งตีไข่
ไฟฟ้า เครือ่งป้ิงขนมปงั กระทะไฟฟ้า หมอ้ไฟฟ้า
รวมถงึหม้อหุงขา้วไฟฟ้า กระตกินํ้ารอ้น กระตกิ
นํ้าแข็ง ถงัแกส๊ เตา ฯลฯ 
  
2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น ผงซกัฟอก สบู ่นํ้ายาดบักลิน่ แปรง ไม้
กวาด เขง่ มุง้ ผา้ปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผา้
หม่ ผา้ปูโตะ๊ นํ้าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ  ดา้นบรกิาร
ชุมชนและสงัคม(00200)  แผนงาน
การศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) ) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า  159   
ลาํดบัที ่4 
 
 
 
 
 
  

   คา่อาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 791,391 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุอาหารเสรมิ  (นม) 
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301 
ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน  2560  จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก   
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 –ป.6  ใช้ขอ้มูลจาํนวน
เด็ก  ณ  วนัที ่ 10  มถิุนายน  2560  จดัสรรในอตัรา
คนละ  7.37  บาท  แยกเป็น 
         1.  ร.ร. สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) 
จาํนวน  260  วนั  (จาํนวน  52  สปัดาห์ ๆ ละ 5 วนั เ
วน้วนัเสาร์ – อาทติย์)   ภายในเขตตาํบลแมก่รณ์ 
จาํนวน  3  แหง่  ดงัน้ี  
1.  โรงเรียนบา้นแมก่รณ์    จาํนวน  138  คน      
2.  โรงเรียนบา้นปางรมิกรณ์     จาํนวน  78  คน      
3.  โรงเรียนบา้นปางคกึ  จาํนวน 76  คน   
รวมจาํนวนเด็กท ัง้สิน้  292 คน x7.37บาทx260วนั   
ต ัง้ไว ้   559,531  บาท   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211)  ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
หน้า 159 ลาํดบัที ่ 4 
 
         2.  ร.ร. สงักดัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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จาํนวน  260  วนั (จาํนวน  52  สปัดาห ์ๆ ละ 5 วนั  
เวน้วนัเสาร์ – อาทติย์) ภายในเขตตาํบลแมก่รณ์ 
จาํนวน 1 แหง่  ดงัน้ี    
      -โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 
รวมจาํนวนเด็ก
ท ัง้สิน้  81  คน x7.37  บาท  x  260  วนั 
ต ัง้ไว ้  155,212  บาท   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
หน้า   159  ลาํดบัที ่4 
 
        3.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ภายในเขตตาํบล 
แมก่รณ์  จาํนวน  1  แหง่  จาํนวน  260  วนั  ดงัน้ี    
     -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลแมก่รณ์   รวมจาํนวนเด็ก
ท ัง้สิน้  40  คน  x  7.37  บาท  x  260  วนั 
ต ัง้ไว ้  76,648  บาท   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
หน้า  159  ลาํดบัที ่4 
  

      
           

   วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง่ ซึ่งแยก
เป็น 3 ประเภท  
ดงัน้ี 
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น ไขควง ประแจ แมแ่รง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือ่น คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลตัช์ กระจก
โคง้มน ล็อคพวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
 
2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามนัเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ 
 
3.วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ของทีใ่ช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทีมี่ลกัษณะ
เป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง เช่น เบาะ
รถยนต์ เครือ่งยนต์(อะไหล)่ ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครชั พวงมาลยั สายพานใบพดั หมอ้
นํ้า หวัเทียน แบตเตอรี ่จานจา่ย ลอ้ ถงันํ้ามนั ไฟ
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หน้า ไฟเบรก อานจกัรยาน ตลบัลูกปืน กระจกมองขา้ง
รถยนต์ กนัชนรถยนต์ เข็มขดันิรภยั ฯลฯ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า  159  
ลาํดบัที ่4  

   วสัดุเช้ือเพลิงและหลอ่ลืน่ จาํนวน 70,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ ประเภท
วสัดุสิน้เปลืองไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น แกส๊หุงตม้ นํ้ามนัเช้ือเพลงิ นํ้ามนั
ดีเซล นํ้ามนักา๊ด นํ้ามนัเบนซนิ นํ้ามนัเตา นํ้ามนัจาร
บี นํ้ามนัเครือ่ง ถา่น กา๊ส  ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานบรหิาร ท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา(00211)ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6 
การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า  159 ลาํดบั
ที ่4 
 
  

      

  
   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ซึง่แยก
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น ขาต ัง้กลอ้ง ขาต ัง้เขียนภาพ กลอ่งและระวิง
ใสฟิ่ล์มภาพยนตร์ เครือ่งกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ 
  
2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น พูก่นั สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีก่าร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บนัทกึเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผน่
ซีดี) รูปสีหรือขาวดาํทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั
ขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ   
ดา้นบรกิาร ชุมชนและสงัคม (00200)แผนงาน
การศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า 159  ลาํดบัที ่4  

      

  
   วสัดุกีฬา จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุกีฬา  ประเภทวสัดุ
คงทน  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน  แต่
ตามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  หรือเมือ่นําไปใช้
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งานแลว้เกดิชํารุดเสียหาย  ไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้
งานไดด้งัเดมิ  หรือซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่  เช่น หว่ง
ยาง  ลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไมตี้ปิงปอง  ลูกแชร์
บอล  ไมแ้บดมนิตนั  ไมเ้ทนนิส  ลูกเทนนิส  เชือก
กระโดด  ดาบสองมือ  ตะกรอ้  ตะกรอ้หวายแชร์
บอล  ตาขา่ยกีฬา เช่น  ตาขา่ย
ตะกรอ้  นกหวีด  นาฬกิาจบัเวลา  นวม  ลูกทุม่
นํ้าหนกั  เสาตาขา่ยกีฬา  เช่น  เสาตาขา่ย
วอลเลย์บอล  หว่งบาสเก็ตบอลเหล็ก  ฯลฯ  ของกอง
การศกึษาฯ  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และโรงเรียนองค์การ
บรหิารส่วนตาํบล 
แมก่รณ์   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า  159   
ลาํดบัที ่4 
 
 
  

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ซึ่งแยก
เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล ฯลฯ  
 
2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล
(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Co
mpact Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) เ
ทปบนัทกึขอ้มูล
(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridg
e Tape) หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบั
คอมพิวเตอร์ ตลบัผงหมกึสาํหรบัเครือ่งพมิพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ (สิง่ของทีโ่ดย
สภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แล้วยอ่มสิน้เปลืองหมด แปร
สภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไม่
คงสภาพเดมิ) 
 
3.วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ของทีใ่ช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทีมี่ลกัษณะ
เป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง เช่น หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผน่กรอง
แสง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์
(Key Board) เมนบอร์ด(Main Board)  
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เมมโมรี่ซปิ(Memor Chip) เช่น RAM คตัซีทฟีด
เตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์
(Mouse) พรนิเตอร์สวติซิง่บอ๊กซ์
(Printer Switching Box) เครือ่งกระจายสญัญาณ
(Hub) แผน่วงจร
อเิล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan Ca
rd,Anti virus Card ,Sound Card) เป็นตน้เครือ่ง
อา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบต่างๆ เช่น แบบดสิเกตต์
(Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพตคิอล(Optical) เป็นตน้ ฯลฯ  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)แผนงาน
การศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า  159   
ลาํดบัที ่4 
 
 
 
  

   คา่สาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท   
   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 40,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสาํหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบล
แมก่รณ์และโรงเรียน อบต.แมก่รณ์   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  แผนงาน
การศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า  159   
ลาํดบัที ่3 

      

  
   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่บรหิารอนิเตอร์เน็ตและคา่เช่าพ้ืนที่
อนิเตอร์เน็ต  
สาํหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   
ดา้นบรหิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา(00211) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า  159   
ลาํดบัที ่3  

      

  
 งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 4,774,730 บาท   
  งบบุคลากร รวม 2,102,400 บาท   
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,102,400 บาท   
   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,427,640 บาท   

      

  
(1)โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์  
ต ัง้ไว ้  877,920  บาท  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดือน  ผูอ้าํนวยการ
โรงเรียน ครู และครูผูช่้วยในโรงเรียนองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์  ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
อบต.แมก่รณ์, ครู คศ.1   ครูผูช่้วย  รวม   4  อตัรา   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา(00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
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ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
หน้า  159  ลาํดบัที ่1 
 
(2)ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลแมก่รณ์   
ต ัง้ไว ้  549,720  บาท  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดือนพนกังานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ตาํบลแมก่รณ์ตาํแหน่ง  ครู คศ.1 รวม 2 อตัรา  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212)  ตามแผนพฒันาสี่
ปี ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า  159  ลาํดบัที ่1   

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 21,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของผู้อาํนวยการ
โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา(00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า  159   
ลาํดบัที ่1  

      

  
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 563,760 บาท   

      

  
(1)โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์  
ต ัง้ไว ้ 117,360  บาท  
   1.1  คา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง(อตัราตามจาํนวน
ทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้ ตาํแหน่งการเงนิบญัชีและ
พสัดุ  จาํนวน 1  อตัรา   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา(00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา(00212)  ตามแผนพฒันาสี่
ปี ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า 159  ลาํดบัที ่1 
  
   1.2  คา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป   
ต ัง้ไว ้ 108,000  บาท  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง (อตัราตาม
จาํนวนทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้ ตาํแหน่งนกัการ 
จาํนวน 1 อตัรา ต ัง้  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสี่
ปี ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า 159 ลาํดบัที ่1 
  
(2)ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลแมก่รณ์ 
   2.1  คา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป   
ต ัง้ไว ้ 338,400  บาท  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งท ั่วไป   
(อตัราตามจาํนวนทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้รวม 3 อตัรา  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
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ประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสี่
ปี ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า 159  ลาํดบัที ่1 

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 90,000 บาท   

      

  
1  โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์   
ต ัง้ไว ้ 24,000  บาท  
1.1  เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้งตามภารกจิ   
เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพชั่วคราว  (อตัราตามจาํนวนที่
สว่นกลางจดัสรรให)้  ตาํแหน่งการเงนิบญัชีและ
พสัดุ จาํนวน  1  อตัรา   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสี่
ปี ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า 159  ลาํดบัที ่1  
1.2  เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้งท ั่วไป   
ต ัง้ไว ้ 12,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้ง
ท ั่วไป  (อตัราตามจาํนวนทีส่ว่นกลางจดัสรร
ให)้ นกัการ  จาํนวน  1  อตัรา   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212)  ตามแผนพฒันาสี่
ปี ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า 159  ลาํดบัที ่1  
  
2  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลแมก่รณ์   
2.1  เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้งท ั่วไป  
ต ัง้ไว ้ 54,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้ง
ท ั่วไป  (อตัราตามจาํนวนทีส่ว่นกลางจดัสรร
ให)้ จาํนวน  3  อตัรา ดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาดา้น
การเมืองการบรหิาร หน้า 159 ลาํดบัที ่1   

      

  
  งบดาํเนินงาน รวม 1,233,830 บาท   
   คา่ตอบแทน รวม 20,000 บาท   
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 20,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
สาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลเป็นกรณีพเิศษ(เงนิโบนสั) 
ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา (00211)ตามแผนพฒันาสี่
ปี ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า  159  ลาํดบัที ่1  

      

  
   คา่ใชส้อย รวม 1,153,830 บาท   
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   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จาํนวน 66,000 บาท   

      

  
1) คา่จา้งเหมาดูแลรกัษาความปลอดภยั  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาดูแลรกัษาความปลอดภยั
โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา(00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร  หน้า 159 ลาํดบัที ่2 
 
2) คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ   
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาอืน่ๆ ทีเ่ป็นกจิการในอาํนาจ
หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ฯลฯ ต ัง้จา่ยจาก
เงนิอุดหนุนท ั่วไป   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) แผนงานการศกึษา 
(00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา
(00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6  การ
พฒันาดา้นการเมืองการบริหาร  หน้า 159  ลาํดบัที ่ 2  

      

  
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการจดักจิกรรมทศันศกึษา จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมทศันศกึษาของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กของ อบต.แมก่รณ์ และโรงเรียน อบต.แมก่รณ์ 
เช่น คา่อาหาร  เครือ่งดืม่ ของทีร่ะลกึ วสัดุ อุปกรณ์  
คา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่าํเป็นสาํหรบัจดักจิรรม   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)แผนงาน
การศกึษา (00210)งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า 159  ลาํดบัที ่ 2  

      

  
    โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาต ิ จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
คา่ใช้จา่ยตามโครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาตเิพือ่
จา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมวนัเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ของ อบต.แมก่รณ์  เช่น  คา่อาหาร  เครือ่งดืม่สาํหรบั
ผูด้าํเนินการ และผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม  คา่วสัดุกีฬา
พ้ืนบา้นทีใ่ช้ในการแขง่ขนักีฬาพ้ืนบา้น  คา่ใช้จา่ยอืน่ที่
จาํเป็นสาํหรบัจดักจิรรม  และจดัซ้ือสิง่ ของสาํหรบั
เด็ก เช่น  สมุด ปากกกา ดนิสอ  ขนม ของใช้อืน่ที่
จาํเป็น ฯลฯสนบัสนุนการจดักจิกรรมวนัเด็กใหแ้ก่
โรงเรียน   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาดา้นการ เมืองการ
บรหิาร  หน้า 159  ลาํดบัที ่ 2  

      

  
    โครงการจดักจิกรรมวนัแม/่วนัพอ่แหง่ชาต ิ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมวนัแม/่วนัพอ่ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กของอบต.แม่กรณ์เช่นคา่อาหาร 
เครือ่งดืม่สาํหรบัผูด้าํเนินการ และผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมคา่
จดัสถานที ่ คา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่าํเป็นสาํหรบัจดักจิรรม   
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ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210)งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212)  ตามแผนพฒันาสีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า 159 ลาํดบัที ่ 2  

    โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 1,017,830 บาท   

      

  
(1) คา่ใช้จา่ยในการปรบัปรุงหลกัสูตร
สถานศกึษา โรงเรียน
สงักดั อปท.  จาํนวน  20,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศกึษา โรงเรียน
สงักดั อปท. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301  
ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน  2560   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา(00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า159   
ลาํดบัที ่ 2 
 
(2) คา่ใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ต
โรงเรียน  จาํนวน 9,600  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่การเชือ่มต่ออนิเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง  โรงเรียนในสงักดั อปท.  ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/
ว 3301 ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน  2560  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสี่
ปี  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า 159 ลาํดบัที ่ 2 
 
(3) คา่ใช้จา่ยในการพฒันาหอ้งสมุด
โรงเรียน จาํนวน  100,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่การจดัซ้ือหนงัสือหอ้งสมุดโรงเรียน
โรงเรียนในสงักดั อปท. ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/
ว 3301 ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน  2560  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงาน
การศกึษา(00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า  159  ลาํดบัที ่ 2 
 
(4)  คา่ใช้จา่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรูใ้น
โรงเรียน  จาํนวน  50,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่การพฒันาแหลง่เรียนรูใ้น
โรงเรียน  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีสุ่ด ที ่ มท 0816.2/ว 3301  
ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน   2560  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา(00210)งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
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ประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า 159  ลาํดบัที ่ 2 
 
(5)  คา่ใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษา  จาํนวน  21,000  บาท   
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301  

      

  
ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน   2560  ดงัน้ี 
-โรงเรียน ละ 15,000.-บาท 
-ครูแกนนําโรงเรียน ละ 1 คน ๆ ละ   3,000  บาท 
-เจา้หน้าที ่อปท.ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงาน
การศกึษา(00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร
หน้า 159  ลาํดบัที ่ 2 
 
(6) จดัการเรียนการสอน  (รายหวั)  โรงเรียน
สงักดั อปท.  จาํนวน  137,700 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน  (รายหวั) 
โรงเรียนสงักดั อปท. ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301  
ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน  2560  (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)  ใช้ขอ้มูลจาํนวน
เด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2560  จดัสรร
ให1้00 %  ทกุสงักดัโดยได้จดัสรรใหน้กัเรียน   
(ภาคเรียนละ 850บาท) X (จาํนวน 2ภาคเรียน) 
X ( นกัเรียนจาํนวน 81 คน)  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า  159  ลาํดบัที ่ 2 
 
(7)  จดัการเรียนการสอน  (รายหวั) ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กตาํบลแมก่รณ์   จาํนวน  68,000  บาท   
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน  (รายหวั)  
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลแมก่รณ์ ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/
ว 3301 ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน  2560  (จดัสรรใหเ้ด็ก
เล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6) ใช้ขอ้มูลจาํนวน
เด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2560  จดัสรร
ให ้100 %  ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรียน   
(ปีละ 1,700 บาท) X (นกัเรียนจาํนวน  40 คน)  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา(00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บรหิาร  หน้า 159  ลาํดบัที ่ 2 
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(8) คา่หนงัสือเรียน  โรงเรียนสงักดั อปท. 
จาํนวน  16,200 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่หนงัสือเรียน  โรงเรียนสงักดั อปท. ตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/
ว 3301 ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน  2560 (จดัสรรใหเ้ด็ก
เล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6) ใช้ขอ้มูลจาํนวน
เด็ก ณ  วนัที ่10  มถิุนายน  2560  จดัสรร
ให1้00 % ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรียน   
(ปีละ 200บาท) X(นกัเรียนจาํนวน 81คน)   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา(00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร  หน้า 159   
ลาํดบัที ่ 2 
 
(9) คา่อุปกรณ์การเรียน  โรงเรียนสงักดั อปท.
จาํนวน 16,200  บาท   
เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งอุปกรณ์การเรียน  โรงเรียน
สงักดั อปท. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัที ่ 14  มถิุนายน  2560  (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)  ใช้ขอ้มูลจาํนวน
เด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2560 จดัสรร
ให1้00 %   ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรียน   
(ภาคเรียนละ 100บาท) X(จาํนวน  2 ภาคเรียน)
X( นกัเรียนจาํนวน 81 คน)  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา(00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่ 6 การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า  159   
ลาํดบัที ่2 
 
(10) คา่เครือ่งแบบนกัเรียน โรงเรียนสงักดั อปท. 
จาํนวน  24,300 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งเขียนแบบเรียน   โรงเรียน
สงักดั อปท. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301 
ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน  2560 (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)  ใช้ขอ้มูลจาํนวน
เด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน  2560 จดัสรร
ให1้00 %  ทกุสงักดัโดยได้จดัสรรใหน้กัเรียน  
(ปีละ 300บาท ) X ( นกัเรียนจาํนวน 81 คน)   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา(00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร  หน้า 159  
ลาํดบัที ่2 
 
(11) คา่กจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  โรงเรียน
สงักดั อปท.  จาํนวน  34,830 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่กจิกรรมพฒันาคุณภาพ
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ผูเ้รียน  โรงเรียนสงักดั อปท. ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301  
ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน  2560 (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก, 
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)  ใช้ขอ้มูลจาํนวน
เด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2560 จดัสรร
ให1้00 %   ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรียน   
(ภาคเรียนละ 215บาท)X(จาํนวน  2 ภาคเรียน) 
X( นกัเรียนจาํนวน 81 คน)   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212)  ตามแผนพฒันาสีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า  159  ลาํดบัที ่2 
 
(12)คา่อาหารกลางวนัสาํหรบัโรงเรียนองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์  จาํนวน 324,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัสาํหรบัโรงเรียนองค์การ
บรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/
ว 3301 ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน  2560 (จดัสรรใหเ้ด็ก
เล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)  ใช้ขอ้มูลจาํนวน
เด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2560 จดัสรรให1้00 % 
ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรียน(อตัราคนละ20บาท) 
X(จาํนวน 200วนั)X(นกัเรียนจาํนวน 81 คน)  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า 159 ลาํดบัที ่2 
 
(13)  คา่อาหารกลางวนัสาํหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ตาํบลแมก่รณ์  จาํนวน 196,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัสาํหรบัศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กตาํบลแมก่รณ์ ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301  
ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน  2560 (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาล และเด็ก  ป.1-ป.6)  ใช้ขอ้มูลจาํนวน
เด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2560 จดัสรร
ให1้00 %   ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรียน   
(อตัราคนละ 20 บาท)X(จาํนวน 245 วนั)X(นกัเรียน
จาํนวน 40คน)  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212)ตามแผนพฒันาสีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า 159 ลาํดบัที ่ 2  

    โครงการอบรมพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินงานตามโครงการอบรมการจดัทาํ
แผนพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา และคา่ใช้จา่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
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การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212)  ตามแผนพฒันาสีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า  159 ลาํดบัที ่ 2 
 
 
 
  

   คา่วสัด ุ รวม 60,000 บาท   
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 60,000 บาท   

      

  
1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน  ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กตาํบลแมก่รณ์ ซึง่แยกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น หนงัสือ เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดั
เหล็ก กรรไกร เกา้อ้ีพลาสตกิ แปรงลบกระดานดาํ ตรา
ยาง ขาต ัง้(กระดานดาํ) ทีถ่พ้ืูน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที ่พระบรมฉายา
ลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่สาํนกังานหรือ
หน่วยงาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ มู่ลี,่มา่น
รบัแสง(ตอ่ผืน) พรม(ตอ่ผืน) นาฬกิาต ัง้หรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาํลอง กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ชัน้ใสถุ่งนอน  ชัน้วางรองเทา้  ฯลฯ  
2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบ
คาํผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง
เอกสาร ตลบัผงหมกึ นํ้าหมกึปริน้ท์ เทป พีวีซี แบบ
ใส นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้
บรรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม
สมุดบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้สาํลี ธง
ชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหีบหอ่ นํ้ามนั ไข ข้ีผึง้ นํ้าดืม่สาํหรบับรกิาร
ประชาชนในสาํนกังาน ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
 แผนงาน การศกึษา(00210) 
 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6  การพฒันาดา้น
การเมืองการบรหิาร หน้า  159 ลาํดบัที ่4 
2. เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน  โรงเรียน อบต.
แมก่รณ์ ซึง่แยกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น หนงัสือ เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะ
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กระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดั
เหล็ก กรรไกร เกา้อ้ีพลาสตกิ แปรงลบกระดานดาํ ตรา
ยาง ขาต ัง้(กระดานดาํ) ทีถ่พ้ืูน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที ่พระบรมฉายา
ลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่สาํนกังานหรือ
หน่วยงาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ มู่ลี,่มา่น
รบัแสง(ตอ่ผืน) พรม(ตอ่ผืน) นาฬกิาต ัง้หรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาํลอง กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก  ชัน้ใสถุ่งนอน  ชัน้วางรองเทา้  ฯลฯ  
2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบ
คาํผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง
เอกสาร ตลบัผงหมกึ นํ้าหมกึปริน้ท์ เทป พีวีซี แบบ
ใส นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้
บรรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม
สมุดบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้สาํลี ธง
ชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหีบหอ่ นํ้ามนั ไข ข้ีผึง้ นํ้าดืม่สาํหรบับรกิาร
ประชาชนในสาํนกังาน ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา(00210) งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา (00211) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
หน้า  159 ลาํดบัที ่4 

      
           

  งบลงทุน รวม 220,500 บาท   
   คา่ครุภณัฑ์ รวม 20,500 บาท   
   ครุภณัฑ์สาํนกังาน         
    โครงการจดัซ้ือตู ้2 บาน เปิดมือจบับดิ จาํนวน 4,500 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตู ้2 บานเปิด มือจบับดิ ขนาด
กวา้ง 91 ซม. ลกึ 45 ซม. สูง 183 ซม. จาํนวน 1 หลงั
 ราคา 4,500 บาท  
จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่8  หน้า  228 ลาํดบัที ่2  

      

  
   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์         
    โครงการจดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ จาํนวน 16,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ สาํหรบั
สาํนกังาน กองการศกึษา 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 2 แกน
หลกั (2 core) จาํนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกว่า ดงัน้ี 
1) ในกรณีทีมี่หน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไมน่้อยกวา่ 2 MB ตอ้ง
มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน่้อย
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กวา่ 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลดา้น
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน่้อย
กวา่ 6 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีมี่หน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไมน่้อยกวา่ 3 MB ตอ้ง
มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน่้อย
กวา่ 2.0 GHz 
- มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวา่ ขนาดไมน่้อยกวา่ 4 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 1 TB จาํนวน 1 หน่วย
หรือ ชนิด Solid state Disk ขนาดความจุไมน่้อย
กวา่ 120 GB จาํนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีร่องรบัความละเอียดไมน่้อย
กวา่ 1,366 X  768 pixel และมีขนาดไมน่้อย
กวา่ 12 นิ้ว 
- มี DVD – RW หรือดีกวา่ จาํนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/100
0 Base – T หรือดีกวา่ จาํนวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง 
- สามารถใช้งาน Wi –
 Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ไดเ้ป็นอยา่ง
น้อย  จดัซ้ือตามราคาเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะ
พ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจาํปี  พ.ศ.  2560  มาตรฐาน
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม ณ  วนัที ่ 21  เมษายน  2560   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212)  ตามแผนพฒันาสี่
ปี  ยุทธศาสตร์ที ่ 8  หน้า 230   ลาํดบัที ่11 
  

   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 200,000 บาท   
   คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง         
    คา่ใช้จา่ยในการปรบัปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ 
จาํนวน 200,000 บาท 

  

      

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการปรบัปรุง/ซอ่มแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบสงักดั อปท. ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท มท 0816.2/
ว 3301 ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน  2560   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษา (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า 159 ลาํดบัที ่ 5 
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  งบเงนิอุดหนุน รวม 1,218,000 บาท   
   เงนิอดุหนุน รวม 1,218,000 บาท   
   เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จาํนวน 1,218,000 บาท   

      

  
เงนิอุดหนุนสว่นราชการ  (610200) 
    (1)อุดหนุนโรงเรียนในเขตรบัผดิชอบของอบต. 
แมก่รณ์ 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนโรงเรียนในเขต
รบัผดิชอบ  โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั      
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301  
ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน  2560  จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก   
เด็กอนุบาล  และเด็กป.1 – ป.6  ใช้ขอ้มูลจาํนวน
เด็ก  ณ  วนัที ่ 10  มถิุนายน  2559 จดัสรรในอตัรา
คนละ 20  บาท จดัสรร 100 % ทุกสงักดั   แยกเป็น 
(1).ร.ร. สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 
จาํนวน  200  วนั  ภายในเขตตาํบลแมก่รณ์ 
จาํนวน  3  แหง่ ดงัน้ี    
1.  โรงเรียนบา้นแมก่รณ์    จาํนวน  138  คน      
2.  โรงเรียนบา้นปางรมิกรณ์    จาํนวน  78  คน      
3.  โรงเรียนบา้นปางคกึ  จาํนวน  76  คน      
รวมจาํนวนเด็กท ัง้สิน้  292 คนx20บาทx200วนั  
ต ัง้ไว ้1,168,000 บาท  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
การศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา(00212)  ตามแผนพฒันาสี่
ปี ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาดา้นสงัคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ การสาธารณสุข และการศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม  หน้า  171 ลาํดบัที ่1-3 
 
(2) อุดหนุนโรงเรียนบา้นปางคกึ 
โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั  
ต ัง้ไวจ้าํนวน 20,000 บาท 
เพือ่อุดหนุนการดาํเนินงานตามโครงการ เกษตรเพือ่
อาหารกลางวนั ตามหนงัสือที ่ศธ 04043.038/114 
ลงวนัที ่21 มถิุนายน 2560  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
การศกึษา(00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา(00212)ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่2 การพฒันาดา้นสงัคมและสง่เสรมิคุณภาพชีวติ  
การสาธารณสุข และการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
และการกีฬา  หน้า 164  ลาํดบัที ่1 
 
(3)อุดหนุนโรงเรียนบา้นปางรมิกรณ์ 
โครงการจดัหาหนงัสือเขา้ห้องสมุด  
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ต ัง้ไวจ้าํนวน 10,000 บาท 
เพือ่อุดหนุนการดาํเนินงานตามโครงการ จดัหาหนงัสือ
เขา้หอ้งสมุด ตามหนงัสือที ่ศธ 04043.039/103 ลง
วนัที ่15 มถิุนายน 2560  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
การศกึษา(00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา(00212)ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่2 การพฒันาดา้นสงัคมและสง่เสรมิคุณภาพชีวติ การ
สาธารณสุข และการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมและ
การกีฬา  หน้า 173  ลาํดบัที ่8 
 
(4)อุดหนุนโรงเรียนบา้นแม่กรณ์ 

      

  
โครงการส่งเสรมิการใช้แหลง่เรียนรูภ้ายนอก
สถานศกึษา ต ัง้ไว้จาํนวน 20,000 บาท 
เพือ่อุดหนุนการดาํเนินงานตามโครงการสง่เสรมิการ
ใช้แหลง่เรียนรูภ้ายนอกสถานศกึษา ตามหนงัสือ
ที ่ศธ 04043.066/145   
ลงวนัที ่ 21 มถิุนายน  2560   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงาน
การศกึษา  (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212)ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่ 2  การพฒันาดา้นสงัคมและสง่เสริมคุณภาพชีวติ  
การสาธารณสุข และการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม
และการกีฬา  หน้า 173  ลาํดบัที ่ 6 
  

      

  
แผนงานสาธารณสขุ   

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 55,000 บาท   
  งบดาํเนินงาน รวม 55,000 บาท   
   คา่ใชส้อย รวม 55,000 บาท   
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการควบคุมและป้องกนัโรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการควบคุมและ
ป้องกนัโรคตดิตอ่และโรคไมต่ดิตอ่ และคา่ใช้จา่ย
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสุข (00221) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิ
คุณภาพชีวติ การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา
วฒันธรรม และการกีฬา  หน้า 112  ลาํดบั 1 
   

      

  
    โครงการป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการป้องกนัโรค
สุนขับา้ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ    
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสุข (00221) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิ
คุณภาพชีวติ  การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา 
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 วฒันธรรม และการกีฬา  หน้า 112 ลาํดบั  2  
 
  

    โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆที่
เกีย่วขอ้ง   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสุข (00221) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิ
คุณภาพชีวติ  การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา  
วฒันธรรม และการกีฬา  หน้า 112 ลาํดบั  4   

      

  
    โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคตา่งๆ ในตาํบลแมก่รณ์ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกนั
โรคตา่งๆ ในตาํบลแมก่รณ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสุข (00221) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิ
คุณภาพชีวติ การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา 
 วฒันธรรม และการกีฬา  หน้า 113 ลาํดบั 5   

      

  
    โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบิตัหิน้าทีด่า้น

สาธารณสุข 
จาํนวน 10,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการอบรมพฒันา
ศกัยภาพของผูป้ฏบิตัหิน้าทีด่า้นสาธารณสุขและ
คา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ    
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสุข (00221) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิ
คุณภาพชีวติ การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา 
 วฒันธรรม และการกีฬา  หน้า 101 ลาํดบั 4  
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์   
 งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 12,000 บาท   
  งบดาํเนินงาน รวม 12,000 บาท   
   คา่ใชส้อย รวม 12,000 บาท   
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการดูแลผูพ้กิารและผู้ดอ้ยโอกาส จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการดูแลผูพ้กิาร
และผูด้อ้ยโอกาส และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ (00230) งานสวสัดกิารและสงัคม
สงเคราะห ์(00232) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิ
คุณภาพชีวติ  การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา 
วฒันธรรม และการกีฬา   หน้า 100 ลาํดบั 1 
  

      

  
    โครงการเยีย่มบา้นผูพ้กิาร จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการเยีย่มบา้นผู้
พกิาร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงาน
สงัคม สงเคราะห์ (00230) งานสวสัดกิารและสงัคม
สงเคราะห์ (00232) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิ
คุณภาพชีวติ  การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา 
วฒันธรรม และการกีฬา   หน้า 101 ลาํดบั 7 
  

      

  
    โครงการเยีย่มบา้นผูสู้งอายุ จาํนวน 2,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการเยีย่มบา้น
ผูสู้งอายุและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
สงัคม สงเคราะห์ (00230) งานสวสัดกิารและสงัคม
สงเคราะห์ (00232) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิ
คุณภาพชีวติ  การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา 
วฒันธรรม และการกีฬา  หน้า 101  ลาํดบั  7 
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แผนงานเคหะและชุมชน   
 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 4,684,800 บาท   
  งบบุคลากร รวม 1,287,300 บาท   
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,287,300 บาท   
   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 376,080 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดือนพนกังานสว่นตาํบล 
แมก่รณ์ สงักดักองช่างผู้อาํนวยการกองช่าง  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241) ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร หน้า  161  
ลาํดบัที ่1  

      

  
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของ ผอ.กอง
ช่าง องค์การ บรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241) ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร  หน้า 161   
ลาํดบัที ่1  

      

  
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 789,600 บาท   

      

  
1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ   
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตาม
ภารกจิ  จาํนวน  4 อตัรา   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241)  ตามแผนพฒันาสามปี  
ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6  การพฒันาดา้น
การเมืองการบรหิาร  หน้า  61 ลาํดบัที ่1  
    
 2. เพือ่จา่ยเป็นจา้งพนกังานจา้งท ั่วไป (คนงานท ั่วไป)  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป (คนงาน
ท ั่วไป) จาํนวน 2 อตัรา    ดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน (00241)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาดา้น
การเมืองการบรหิาร หน้า  161 ลาํดบัที ่ 1 
       

      

  
   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 79,620 บาท   

      

  
1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราว (พ.ช.ค.) ใหแ้ก่
พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 4 อตัรา สงักดักองช่าง   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241) ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร  หน้า 161  
ลาํดบัที ่13 
 
2. เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.)ใหแ้ก่
พนกังานจา้งท ั่วไป จาํนวน  2 อตัรา  สงักดักองช่าง   
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ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241)  ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที6่  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
หน้า  161  ลาํดบัที ่ 1 
       

  งบดาํเนินงาน รวม 737,500 บาท   
   คา่ตอบแทน รวม 98,000 บาท   
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
จาํนวน 40,000 บาท 

  

      

  
1.เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ  สาํหรบัพนกังานสว่นตาํบลและพนกังานจา้งเป็น
กรณีพเิศษ (เงนิโบนสั) ประจาํปีงบประมาณ 2561  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร  หน้า 161  
ลาํดบัที ่1 
 
 2.เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบังาน
จา้ง  ช่างผูค้วบคุมงานและคณะกรรมการชุดตา่ง ๆ  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน (00241) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่ 6   
การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร  หน้า 161  
ลาํดบัที ่1 

      

  
   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลและพนกังานจา้ง
ภายในกองช่าง   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
หน้า  161 ลาํดบัที ่1  

      

  
   คา่เช่าบา้น จาํนวน 42,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานสว่น
ตาํบล ภายในกองช่าง  องค์การบรหิารส่วนตาํบล 
แมก่รณ์   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน(00241)  ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร  
หน้า  161  ลาํดบัที ่1 
  

      

  
   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 6,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังาน
สว่นตาํบลภายในกองช่างองค์การบรหิารส่วนตาํบล 
แมก่รณ์   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะ
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และชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร
หน้า  161 ลาํดบัที ่1  

   คา่ใชส้อย รวม 474,500 บาท   
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จาํนวน 39,500 บาท   

      

  
(1)เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร 
(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ,เขา้
เลม่ขอ้บญัญตั ิ, เย็บ/เขา้เลม่เอกสารประกอบการนิเทศ
งาน เอกสารอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ  
(3)เพือ่จา่ยเป็นคา่ซกัฟอก 
(4)เพือ่จา่ยเป็นคา่กาํจดัสิง่ปฏกิูล 
(5)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารป้องกนัและกาํจดั
ปลวก 
(6)เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าทรพัย์สนิ(ยกเวน้คา่เช่า
บา้น) เช่น คา่เช่าสงัหารมิทรพัย์ คา่เช่าเครือ่งถา่ย
เอกสาร และคา่เช่าทรพัย์สนิอืน่ๆ ฯลฯ  
(7)เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ย
เกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทาง
วทิยุกระจายเสียงโทรทศัน์ โรงมหรสพและสิง่พิมพ์
ตา่งๆ) ฯลฯ  
(8)เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  
(9)เพือ่จา่ยเป็นคา่เบ้ียประกนั 
(10)เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินคดีตามคาํ
พพิากษา 
(11)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เช่น จา้ง
เหมาอดัและลา้งฟิล์มถา่ยรูป ,จา้งเหมาทาํความสะอาด ,
จา้งเหมาดูแลสถานทีท่อ่งเทีย่ว ฯ ,จา้งเหมาคนสวน ,
จา้งเหมาคนรกัษาความปลอดภยั รวมถงึคา่จา้ง
แรงงาน บุคคล หรือจา้งเหมาบรกิาร เพือ่ช่วยเหลือการ
ปฏบิตังิานทีจ่าํเป็นหรืองานเฉพาะดา้นของ อบต. หรือ
งานบรกิารอืน่ๆทีจ่าํเป็นสาํหรบัการ
บรหิารงาน ของ อบต.แมก่รณ์ 
 (12)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ดงัน้ี 
12.1คา่ปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีร่าชการเพือ่ให้
ราชการไดใ้ช้บรกิารไฟฟ้า รวมถงึคา่ตดิต ัง้หม้อ
แปลง เครือ่งวดัและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่เป็นกรรมสทิธิ์
ของการไฟฟ้า 
12.2คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิต ัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิม่เตมิ คา่ธรรมเนียม รวมถงึการปรบัปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิม่กาํลงัไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การ
บาํรุงรกัษาหรือซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
(13)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ประปา ดงัน้ี 
13.1คา่วางทอ่ประปาภายนอกสถานทีร่าชการ เพือ่ให้
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ช้บรกิาร
นํ้าประปา รวมถงึคา่ตดิต ัง้มาตรวดัน้ําและอุปกรณ์
ประปา ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องการประปา 
13.2คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปาและตดิต ัง้อุปกรณ์
ประปาเพิม่เตมิ รวมถงึ การปรบัปรุงระบบประปา การ
บาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ 
(14)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ดงัน้ี 
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14.1คา่ใช้จา่ยตา่งๆในการตดิต ัง้โทรศพัท์ ยกเวน้ คา่
ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศพัท์พว่งภายใน และ
เครือ่งโทรศพัท์ภายใน 
(15)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่ง 
                        ฯลฯ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชน (00241) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
หน้า  161 ลาํดบัที ่2 

      
           

   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 55,000 บาท   

      

  
(1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น คา่เบ้ียเล้ียง
เดนิทาง ,คา่พาหนะ ,คา่เช่าทีพ่กั ,คา่บรกิารจอด
รถ ณ ทา่อากาศยาน ,คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ ,
คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ ,คา่ลงทะเบียน
ตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่น
ตาํบล , ลูกจา้งประจาํ ,พนกังานจา้ง, ผูมี้สทิธแิละได้รบั
คาํส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการ   ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน  (00240)  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
หน้า  161  ลาํดบัที ่ 2 
 
(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ เช่น คา่จดัซ้ือหนงัสือ
วชิาการ  หนงัสือราชการ ตามเอกสารการอบรม
สมัมนาประชุมทางวชิาการ ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน  (00241)  ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร  หน้า  161   
ลาํดบัที ่ 2 

      

  
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 380,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ ใน
กรณีการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกต ิของวสัดุ ครุภณัฑ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง (กรณี
เป็นการจา้งเหมาท ัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงานใหจ้า่ยจาก
คา่ใช้สอย ส่วนกรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็น
ผูด้าํเนินการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเองใหป้ฏบิตัิ
ดงัน้ี 
(1)คา่จา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ้า่ยจาก
คา่ใช้สอย 
(2)คา่สิง่ของทีซ้ื่อมาใช้ในการซอ่มแซมบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหจ้า่ยจาก 
คา่วสัดุ)   
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ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241) ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร  หน้า  161  
ลาํดบัที ่2 
   

   คา่วสัด ุ รวม 165,000 บาท   
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ซึง่แยก
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น หนงัสือ เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดั
เหล็ก กรรไกร เกา้อ้ีพลาสตกิ แปรงลบกระดานดาํ ตรา
ยาง ขาต ัง้(กระดานดาํ) ทีถ่พ้ืูน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที ่พระบรมฉายา
ลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่สาํนกังานหรือ
หน่วยงาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ มู่ลี,่มา่น
รบัแสง(ตอ่ผืน) พรม(ตอ่ผืน) นาฬกิาต ัง้หรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาํลอง กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ  
2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบ
คาํผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง
เอกสาร ตลบัผงหมกึ นํ้าหมกึปริน้ท์ เทป พีวีซี แบบ
ใส นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้
บรรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม
สมุดบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้สาํลี ธง
ชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหีบหอ่ นํ้ามนั ไข ข้ีผึง้ นํ้าดืม่สาํหรบับรกิาร
ประชาชนในสาํนกังาน ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241) ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
หน้า  161 ลาํดบัที ่ 4  

      

  
   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 40,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ซึง่แยก
เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน หวัแรง้
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ไฟฟ้า เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า เครือ่งวดั
แรงดนัไฟฟ้า มาตรสาํหรบัตรวจวงจรไฟฟ้า  เครือ่ง
ประจุไฟ  ฯลฯ 
2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า สวติซ์
ไฟฟ้า หลอดวทิยุทรานซติเตอร์และชิน้สว่นวทิยุ ลูก
ถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง่คอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือ เสอากาศสาํหรบัวทิยุ,เครือ่งรบั
โทรทศัน์,จานรบัสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ 
3.วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ของทีใ่ช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทีมี่ลกัษณะ
เป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง เช่น ดอก
ลาํโพง แผงวงจร ผงัแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทาง
ไฟ  ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน(00241)  ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการ
บรหิาร หน้า 61 ลาํดบัที ่4 

   วสัดุกอ่สรา้ง จาํนวน 50,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เช่น ไม้
ตา่งๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ,หนิ อฐิหรือซีเมนต์
บล็อก  กระเบ้ือง สงักะสี  กระสอบทราย ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241)  ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร  หน้า  161   
ลาํดบัที ่ 4  

      

  
   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ซึง่แยก
เป็น  2 ประเภท ดงัน้ี 
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น ขาต ัง้กลอ้ง ขาต ัง้เขียนภาพ กลอ่งและระวิง
ใสฟิ่ล์มภาพยนตร์ เครือ่งกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ  
2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น พูก่นั สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีก่าร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บนัทกึเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผน่
ซีดี) รูปสีหรือขาวดาํทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั
ขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม  ฯลฯ  
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ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)แผน งานเคหะ
และชุมชน  (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241)ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่6 การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
หน้า  161 ลาํดบัที ่ 4 

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ซึ่งแยก
เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่
นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล ฯลฯ  
2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล
(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Co
mpact Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) เ
ทปบนัทกึขอ้มูล
(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridg
e Tape) หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบั
คอมพิวเตอร์ ตลบัผงหมกึสาํหรบัเครือ่งพมิพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ (สิง่ของทีโ่ดย
สภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แล้วยอ่มสิน้เปลืองหมด แปร
สภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไม่
คงสภาพเดมิ) 
3.วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ของทีใ่ช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทีมี่ลกัษณะ
เป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง เช่น หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผน่กรอง
แสง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์
(Key Board) เมนบอร์ด(Main Board) เมมโมรีซ่ิป
(Memor Chip) เช่น RAM คตัซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรนิเตอร์สวติ
ซิง่บอ๊กซ์(Printer Switching Box) เครือ่งกระจาย
สญัญาณ(Hub) แผน่วงจร
อเิล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan Ca
rd,Anti virus Card ,Sound Card) เป็นตน้เครือ่ง
อา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบต่างๆ เช่น แบบดสิเกตต์
(Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพตคิอล
(Optical) ฯลฯ  เป็นตน้   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241) ตามแผน พฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
หน้า  161  ลาํดบัที ่ 4  

      

  
   วสัดุอืน่ จาํนวน 5,000 บาท   
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เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ตา่ง ๆ ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะและ
ประเภทตามระเบียบวธีิการงบประมาณ    
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241) ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
หน้า  161  ลาํดบัที ่ 1  

      

  
  งบลงทุน รวม 2,660,000 บาท   
   คา่ครุภณัฑ์ รวม 2,650,000 บาท   
   ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่         
    โครงการจดัซ้ือรถกระเช้าอเนกประสงค์  6  ลอ้ (ดีเซล) จาํนวน 2,500,000 บาท   

      

  
รถกระเช้าเอนกประสงค์  6 ลอ้ (ดีเซล)  
    คุณลกัษณะเฉพาะ 
   1. ตวัรถและเครือ่งยนต์ 
    - เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าส ัน้ ชนิด 6 ลอ้ แบบลอ้
หน้าเดีย่ว ลอ้หลงัคู ่
    - เครือ่งยนต์ดีเซลขนาดไมน่้อยกวา่ 150 แรงมา้ 
    - นํ้าหนกัรถรวมนํ้าหนกับรรทุก (G.V.W.) ไมน่้อย
กวา่ 7,400 กโิลกรมั 
    - เครือ่งยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จงัหวะ ระบาย
ความรอ้นดว้ยนํ้า 
    - ไอเสียมีคุณสมบตัไิมต่ํ่ากวา่ มอก.2315-
2551 หรือ EURO 3 หรือสูงกวา่ 
    - ระบบขบัเคลือ่น มีเกียร์เดนิน้าไมน่้อย
กวา่ 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลงัไมน่้อยกวา่ 1 เกียร์ 
     - ระบบคลชัท ์แบบแหง้แผน่เดียว ควบคุมดว้ย
ระบบไฮดรอลกิ 
     - ระบบบงัคบัเล้ียว พวงมาลยัขบัขวา แบบลูกปืน
หมุนวน พรอ้มมีเพาเอวร์ช่วยผอ่นแรง  
    - ระบบเบรกไฮดรอลกิ พรอ้มหม้อลมช่วย
เบรก เบรกไอเสีย(ถา้มี)และเบรกมือขณะจอด 
    - ถงับรรจุเช้ือเพลงิชนดิดีเซลไดไ้มน่้อย
กวา่ 100 ลติร 
    - มีโคมไฟสญัญาณตา่งๆ ตามกรมการขนส่งทางบก
กาํหนด  
       และตามความจาํเป็นในการปฏบิตังิาน 
     2. ชุดกระบะบรรทุก 
     - สรา้งดว้ยเหล็กแผน่อยา่งดี สว่นพ้ืนเป็นเหล็กแผน่
อาบสงักะสีหนาไมน่้อยกวา่ 4.50 มม. 
     - แผน่เหล็กสว่นอืน่ๆมีขนาดความหนาไมน่้อย
กวา่ 3 มลิลเิมตร 
     - ตวักระบะบรรทุกสามารถเปิดฝาออก(ซา้ย-ขวา)
ไดท้ ัง้ 2 ดว้ย และฝากระบะทา้ยสามารถเปิดได ้     
     - ผูผ้ลติชุดกระบะบรรทุกตอ้งได้รบัการรบัรอง
ระบบบรหิารงานคุณภาพไม่ตํ่ากวา่  มอก. เลขที9่001-
2552 และ ISO 9001-2008 หรือ เทียบเทา่  
     3. ชุดยกเททา้ยไฮดรอลิค 
     - ชุดกระบอกไฮดรอลคิควบคุมดว้ยระบบไฮดรอ
ลคิ โดยยกดนัขึน้ 
       จากใตท้อ้งกระบะบรรทุก 
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     - ระบบสง่กาํลงัมาจากเครือ่งยนต์ดีเซลของตวั
รถ ผา่นระบบ POWER TAKE OFF 
     - มีชุดคนับงัคบัควบคุมการยกดมัพ์เททา้ยอยู่
ภายในหวัเกง๋โดยสาร  
พนกังานขบัใช้งานไดส้ะดวก 
     - ชุดกระบอกยกเททา้ยมีคุณสมบตัไิมต่ํ่ากวา่
มาตรฐาน มอก. เลขที ่975-2538 
      - ผูผ้ลติชุดกระบอกยกดมัพ์ตอ้งไดก้ารรบัรอง
ระบบบรหิารงานคุณภาพไม่ตํ่ากวา่
มาตรฐาน ISO 9001:2008 และ มาตรฐาน ISO 14
001:2004 

      

  
     4. ชุดเครนสลงิไฮดรอลิค 
     - ตดิต ัง้ชุดเครนสลงิไฮดรอลคิพรอ้มชุดคอนโทรล
ระหวา่งหวัเกง๋รถและชุดกระบะเหล็ก  
     - เครนสลงิต้องสามารถหมุนตวั
ได ้360 องศา อยา่งตอ่เนื่อง 
     - อุปกรณ์นิรภยัของระบบไฮดรอลคิจะตอ้งเป็นไป
ตามแบมาตรฐานลา่สุดของโรงงานผู้ผลติ 
     - เป็นเครนไฮดรอลคิใหม ่ชนิดแขน
ตรง หรือ เครนขอ้แข็ง  สามารถยืดเขา้-ออกไดไ้มน่้อย
กวา่ 3 ทอ่น 
     - ตดิต ัง้ระบบชุดโรยสายสลงิประกอบอยูใ่นแขน
เครน 
     - ชุดกระบอกไฮดรอลกิสาํหรบัยกแขนแควนต้อง
ทาํมุม 90 องศา กบัฐานเครน  เมือ่อยูใ่นสภาพเก็บ
เรียบรอ้ย 
     - ความยาวของแขนแควนไมน่้อยกวา่ 6.5 เมตร 
     - เมือ่วดัจากจุดหมุน โดยยืดออกดว้ยระบบไฮดรอ
ลกิแลว้ จะมีประสทิธแิล้ว  จะมีประสทิธภิาพ ดงัน้ี 
       ทีร่ะยะยืดออก 1 เมตร สามารถยกนํ้าหนกัวสัดุได้
ไมน่้อยกวา่ 4,000 กโิลกรมั 
       ทีร่ะยะยืดออก 2 เมตร สามารถยกนํ้าหนกัวสัดุไม่
น้อยกวา่ 3,000 กโิลกรมั 
       ทีร่ะยะยืดออก 3 เมตร สามารถยกนํ้าหนกัวสัดุได้
ไมน่้อยกวา่ 1,600 กโิลกรมั 
       ทีร่ะยะยืดออก 5 เมตร สามารถยกนํ้าหนกัวสัดุไม่
น้อยกวา่ 1,100 กโิลกรมั 
     - เครนตอ้งสามารถรบันํ้าหนกับรรทุกไดไ้มน่้อย
กวา่ 2 คน ไมต่ํ่ากวา่ 200 กโิลกรมั 
     - มีระบบขาหย ั่งไฮดรอลิก หรือ
เทา้ช้าง (STABILIZER) ตดิต ัง้อยูด่า้นขา้ง 
       ตวัรถ จาํนวน 2 ชุด โดยทาํการหย ั่งเทา้ช้างลงพ้ืน
ดว้ยระบบไฮดรอลกิ เพือ่ช่วยใหร้ถยนต์มีความมั่นคง
ทรงตวัได้อยา่งสมดุล ขณะทาํงาน สามารถ ยืดกางออก
ดา้นขา้งได้ดว้ยระบบ MANUAL 
     - ตดิต ัง้กระเช้าไฟเบอร์กลาสสาํหรบับรรทุก
พนกังานขึน้ปฏบิตังิานบนทีสู่ง  ไมน่้อย
กวา่ 12.00 เมตร 
     - เป็นผลติภณัฑ์ภายในประเทศ โรงานผูผ้ลติต้องได้
รบการรบัรองระบบบรหิารงานคุณภาพไมต่ํ่ากวา่
มาตรฐาน มอก.เลขที ่9001-2552 และ
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มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
 5. ชุดกระเช้าไฟซอ่มไฟฟ้า 
 - ชุดกระเช้าซอ่มไฟฟ้าผลิตจากวสัดุชนิดไฟเบอร์
กลาส หรือเทียบเทา่เพือ่ตดิต ัง้ทีป่ลานแขนแครน 
 - เป็นกระเช้าซอ่มไฟฟ้าสาํรหบัรรทุกพนกังานจาํนวน
ไมน่้อยกวา่ 2 คน 
 - สามารถรบันํ้าหนกับรรทกุไดไ้มน่้อย
กวา่ 100 กโิลกรมั 
 - สามารถใช้สาํหรบัยกคนขึน้ปฏบิตังิานบนทีสู่งได้ไม่
น้อยกวา่ 12.00 เมตร 
 - ชุดกระเช้ามีคุณสมบตัผิา่นการทดสอบความสามารถ
ในการคงทนตอ่แรงดนัไฟฟ้า ไมน่้อย
กวา่ 15 kv 50 Hz เป็นเวลาไมต่ํ่ากวา่ 1 นาท ี
 - โรงงานผลติตอ้งไดร้บการรบัรองระบบบรหิารงาน
คุณภาพ ไมต่ํ่ากวา่มาตรฐาน มอก.เลขที ่9001-
2552 มาตรฐานไมต่ํ่ากวา่ ISO 9001:2008  หรือ
เทียบเทา่ หรือสูงกวา่ 
 6. ระบบสญัญาณไฟฉุกเฉินพรอ้มสญัญาณเสียง 
 6.1 สญัญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED 
      1. ชุดสญัญาณไฟฉุกเฉิน ออกใหล้ดแรงเสียดทาน
ลมได้ดียาวไมน่้อยกวา่ 60 ชม. 
             2. ฐานสาํหรบัยดึชุดสญัญาณไฟฉุกเฉินทาํ
ดว้ยโลหะ  
ขาเป็นวสัดุชนิดเหล็กดูด 
             3. ชุดหลอดไฟสญัญาณประกอบดว้ยหลอด
แบบ LEDจาํนวน 6 หลอด 8 ชุด (อยู่
ทางซา้ย 2 ชุด) ดา้นหน้า  และดา้นหน้าและดา้นหลงั
ดา้นขา้งของสญัญาณไฟตดิต ัง้สญัญาณไฟ LED ไม่
น้อยกวา่ 3 หลอด จาํนวน 2 ชุด  โดยชุดควบคุม
กระพรบิของสญัญาณไฟฉุกเฉินเป็นอสิระ ตอ่กนั ไม่
ตอ้งหลอ่ลืน่ตลอดอายุการใช้งานไฟฉุกเฉิน มีขนาด
กวา้งไมน้่อยกวา่ 4.50 นิ้ว ขนาดยาวไมน่้อย
กวา่ 60 ซม. ขนาดสูงไมน่้อยกวา่ 3 นิ้ว ความกวา้ง
ของสญัญาณไฟไมน่้อยกวา่ 1 นิ้ว 
       4. ใหจ้งัหวะสญัญาณไฟไมน่้อยกวา่ 5 สเตป๊ 
       5. โดยมีสวทิช์ไฟ ปรบัสเตป๊ไฟสามารถปรบัใน
หอ้งคนขบัได้ 
       6. พรอ้มตดิต ัง้สญัญาณเสียงแบบ
ลาํโพง ขนาด 100 วตัต์ แยกกบัชุดสญัญาณไฟและให้
สญัญาณเสียงไดไ้มน่้อยกวา่ 5 เสียง 
โดยมีปุ่มสวทิว์ใหส้ญัญาณเสียงไมน่้อยกวา่ 1 ปุ่ม เมือ่
ใช้ไมค์จะเสียงสญัญาณไฟไซเรนอตัโินมตัโิดยจะไมมี
สญัญาณไซเรนดงัแทรก 
       7. ตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานเป็นผูแ้ทนจาํหน่าย
ผลติภณัฑ์ และหนงัสือรบัรองคุณสมบตัผิลติภณัฑ์ หรือ
มาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
              8. ตอ้งแนบหนงัสือแคตตาล็อกผลิตภณัฑ์
สญัญาณไฟฉุกเฉินและรูปแบบเสียงมาเพือ่
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 6.2 สญัญาณไฟวบัวาบเสริมการปฏบิตังิาน 
  1. ตดิต ัง้ชุดสญัญาณไฟวบัวาบแบบหมุนทรงกลม
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ขนาดสูงไมน่้อยกวา่ 190 มม. 
  2. มีขนาดฐานขนาดไมน่้อยกวา่ 180 มม. 
  3. ใหแ้สงวบัวาบไมน่้อยกวา่ 160 ครัง้/นาที 
  4. โคมสะทอ้นแสงไฟแบง่มุมการสะทอ้นแสงแบบ
แนวต ัง้ 
  5. ภายในขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอร์ ขนาด 12/24 โวลท ์
โดยใช้ระบบสายพานในการหมุนโคม 
  6. ภายในใช้หลอด
ชนิด HALOGEN ขนาด 12 โวลท ์ 
55 วตัต์ /24 โวลท์ 70 วตัต์ มาตรฐาน SAE 
  7. ฝาครอบโคมไฟทาํจากวสัดุทนความรอ้นชนิด  
POLYCARBONATE RESIN หรือเทียบเทา่ 
  8. ใช้ระบบไฟฟ้าจากแบตเตอรี ่ของตวั
รถยนต์ ขนาด 12/24 โวลท ์
  9. โรงงานผูผ้ลติต้องไดร้บัการรบัรองระบบ
บรหิารงานคุณภาพ ไมต่ํ่ากวา่มาตรฐาน มอก.
เลขที ่9001-2552 และมาตรฐาน 
ไมต่ํ่ากวา่ ISO 9001 : 2008 และมาตรฐานไม่ตํ่า
กวา่ ISO  14001 : 2004 หรือเทียบเทา่ หรือสูงกวา่ 
  10. ตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานเป็นผูแ้ทนจาํหน่าย
ผลติภณัฑ์ 
และหนงัสือรบัรองคุณสมบตัผิลติภณัฑ์หรือมาตรฐาน
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  11. ตอ้งแนบหนงัสือแคตตาล็อกผลติภณัฑ์สญัญาณ
ไฟวบัวาบ 
มาเพือ่ประกอบการพจิารณา 
  7. การพน่สีและตราของหน่วยงาน 
  - การพน่สีภายนอก ตอ้งพ่นดว้ยสีกนัสนิมอยา่งดีหนา
ไมน่้อยกวา่ 2 ชัน้  
  - แลว้จงึพน่ทบัดว้ยสีโพลียูรีเทนอยา่งดีหนาไมน่้อย
กวา่ 2 ชัน้ 
(สีจริงตามคาํส ั่งของทางราชการ) 
  - เครือ่งหมายและขอ้ความตรามหน่วยงานราชการ
กาํหนด 
 8. อุปกรณ์ประจาํรถ 
  - เครือ่งมือมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลติรถยนต์ 
จาํนวน 1 ชุด 
  - แมแ่รงไฮดรอกลกิพรอ้มดา้ม จาํนวน 1 ชุด 
  - ยางอะไหลพ่รอ้มกงลอ้ จํานวน 1 ชุด 
  - ประแจบล็อกพรอ้มกงลอ้ จาํนวน 1 ชุด 
  - หนงัสือคูมื่อการใช้รถยนต์และมุดเขา้รบั
บรกิาร จาํนวน 1 ชุด 
  - ตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ วทิยุ/
CD/MP3/USB จาํนวน 1 ชุด 
  - กระบอกอดัจารบี จาํนวน 1 ชุด 
  - ตดิต ัง้อุปกรณ์ประหยดันํ้ามนัโดยการนํานํ้ามนัมา
ผา่นความรอ้น เพือ่ใหอุ้ณหภูมขิองนํ้ามนัขยายตวักอ่น
เขา้ปั๊ม ตวัอุปกรณ์ประหยดั 
นํ้ามนัผลติจากวสัดุชนิดเหล็กกลา้ไรส้นิมเกรดไมต่ํ่า
กวา่ 304L สามารถ ประหยดันํ้ามนัได้สูงสุด 7-
22 เปอร์เซ็นต์ สามารถทนความรอ้นได้ดี  และมีอายุ
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การใช้งานยืนยาว ไมยุ่่งยากในการบาํรุงรกัษา โดย
แนบหนงัสือแต่งต ัง้ตวัแทนจาํหน่ายจากโรงงานผู้ผลติ
หรือผูแ้ทนจาํหน่าย และแนบเอกสารหลกัฐานเป็น
หนงัสือรบัรองจากหน่วยงานราชการมาแสดง  พรอ้ม
แนบหนงัสือรบัรองผลการวิจยัมาแสดง  พรอ้มแสดง
หนงัสือรูปแบบแคตตาล็อกอุปกรณ์ประหยดันํ้ามนั  ซึง่
เป็นผลติภณัฑ์ภายในประเทศ ไดร้บัรองคุณภาพ
มาตรฐาน มอก. หรือ มาตรฐานไมต่ํ่า
กวา่ ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเทา่   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241) ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
  หน้า  233  ลาํดบัที ่ 1  

   ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ         
    ชุดเครือ่งเสียง จาํนวน 150,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือชุดเครื่องเสียง หอ้งประชุมอาคาร
เฉลมิพระเกียรต ิ 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์  หมูท่ี ่13  ตาํบลแม่
กรณ์  อาํเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย    
    โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
1. ไมค์รว่มประชุม ประธาน จาํนวน  2  ตวั 
   - คอนแดนเซอร์/รบัสญัญาณดา้นหน้า 
   - ความถีต่อบสนอง 100 Hz – 20 kHz 
   - ลาํโพงขนาด 3 วตัต์ 
   - คอไมค์ยาวไมน่้อยกวา่ 50 ซม. 
2. ไมค์รว่มประชุม ผูร้ว่ม  จาํนวน  17 ตวั 
   - คอนแดนเซอร์/รบัสญัญาณดา้นหน้า 
   - ความถีต่อบสนอง 100 Hz – 20 kHz 
   - ลาํโพงขนาด 3 วตัต์ 
   - คอไมค์ยาวไมน่้อยกวา่ 50 ซม. 
3. ซพัพลาย  จาํนวน  1  เครือ่ง 
   - ใช้กบัไมโครโฟนชุดประชุมไดถ้งึ 50 ชุด 
   - เพิม่ไดถ้งึ 150 ชุด มีลาํโพงมอนิเตอร์ พรอ้มวอ
ลลุม่ 
   - ปรบัเสียง มีช่องต่อ PRE OUT และ REC OUT 
4. ตูล้าํโพง + ขาจบั จาํนวน  4  คู ่
   - ตูล้าํโพงขนาด 10 นิ้ว 150 วตัต์ 
5. แอมป์ขยายเสียง จาํนวน 1 เครือ่ง 
   - กาํลงัขบั 650 วตัต์ + 650 วตัต์ 
6. สายไมค์
ประชุม 30 เมตร ขนาด 6 มม. จาํนวน  1 เสน้ 
7. สายไมค์
ประชุม 12 เมตร ขนาด 6 มม.  จาํนวน 1  เสน้ 
8. สาย
ลาํโพง 100 เมตร ขนาด 0.4 x 8.0 มม. จาํนวน 1 มว้
น 
9. สายสญัญาณเสียง 30 เมตร ขนาด 3.5 มม.
จาํนวน  1 เสน้ 
10. พาดชินั ขนาด 80 x 160 แบบครึง่กระจก
ใส  3  บาน 
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จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241)ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 

      
  

หน้า  234  ลาํดบัที ่ 4          
   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 10,000 บาท   
   คา่ออกแบบ คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นิตบุิคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง       
  

    คา่ออกแบบ  คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชนนิตบุิคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง 

จาํนวน 10,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ออกแบบ  คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้ก่
เอกชน  นิตบุิคคลหรือบุคคลภายนอก  เพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง
สิง่กอ่สรา้ง   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  (00200)  แผนงานเคหะ
และชุมชน  (00240)  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน (00241)ตามแผนพฒันาสามปี 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บรหิาร  หน้า  161  ลาํดบัที ่ 5  

      

  
 งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล รวม 200,000 บาท   
  งบดาํเนินงาน รวม 200,000 บาท   
   คา่ใชส้อย รวม 200,000 บาท   
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการจดัการขยะในหมูบ่้าน จาํนวน 50,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการจดัการขยะใน
หมูบ่า้นและคา่ใช้จา่ย อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่
ปฏกิูล (00244) ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 5 การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  หน้า 148   
ลาํดบัที ่ 3  
 
  

      

  
    โครงการจดัการสิง่แวดล้อมและการคดัแยกขยะ จาํนวน 50,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการจดัการ
สิง่แวดลอ้มและการคดัแยกขยะและคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่
ปฏกิูล (00244) ตามแผนพฒันา 
สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพฒันาดา้นการบรหิาร
จดัการและการอุนรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม  หน้า 147  ลาํดบัที ่ 1  

      

  
    โครงการพฒันาและสง่เสริมหมูบ่า้นปลอดขยะตน้แบบ จาํนวน 100,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการพฒันาและ
สง่เสรมิหมูบ่า้นปลอดขยะต้นแบบ และคา่ใช้จา่ย
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะ
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และชุมชน  (00240) งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่
ปฏกิูล (00244) ตามแผนพฒันา 
สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพฒันาดา้นการบรหิาร
จดัการและการอุนรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม  หน้า 148  ลาํดบัที ่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน   
 งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 1,148,000 บาท   
  งบดาํเนินงาน รวม 400,000 บาท   
   คา่ใชส้อย รวม 400,000 บาท   
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการคา่ยครอบครวั จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการคา่ย
ครอบครวั และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสรา้ง
ความเขม้แข็งของชุมชน (00250) งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 2  
การพฒันาดา้นสงัคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม  
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และการกีฬา  หน้า 102 ลาํดบัที ่9   
    โครงการคา่ยเด็กและเยาวชนตาํบลแมก่รณ์ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการคา่ยเด็กและ
เยาวชน และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน (00250) งานสง่เสรมิและสนบัสนุน
ความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยทุธศาสตรท์ี ่ 2  
การพฒันาดา้นสงัคม สง่เสรมิคุณภาพชวีติ   
การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม  
และการกีฬา  หน้า 102 ลาํดบั 11   

      

  
    โครงการป้องกนัการตดิเช้ือ เอช ไอ วี ในกลุม่เด็กและ

เยาวชน 
จาํนวน 5,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการป้องกนัการตดิเชื้อ
เอชไอวีกลุม่เด็กและเยาวชน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ฯลฯ  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน (00250) งานสง่เสรมิและสนบัสนุน
ความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ยทุธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาดา้น
สงัคม  สง่เสรมิคุณภาพชวีติ  การสาธารณสุข 
การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา 
หน้า 101 ลาํดบั 6   

      

  
    โครงการฝึกอบรมและส่งเสรมิอาชีพการปลูกผกัปลอด

สารพษิ  หมู ่5 
จาํนวน 20,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการฝึกอบรมและ
สง่เสรมิอาชีพการปลูกผกัปลอดสารพษิ หมู ่5 และคา่ใช้จา่ย
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ    
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน (00250) งานสง่เสรมิและสนบัสนุน
ความเขม้แข็งชุมชน (00252) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี  ยุทธศาสตรท์ี ่ 2 การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิคุณภาพ
ชีวติ  การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม  
และการกีฬา  หน้า 102 ลาํดบั 12  

      

  
    โครงการพฒันาและสง่เสริมคุณภาพชีวติผู้ป่วยเอดส์ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการพฒันาและ
สง่เสรมิคุณภาพชีวิตผูป่้วยเอดส์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสรา้ง
ความเขม้แข็งของชุมชน (00250) งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 2  
การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิคุณภาพชีวติ   
การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม  
และการกีฬา  หน้า 102 ลาํดบัที ่8  

      

  
    โครงการพฒันาและสง่เสริมคุณภาพชีวติผู้พกิาร จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการพฒันาและ
สง่เสรมิคุณภาพชีวิตผูพ้กิาร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสรา้ง
ความเขม้แข็งของชุมชน (00250) งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 2  
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การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิคุณภาพชีวติ   
การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม  
และการกีฬา   หน้า  102  ลาํดบั 8  

    โครงการวนัสตรีสากลประจําปี จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการวนัสตรี
สากล ประจาํปี 2561 และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ    
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน (00250) งานสง่เสรมิและสนบัสนุน
ความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตรท์ี ่ 2  
การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิคุณภาพชวีติ   
การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม  
และการกีฬา  หน้า 104 ลาํดบัที ่16  

      

  

    
โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดูงานของ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่  สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนตาํบล 
แมก่รณ์  พนกังานสว่นตาํบล พนกังานจา้งองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์ 

จาํนวน 230,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการอบรมพฒันา
ศกัยภาพและศกึษาดูงานของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภา
องค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์  พนกังานสว่น
ตาํบล พนกังานจา้ง องค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 
ฯลฯ  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน (00250) งานสง่เสรมิและสนบัสนุน
ความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยทุธศาสตรท์ี ่ 2  
การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิคุณภาพชวีติ   
การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม  
และการกีฬา  หน้า 104  ลาํดบั 7 

      

  
    โครงการอบรมสง่เสรมิสุขภาพสาํหรบัผู้สูงอายุ จาํนวน 100,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการอบรมสง่เสรมิ
สุขภาพสาํหรบัผูสู้งอายุและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน (00250) งานสง่เสรมิและสนบัสนุน
ความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยทุธศาสตรท์ี ่ 2  
การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิคุณภาพชวีติ   
การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม  
และการกีฬา  หน้า 106  ลาํดบั  24  

      

  
    โครงการอบรมใหค้วามรูก้ารป้องกนัการละเมดิสทิธเิด็ก

และสตรี 
จาํนวน 5,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการอบรมใหค้วามรูก้าร
ป้องกนัการละเมดิสทิธเิด็กและสตร ี 
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน (00250) งานสง่เสรมิและสนบัสนุน
ความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยทุธศาสตรท์ี ่ 2  
การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิคุณภาพชวีติ   
การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม  
และการกีฬา  หน้า 102  ลาํดบั 10   

      

  
  งบเงนิอุดหนุน รวม 748,000 บาท   
   เงนิอดุหนุน รวม 748,000 บาท   
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   เงนิอุดหนุนเอกชน จาํนวน 748,000 บาท   

      

  
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นแมก่รณ์  
หมูท่ี ่1  งบประมาณ    36,000 บาท 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน บา้นแมก่รณ์  
หมูท่ี ่1 ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบั
การสนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นแมก่รณ์ หมูท่ี ่1 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2560   
2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นเวียงหวาย  
หมูท่ี ่2  งบประมาณ    36,000 บาท 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน บา้นเวียงหวาย  
หมูท่ี ่2  ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการ
ขอรบัการสนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นเวียงหวาย หมูท่ี ่2 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2560   
3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นสวนดอก   
หมูท่ี ่ 3  งบประมาณ    35,000 บาท   
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน บา้นสวนดอก  
หมูท่ี ่ 3  ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการ
ขอรบัการสนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นสวนดอก หมูท่ี ่ 3  ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2560  
4) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4   
งบประมาณ    37,000 บาท   
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นแมส่าด  
หมูท่ี ่4  ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4  ลงวนัที ่20 มถุินายน 2560  
 
5) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นเมอืงรวง   
หมูท่ี ่ 5  งบประมาณ    36,000 บาท   
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นเมืองรวง   
หมูท่ี ่ 5  ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน 
บา้นเมืองรวง  หมูท่ี ่5  ลงวนัที ่20 มถุินายน 2560  
6) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นปางมุง้ หมูท่ี ่6   
งบประมาณ  37,000 บาท   
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นปางมุง้ หมูท่ี ่6 
ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน บา้นปางมุง้  
หมูท่ี ่6  ลงวนัที ่20 มถุินายน 2560  
7) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นฝั่งหมิน่  
หมูท่ี ่7  งบประมาณ   36,000 บาท   
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นฝั่งหมิน่  
หมูท่ี ่7 ตามหนงัสือขอรบัการ สนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นฝั่งหมิน่ หมูท่ี ่7 ลงวนัที ่20 มถุินายน 2560  
8) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นใหม ่หมูท่ี ่8   

      

  

      

  
งบประมาณ   35,000 บาท   
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นใหม ่หมูท่ี ่8   
ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน บา้นใหม ่ 
หมูท่ี ่8 ลงวนัที ่20 มถุินายน 2560  
9) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นปางกอก  
หมูท่ี ่9  งบประมาณ   35,000 บาท   
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นปางกอก  
หมูท่ี ่ 9  ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นปางกอก หมูท่ี ่9  ลงวนัที ่20 มถุินายน 2560  
10) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นปางรมิกรณ์ หมูท่ี ่10 งบประมาณ   37,000 บาท   
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นปางรมิกรณ์ หมู่
ที ่10  ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน บา้นปางรมิกรณ์ หมู่
ที ่10  ลงวนัที ่20 มถุินายน 2560   
11) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นปางป่าออ้  
หมูท่ี ่11  งบประมาณ   35,000 บาท   
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นปางป่าออ้  
หมูท่ี ่11  ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบั
การสนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นปางป่าออ้ หมูท่ี ่11  ลงวนัที ่20 มถุินายน 2560   
12) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นหนองเขยีว หมูท่ี ่12  งบประมาณ   37,000 บาท   
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นหนองเขียว  
หมูท่ี ่12  ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการ  
ขอรบัการสนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นหนองเขียว หมูท่ี ่12  ลงวนัที ่20 มถุินายน 2560  
13) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นป่าสกัทอง  
หมูท่ี ่13  งบประมาณ   36,000 บาท   
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้นป่าสกัทอง  
หมูท่ี ่13  ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบั
การสนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นป่าสกัทอง หมูท่ี ่13 ลงวนัที ่20 มถุินายน 2560   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน (00250) งานสง่เสรมิและสนบัสนุน
ความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยทุธศาสตรท์ี ่ 2  
การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิคุณภาพชวีติ   
การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม  
และการกีฬา  หน้า 170 ลาํดบั 14 
 14)อดุหนุนกลุม่พฒันาสตรีตาํบลแมก่รณ์   
งบประมาณ   80,000 บาท  
อุดหนุนกลุม่พฒันาสตรีตาํบลแมก่รณ์  ตามหนงัสือขอรบั
การสนบัสนุนโครงการกลุม่พฒันาสตรีตาํบล 
แมก่รณ์  ลงวนัที ่20 มถุินายน 2560 ดา้นบรกิารชมุชนและ
สงัคม (00200) แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของ
ชุมชน (00250) งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แขง็
ชุมชน (00252) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 2 การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิคุณภาพชวีติ   
การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม  
และการกีฬา   หน้า 169 ลาํดบั 12  
15)อดุหนุนชมรมผูสู้งอายุตาํบลแมก่รณ์    
งบประมาณ  100,000 บาท 
อุดหนุนกลุม่ชมรมผูสู้งอายตุาํบลแมก่รณ์ ตามหนงัสือขอรบั
การสนบัสนุนโครงการพฒันาชมรมผูสู้งอายตุาํบลแม่
กรณ์ หมูท่ี ่1  ลงวนัที ่20 มถุินายน 2560 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน (00250) งานสง่เสรมิและสนบัสนุน
ความเขม้แข็งชุมชน (00252) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
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ปี  ยุทธศาสตรท์ี ่ 2 การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิคุณภาพ
ชีวติ  การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และ
การกีฬา  หน้า 170 ลาํดบั 13 
16)อดุหนุนศนูย์การเรียนรูโ้รงเรียนผูส้งูอายุตาํบล 
แมก่รณ์ งบประมาณ  100,000 บาท   
อุดหนุนศูนย์การเรียนรูโ้รงเรียนผูสู้งอายตุาํบล 
แมก่รณ์  ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการพฒันา
ศูนย์การเรยีนรูโ้รงเรียนผูสู้งอายุตาํบล 
แมก่รณ์  ลงวนัที ่ 20  มถุินายน  2560   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน (00250) งานสง่เสรมิและสนบัสนุน
ความเขม้แข็งชุมชน (00252) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี  ยุทธศาสตรท์ี ่ 2 การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิคุณภาพ
ชีวติ  การสาธารณสุขการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และการ
กีฬาหน้า  170  ลาํดบั 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
 งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 110,000 บาท   
  งบดาํเนินงาน รวม 110,000 บาท   
   คา่ใชส้อย รวม 110,000 บาท   
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการแข่งขนักีฬาประชาชนตาํบลแมก่รณ์ประจาํปี จาํนวน 100,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินโครงการแขง่ขนัประชาชนตาํบล
แมก่รณ์  ประจาํปี  2561   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานกีฬาและนนัทนาการ (00262) ตามแผนพฒันาสี่
ปี  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า  159   ลาํดบัที ่ 2    

      

  
    โครงการส่งนกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาเชือ่ม

ความสมัพนัธ์ อาํเภอเมือง 
จาํนวน 10,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินโครงการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการ
แขง่ขนักีฬาเชือ่มความสมัพนัธ์ อาํเภอเมืองเชียงราย   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00260) งานกีฬา
และนนัทนาการ (00262)  ตามแผนพฒันาสี่
ปี  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า  159   ลาํดบัที ่2  

      

  
 งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 200,000 บาท   
  งบดาํเนินงาน รวม 190,000 บาท   
   คา่ใชส้อย รวม 190,000 บาท   
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   รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 50,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานในวนัสาํคญัของ
ชาต ิ งานพธีิทางศาสนาในพ้ืนทีร่บัผดิชอบ ฯลฯ   
เป็นตน้   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงาน
การศกึษาศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
(00260) งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (00263)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาดา้น
การเมืองการบรหิาร  หน้า 159 ลาํดบัที ่ 2  

      

  
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการจดังานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ จาํนวน 100,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน โครงการลอย
กระทง  ประจาํปี  2561  คา่ใช้จา่ยในการจดังาน
ตา่ง ๆ (งานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่)  ดา้นบรกิาร
ชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00260) งาน
ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่(00263)  ตามแผนพฒันาสี่
ปี  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาดา้นสงัคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ  การสาธารณสุข และการศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม  หน้า 108  ลาํดบัที ่ 2 

      

  
    โครงการจดังานแหเ่ทียนพรรษา จาํนวน 30,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน โครงการประเพณี
แหเ่ทียนพรรษาประจาํปี  2561 คา่ใช้จา่ยในการจดั
งานตา่งๆ(งานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่)   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)แผนงาน
การศาสนาวฒันธรรมและ นนัทนาการ (00260)  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่(00263)   
ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาดา้น
สงัคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวติ การสาธารณสุข  
และการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  หน้า  108  
ลาํดบัที ่4  

      

  
    โครงการสรงนํ้าพระธาตุศรีจอมจนัทน์ประจาํตาํบล 

แมก่รณ์  ประจาํปี 
จาํนวน 10,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินงานตามโครงการสรงนํ้าพระธาตุ
ศรีจอมจนัทร์ ประจาํตาํบลแมก่รณ์ 
ประจาํปี  2561 และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)   
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  (00263)   
ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาดา้น
สงัคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวติ การสาธารณสุข  
และการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
หน้า  109  ลาํดบัที ่ 9  

      

  
  งบเงนิอุดหนุน รวม 10,000 บาท   
   เงนิอดุหนุน รวม 10,000 บาท   
   เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จาํนวน 10,000 บาท   
      

  
อุดหนุนโรงเรียนบา้นปางริมกรณ์         
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-โครงการอนุรกัษ์แม่ไมม้วยไทย  
ต ัง้ไว้จาํนวน 10,000 บาท 
เพือ่อุดหนุนการดาํเนินงานตามโครงการอนุรกัษ์แมไ่ม้
มวยไทย ตามหนงัสือที ่ศธ04043.039/103  
ลงวนัที ่15 มถิุนายน 2560  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา  (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา(00212)ตามแผนพฒันาสีปี่  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาดา้นสงัคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ การสาธารณสุข และการศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรมและการกีฬา  หน้า 176  ลาํดบัที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
  

 งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว รวม 129,015 บาท   
  งบดาํเนินงาน รวม 120,000 บาท   
   คา่ใชส้อย รวม 120,000 บาท   
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
โครงการจา้งเหมาปรบัปรุงภูมทิศัน์ สถานทีท่อ่งเทีย่ว
ในเขตพ้ืนทีต่าํบล 
แมก่รณ์      
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการจา้งเหมาปรบัปรุง
ภูมทิศัน์ตดัหญา้,ตดักิง่ไม ้ในแหลง่ทอ่งเทีย่วในเขต
พ้ืนทีต่าํบลแมก่รณ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งฯลฯ  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
(00264) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 4 การพฒันาดา้นการวางแผนการสง่เสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหลง่นํ้าและการ
ทอ่งเทีย่วหน้า 135  ลาํดบั  1  

      

  
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์  สถานทีท่อ่งเทีย่วในแหลง่
ทอ่งเทีย่ว  ทา่มว่งขาว  บา้นแมส่าด หมูท่ี ่ 4 

จาํนวน 40,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์ ตดัหญา้ , ตกแตง่สวนหยอ่ม  ปลูกตน้ไมด้อกไม้
ประดบัในแหลง่ทอ่งเทีย่ว  ปรบัเกรดพ้ืนทีจ่อดรถและ
คา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เพือ่สง่เสริมการ
ทอ่งเทีย่ว  ประจาํปีงบ ประมาณ  2561  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
(00264) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 4 การพฒันาดา้นการวางแผนการสง่เสริมการ
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ลงทุน  พาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหลง่นํ้าและการ
ทอ่งเทีย่ว หน้า 135  ลาํดบั  1  

    
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ สถานทีท่อ่งเทีย่วในแหลง่
ทอ่งเทีย่ว  หนองช้างคต  
บา้นใหม ่ หมูท่ี ่ 8 

จาํนวน 50,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ตดั
หญา้, ตกแตง่สวนหยอ่ม  ปลูกตน้ไมด้อกไม้
ประดบั  ปรบัเกรดพ้ืนทีจ่อดรถ  และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ประจาํปี
งบประมาณ 2561  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
(00264) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่  
4 การพฒันาดา้นการวางแผนการสง่เสริมการ
ลงทุน  พาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหลง่นํ้าและการ
ทอ่งเทีย่ว  หน้า 135  ลาํดบั  1 

      

  

    
โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว  ช่วงฤดูรอ้น  ในแหลง่
ทอ่งเทีย่วลาํนํ้ากรณ์  (สวนป่าดอยช้าง) บา้นปางออ้   
หมูท่ี ่ 11 

จาํนวน 10,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการส่งเสรมิการ
ทอ่งเทีย่วช่วงฤดูรอ้นในแหลง่ทอ่งเทีย่วลาํนํ้า
กรณ์  (สวนป่าดอยช้าง) บา้นปางอ้อ  หมูท่ี ่11  
และคา่ใช้อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  เพือ่สง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่ว  ประจาํปีงบประมาณ 2561  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว   
(00264) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 4 การพฒันาดา้นการวางแผนการสง่เสริมการ
ลงทุน  พาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหลง่นํ้าและการ
ทอ่งเทีย่ว  หน้า  135  ลาํดบั  1  

      

  
  งบลงทุน รวม 9,015 บาท   
   คา่ครุภณัฑ์ รวม 9,015 บาท   
   ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ         
    โครงการจดัซ้ือเครื่องบนัทกึเสียง จาํนวน 4,715 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครื่อง
บนัทกึเสียง จาํนวน  1  เครือ่ง  ราคาเครือ่ง
ละ  4,715  บาท  เพือ่ใช้ในงานกจิการสภา  และงาน
อืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย   
โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งหรือดีกวา่  ดงัน้ี    
หน่วยความจาํในตวั  4  GB  เพิม่ความจาํ
ได ้ (Micro SD card) ไมโครโฟนในตวั  บนัทกึเสียง
คุณภาพสูง  LPCM44.1  KHz/16bit  ชาร์จ  3  นาที
  บนัทกึไดน้าน  3  ชม.  จาํนวนไฟล์
สูงสุด  5,000  ไฟล์  (รวมจํานวนโฟลเดอร์) จาํนวน
ไฟล์สูงสุดในหนึ่งโฟลเดอร์  199  แบตเตอรีใ่นตวั  ใช้
นานตอ่เน่ืองสูงสุด  27  ชม.  (บนัทกึ
แบบ  48 kbps)  การชาร์จดว้ยการ
เชือ่มตอ่ USB  บนัทกึไดน้าน

      

  



125 
 

สูงสุด  159  ชม  (MP3  48 kbps  Momo)   
รบัประกนั 1 ปี  จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่ว  (00264) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่   
ยุทธศาสตร์ที ่ 6. การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บรหิาร  หน้า  220  ลาํดบั  1  

   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์         
    โครงการจดัซ้ือเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงั

หมกึพมิพ์ (Ink  Tank Printer ) 
จาํนวน 4,300 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์  (Ink Tank Printer)   
จาํนวน  1  เครือ่ง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท   
เพือ่ใช้ในงานประชาสมัพนัธ์  งานกจิการสภา  และงาน
ทอ่งเทีย่ว  งานตามนโยบายของผู้บรหิาร  และงาน
อืน่ ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยมีคุณลกัษณะ
พ้ืนฐาน  ดงัน้ี 
-เป็นเครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ
พมิพ์  (Ink Tank Printer)  จากโรงงานผูผ้ลติ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน่้อย
กวา่ 1,200 X 1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์รา่งขาวดาํ ไมน่้อย
กวา่  20  หน้าตอ่นาที (ppm)หรือ  8.8  ภาพตอ่
นาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์รา่งสี  ไมน่้อยกวา่  10  หน้า
ตอ่นาที (ppm)  หรือ  4.5  ภาพตอ่นาที (ipm) 
-มีช่อง
เชือ่มตอ่  (Interface) แบบ  Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกวา่จาํนวนไมน่้อยกว่า  1  ช่อง 
-สามารถใช้ได้
กบั A4 , Letter , Legal และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไมน่้อยกวา่  50  แผน่  
จดัซ้ือตามราคาเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะ
พ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพิว เตอร์  ประจาํปี  พ.ศ. 2560  มาตรฐาน
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม ณ วนัที ่21 เมษายน  2560   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
(00264) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า  225  ลาํดบั  2  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวม 2,446,000 บาท   
  งบลงทุน รวม 2,446,000 บาท   
   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 2,446,000 บาท   
   คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค         
    01 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1 จาํนวน 179,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นนายเดช  พรมเลข ถงึถนนเขา้ไรบุ่ญรอด 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพ้ืนทีไ่มน่้อยกวา่ 320.00  ตารางเมตร ชนิดไมมี่
ไหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบที ่อบต.กาํหนด 
สถานทีก่อ่สรา้ง บา้นแมก่รณ์หมูท่ี ่1 ตาํบลแมก่รณ์  
อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย จุดเริม่ตน้
โครงการ พกิดั Nc0577506,2195249 จุดสิน้สุด
โครงการ พกิดั Nc 0577605, 2195282  
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310)  งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน (00312)ตามแผนพฒันาสีปี่ยุทธศาสตร์
ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน หน้า 59  
ลาํดบัที ่2  

      

  
    02 โครงการกอ่สรา้งเสริมไหลท่างพรอ้มวางทอ่ระบายนํ้า 

หมูท่ี ่2 
จาํนวน 200,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งเสริมไหลท่างถนน โดยการวาง
ทอ่คอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดเสน้ผา่ศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ยาว 115.00 เมตร และบ่อพกัคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จาํนวน 7 บอ่ ขนาดกวา้ง 0.90 เมตร  
ยาว 1.00 เมตร พรอ้มถมดนิไหลท่าง พรอ้มป้าย
โครงการ  ตามแบบที ่อบต.กาํหนด สถานทีก่อ่สรา้ง  
บา้นเวียงหวาย หมูท่ี ่2 ตาํบลแมก่รณ์ อาํเภอเมือง
เชียงราย จงัหวดัเชียงราย ซอย  2   
จุดเริม่ตน้โครงการ พกิดั Nc0577485, 2193439   
จุดสิน้สุดโครงการ พกิดั Nc 0577425, 2193427   
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310)  งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน หน้า 62  

      

  



127 
 

ลาํดบัที ่13  
    03 โครงการเสรมิไหลท่างพรอ้มวางทอ่ คสล.และบ่อพกั  

หมูท่ี ่ 3 
จาํนวน 257,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เสรมิไหลท่างถนนภายในหมูบ่า้น  
โดยการวางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เสน้ผา่ศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 56.00 เมตร  
และบอ่พกัคอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน 6 บอ่  
ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร  
พรอ้มถมดนิไหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการ  ตามแบบที ่ 
อบต.กาํหนด สถานทีก่อ่สรา้ง ซอยพระธาตุศรีจอม
จนัทร์  บา้นสวนดอก   หมูท่ี ่3 ตาํบลแมก่รณ์ อาํเภอ
เมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย จุดเริม่ตน้
โครงการ พกิดั Nc0576001, 2193951จุดสิน้สุด
โครงการ พกิดั Nc 0575923 , 2193889    
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน (00312)  ตามแผนพฒันาสีปี่ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน หน้า 64 ลาํดบัที ่24  

      

  
    04 โครงการกอ่สรา้งเสริมไหลท่างพรอ้มวางทอ่ระบายนํ้า  

หมูท่ี ่4 
จาํนวน 205,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งเสริมไหลท่าง โดยการวางทอ่
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน้ผา่ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ยาว 126.00 เมตรและบอ่พกัคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
จาํนวน 6 บอ่ ขนาดกวา้ง 0.90 เมตร ยาว 1.00 เมตร  
พรอ้มถมดนิไหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการตามแบบที ่ 
อบต.กาํหนดสถานทีก่อ่สรา้ง หน้าบา้นนางเป็ง แปงปุก  
ถงึหน้าบา้นนายอนิหอม สุวรรณไทย  บา้นแมส่าด  
หมูท่ี ่4 ตาํบลแมก่รณ์ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดั
เชียงราย  จุดเริม่ตน้โครงการ พกิดั Nc 0574620 ,  
2194639 จุดสิน้สุดโครงการ พกิดั Nc0574506 
, 2194652  
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300)  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน (00312)  ตามแผนพฒันาสีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน หน้า 67  
ลาํดบัที ่35  

      

  
    05 โครงการขยายถนนพรอ้มวางทอ่ระบายนํ้า  หมูท่ี ่5 จาํนวน 247,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ขยายถนนพรอ้มวางทอ่ระบายนํ้า 
โดยการวางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน้ 
ผา่ศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร 
และบอ่พกัคอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน 3 บอ่  
ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร พรอ้มถมดนิ
ไหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการตามแบบที ่อบต.
กาํหนด สถานทีก่อ่สรา้งบา้นนางสุแกว้ สวนมาลา 
ถงึบา้นนายอิน่คาํ  ไชยชมพู บา้นเมืองรวง  
หมูท่ี ่5 ตาํบลแมก่รณ์ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดั
เชียงราย จุดเริม่ตน้โครงการ พกิดั Nc0575427  
, 2194351จุดสิน้สุดโครงการพกิดั Nc0575324  
, 2194350  
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310)  งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
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พ้ืนฐาน (00312)ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน หน้า 73  
ลาํดบัที ่57  

    06 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่6 จาํนวน 179,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง  4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร รวมพ้ืนทีไ่มน่้อยกวา่ 320.00 
ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบที ่อบต.กาํหนด สถานทีก่อ่สรา้ง เชือ่มไปยงั
อา่งเก็บนํ้าหว้ยแมห่า่ง บา้นปางมุ้ง หมูท่ี ่6    
ตาํบลแมก่รณ์ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  
จุดเริม่ตน้โครงการ พกิดั Nc0572633,  
2193609 จุดสิน้สุดโครงการ พกิดั Nc0572613 , 
2193703   
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300)แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน  
(00312)  ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่1 การ
พฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน หน้า 74 ลาํดบัที ่63  

      

  
    07 โครงการกอ่สรา้งเสริมไหลท่างพรอ้มวางทอ่ระบายนํ้า

และฝาครอบไหลท่าง หมูท่ี ่7 
จาํนวน 211,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งเสริมไหลท่าง โดยการวางทอ่
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน้ผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ยาว  116.00 เมตร และบอ่พกัคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
จาํนวน  6.00 บอ่ ขนาดกวา้ง 0.90 เมตร  
ยาว 1.00 เมตร พรอ้มถมดนิไหลท่าง  และพรอ้มป้าย
โครงการตามแบบที ่อบต.กําหนด สถานทีก่อ่สรา้ง  
หน้า รพ.สต.แมก่รณ์ถงึหน้าวดัฝั่งหมิน่จุดเริม่ตน้บา้น
ฝั่งหมิน่ หมูท่ี ่7 ตาํบลแมก่รณ์ อาํเภอเมืองเชียงราย  
จงัหวดั
เชียงราย โครงการ พกิดั Nc0574335 , 2193510
จุดสิน้สุดโครงการ พกิดั Nc0574161 ,  
2193574  
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310)  งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน (00312)ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน หน้า 76 ลาํดบัที ่72  

      

  
    08 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่9 จาํนวน 179,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 9 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร รวมพ้ืนทีไ่มน่้อยกวา่ 320.00  
ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการ  
ตามแบบที ่อบต.กาํหนด สถานทีก่อ่สรา้ง  
บา้นปางกอก  หมูท่ี ่9  ตาํบลแมก่รณ์ อาํเภอเมือง
เชียงราย จงัหวดัเชียงราย จุดเริม่ตน้
โครงการ พกิดั Nc0570909, 2193731  
จุดสิน้สุดโครงการ พกิดั Nc0570833, 2193700   
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310)  งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน (00312)ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน หน้า 81  
ลาํดบัที ่91 
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    09 โครงการกอ่สรา้งทางระบายนํา้คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมูท่ี ่10 

จาํนวน 130,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งทางระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก กวา้ง 0.50 เมตรยาว 100.00 เมตร  พรอ้มป้าย
โครงการ  ตามแบบที ่อบต.กาํหนด สถานทีก่อ่สรา้ง  
ซอย 8 บา้นปางริมกรณ์   หมูท่ี ่10 ตาํบลแมก่รณ์  
อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย จุดเริม่ตน้
โครงการ พกิดั Nc0569742 , 2194800  จุดสิน้สุด
โครงการ พกิดั Nc0569700 , 2194817 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310)  งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน (00312)ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน หน้า 87  
ลาํดบัที ่114  

      

  
    10 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่11 จาํนวน 179,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี ่11 ซอย 3 กวา้ง 4.00 เมตรยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนทีไ่มน่้อยกวา่ 320.00 ตาราง
เมตร ชนิดไม่มีไหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการ  ตามแบบ
ทีอ่บต.กาํหนด สถานทีก่อ่สรา้ง บา้นปางออ้  
ตาํบลแมก่รณ์ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย จุดเริ่มตน้
โครงการ พกิดั Nc0568776 , 2195220 จุดสิน้สุด
โครงการ พกิดั Nc0568843 , 2195170 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน (00312)ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน หน้า 87  
ลาํดบัที ่116  

      

  
    11 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่12 จาํนวน 67,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพ้ืนทีไ่มน่้อยกวา่ 120.00 ตารางเมตร ชนิดไมมี่
ไหลท่าง สถานทีก่อ่สรา้ง บา้นหนองเขียว หมูท่ี ่12   
ตาํบลแมก่รณ์ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  
จุดเริม่ตน้โครงการ พกิดั Nc0575896, 2197473 
จุดสิน้สุดโครงการ พกิดั Nc0575882 , 2197509  
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310)  งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน (00312)ตามแผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์
ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน หน้า 89  
ลาํดบัที ่123  

      

  
    12 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่12 

ซอย 1 
จาํนวน 249,000 บาท 

  
      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร        
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รวมพ้ืนทีไ่มน่้อยกวา่ 368.00 ตารางเมตร  
ชนิดไม่มีไหลท่าง พรอ้มวางทอ่ คสล.ขนาด  
เสน้ผา่ศูนย์กลาง   0.30 เมตร ยาว 34.00 ทอ่น  
และบอ่พกั พรอ้มป้ายโครงการ  ตามแบบที ่อบต.
กาํหนด สถานทีก่อ่สรา้ง บา้นหนองเขียว หมู ่12  
ซอย 1  บา้นนายอาโบ ถงึบา้นนายจะอือโบ  
ตาํบลแมก่รณ์ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดั
เชียงราย จุดเริม่ตน้โครงการ พกิดั Nc0575942 ,  
2197234จุดสิน้สุดโครงการ พกิดั Nc0575891 ,   
2197205   
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) ตาม
แผนพฒันาสีปี่ ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาดา้น
โครงสรา้งพ้ืนฐาน หน้า 88 ลาํดบัที ่ 121  

    13 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่13 จาํนวน 88,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  
รวมพ้ืนทีไ่มน่้อยกวา่  105.00 ตารางเมตร  ชนิดไมมี่
ไหลท่าง ตามแบบทีอ่บต.กาํหนด สถานทีก่อ่สรา้ง 
บา้นป่าสกัทอง  หมูท่ี ่ 13 ตาํบลแมก่รณ์ 
อาํเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย    
ซอยบา้นนางบวัเงา  ใจมูล จุดเริม่ตน้
โครงการ พกิดั Nc0575817, 2194961 จุดสิน้สุด
โครงการ พกิดั Nc0575780, 2194981   
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310)  งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี  ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน  หน้า  90  ลาํดบัที ่130  

      

  
    14 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่13 จาํนวน 76,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  34.50 เมตร   
หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนทีไ่มน่้อยกวา่ 138.00 ตาราง
เมตร  ชนิดไมมี่ไหลท่าง  ตามแบบทีอ่บต.
กาํหนด  สถานทีก่อ่สรา้ง บา้นป่าสกัทอง  หมูท่ี ่13  
ตาํบลแมก่รณ์  อาํเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดั
เชียงราย  ซอยบา้นนายนภดล  เกียรตยิศ จุดเริม่ตน้
โครงการ พกิดั Nc0576190, 2195214  จุดสิน้สุด
โครงการ  พกิดั  Nc0576156, 2195230   
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310)  งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน  หน้า  91  ลาํดบัที ่ 131 
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แผนงานการเกษตร   
 งานอนุรกัษ์แหลง่น้ําและป่าไม ้ รวม 30,000 บาท   
  งบดาํเนินงาน รวม 30,000 บาท   
   คา่ใชส้อย รวม 30,000 บาท   
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการทาํแนวกนัไฟ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการทาํแนวกนั
ไฟ  และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300) แผนงานการเกษตร  
(00320) งานอนุรกัษ์แหลง่นํ้าและป่าไม ้ (00322)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  
การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   
หน้า 149 ลาํดบั 1   

      

  
    โครงการปลูกป่าเพือ่เฉลมิพระเกียรต ิ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการปลูกป่าเพือ่
เฉลมิพระเกียรต ิ และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฯลฯ   
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300) แผนงานการเกษตร  
(00320) งานอนุรกัษ์แหลง่นํ้าและป่าไม ้ (00322)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  
การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  หน้า 151
ลาํดบั 1   

      

  
    โครงการป้องกนัแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั   
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300) แผนงานการเกษตร  
(00320) งานอนุรกัษ์แหลง่นํ้าและป่าไม ้ (00322)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  
การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  หน้า 149   
ลาํดบั  2  

      

  
    โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควนั จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการรณรงค์ลดการ
เผา ลดหมอกควนั และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ    
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300)แผนงานการเกษตร  
(00320) งานอนุรกัษ์แหลง่นํ้าและป่าไม ้  
(00322) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์
ที ่ 5 การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
หน้า  149  ลาํดบั  3  
 
  

      

  
แผนงานงบกลาง   

 งบกลาง รวม 11,718,202 บาท   
  งบกลาง รวม 11,718,202 บาท   
   งบกลาง รวม 11,718,202 บาท   
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   เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 149,238 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่สมทบกองทุน
ประกนัสงัคม พนกังานจา้งอบต. แมก่รณ์  ตามหนงัสือ
สาํนกังาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  ดว่น
ทีสุ่ด  ที ่มท 0809.5/ว 9  
ลงวนัที ่22 มกราคม 2557 และพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400) แผนงานงบกลาง  
(00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันาดา้นการเมือง
และการบรหิาร  หน้า 163 ลาํดบั 1  

      

  
   เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ จาํนวน 8,550,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเบ้ียยงัชีพผู้สูงอายุในตาํบลแม่
กรณ์ ประจาํปีงบประมาณ 2561 ตามประกาศรายชื่อผู้
มีสทิธไิด้รบัเบ้ียยงัชีพ ประจําปี 2561 และประกาศ
เพิม่เตมิฯ ฯลฯ   
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 2  
การพฒันาดา้นสงัคม  สง่เสรมิคุณภาพชีวติ   
การสาธารณสุข การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และการ
กีฬา   หน้า 110 ลาํดบัที ่1 
  

      

  
   เบ้ียยงัชีพคนพกิาร จาํนวน 2,250,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเบ้ียความพกิารในตาํบลแมก่รณ์ ประจาํปี
งบประมาณ 2561 ตามประกาศรายชือ่ผูมี้สทิธไิด้รบั
เบ้ียยงัชีพ ประจาํปี 2561 และประกาศเพิม่เตมิ ฯลฯ  
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400) แผนงานงบกลาง  
(00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาดา้นสงัคม   
สง่เสรมิคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศกึษา 
ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา   หน้า 110  
ลาํดบัที ่2   

      

  
   เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จาํนวน 246,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเบ้ียยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ในตาํบลแมก่รณ์ โดย
ผูป่้วยเอดส์จะต้องเป็นผูป่้วยทีแ่พทย์ไดร้บัรองและทาํ
การวนิิจฉยัแล้ว และมีความเป็นอยูย่ากจน หรือถูก
ทอดทิง้ขาดผูอุ้ปการะดูแล ไมส่ามารถประกอบอาชีพ
เล้ียงตนเองได ้และเป็นผูมี้สทิธไิดร้บัเบ้ียยงัชีพความ
หลกัเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณ ตาม
หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/
ว 531 ลงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์  2550 และตาม
หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/
ว 1957 ลงวนัที ่23 มถิุนายน 2551    
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400) แผนงานงบกลาง  
(00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาดา้นสงัคม   
สง่เสรมิคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศกึษา  
ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา  หน้า 110  ลาํดบั  3  

      

  
   สาํรองจา่ย จาํนวน 100,000 บาท   
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในกรณีจาํเป็นเรง่ดว่นหรือ
บรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน เช่น  
วาตภยั  อุทกภยัอคัคีภยัและสาธารณะภยั
ตา่ง ๆ ฯลฯ หากไมรี่บดาํเนินการจะเกดิความเสียหาย
แกอ่งค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ หรือประชาชนใน
เขตพ้ืนทีต่าํบลแมก่รณ์  ไดร้บัความเดือดรอ้นหากไม่
รีบดาํเนินการแกไ้ขปญัหา ฯลฯ   
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400) แผนงานงบกลาง  
(00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันาดา้นการเมือง
และการบรหิาร  หน้า 163 ลาํดบั 2  

      

  
   รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั จาํนวน 230,840 บาท   

      

  
(1)เงนิสมทบตามโครงการระบบหลกัประกนัสุขภาพ   
เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบ ตามโครงการระบบหลกัประกนั
สุขภาพระดบัทอ้งถิน่หรือพ้ืนที ่ ตามหนงัสือกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0891.3/ว 2199 
ลงวนัที ่ 10 พฤศจกิายน  2552 และหนงัสือกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0891.3/
ว 1514 ลงวนัที ่26 กรกฎาคม 2554   
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400) แผนงานงบกลาง  
(00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันาดา้นการเมือง
และการบรหิาร  หน้า 163 ลาํดบั 1 
 
(2)เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 
2.1โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่สมทบกองทุนประกนัสงัคม (อตัรา
ตามจาํนวนทีส่่วนกลางจดัสรรให)้ ของโรงเรียน
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์   ตามหนงัสือ
สาํนกังาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด 
ที ่มท 0809.5/ว9 ลงวนัที ่22 มกราคม 2557  
และพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533  
และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด
ที ่มท 0816.4/ว 1507 ลงวนัที ่ 3 สงิหาคม 2559  
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400) แผนงานงบกลาง  
(00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันาดา้นการเมือง
และการบรหิาร  หน้า 163 ลาํดบั 1 
 
 
 
2.2ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลแมก่รณ์ 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่สมทบกองทุนประกนัสงัคม  
(อตัราตามจาํนวนทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้ ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กตาํบลแมก่รณ์ ตามหนงัสือ
สาํนกังาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.   
ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0809.5/ว 9  
ลงวนัที ่22 มกราคม 2557 และพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533  และตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ดที ่มท 0816.4/
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ว 1507 ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2559  
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400) แผนงานงบกลาง  
(00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพฒันาดา้นการเมือง
และการบรหิาร  หน้า 163 ลาํดบั 1  

   เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบํานาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 
(กบท.) จาํนวน 192,124 บาท 

  

      

  
เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบํานาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิน่(กบท.) ตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว 33 ลงวนัที ่29 สิง่หาคม  
2556 และที ่มท  0808.5/ว34   
ลงวนัที ่29 สงิหาคม 2556  
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร 
หน้า 163 ลาํดบั 1 
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ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย 

                        
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย 
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง 
แผนงาน

การเกษตร 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 

รวม 

งบกลาง งบกลาง 

รายจา่ยตามขอ้
ผูกพนั 230,840                     230,840 

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 246,000                     246,000 

เงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม 149,238                     149,238 

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ 8,550,000                     8,550,000 

เงนิสมทบกองทุน
บาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (กบท.) 

192,124                     192,124 

สาํรองจ่าย 100,000                     100,000 

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 2,250,000                     2,250,000 

งบ
บุคลากร 

เงนิเดือน 
(ฝ่ายการ 
เมือง) 

เงนิคา่ตอบแทน
ประจาํตาํแหน่ง
นายก/รองนายก 

                    42,120 42,120 

เงนิคา่ตอบแทน
สมาชกิสภาองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

                    2,404,800 2,404,800 

เงนิคา่ตอบแทน
เลขานุการ/ทีป่รกึษา
นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบรหิาร
สว่นตาํบล 

                    86,400 86,400 

เงนิเดือนนายก/รอง
นายก                     514,080 514,080 

เงนิคา่ตอบแทน
พเิศษนายก/รอง
นายก 

                    42,120 42,120 

เงนิเดือน 
(ฝ่าย
ประจาํ) 

คา่ตอบแทนพนกังาน
จา้ง           789,600     1,211,760 271,560 1,016,760 3,289,680 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ
พนกังาน                     660 660 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของ
พนกังานจา้ง           79,620     162,000 44,220 93,300 379,140 
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  เงนิเดือนพนกังาน           376,080     2,210,040   4,126,380 6,712,500 

เงนิประจาํตาํแหน่ง           42,000     63,000   252,000 357,000 

งบดาํเนิน 
งาน 

คา่ตอบ 
แทน 

เงนิช่วยเหลือ
การศกึษาบุตร           6,000     10,000   60,800 76,800 

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัิ
ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

          40,000     30,000 5,000 30,000 105,000 

คา่เช่าบา้น           42,000     20,000   354,000 416,000 

คา่ตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ 

          10,000     10,000   40,000 60,000 

คา่ใช้สอย 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า
ซึง่บรกิาร       20,000   39,500     126,000 288,000 826,000 1,299,500 

รายจา่ยเกีย่วกบัการ
รบัรองและพธิีการ       50,000             20,000 70,000 

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั
การปฏบิตัริาชการที่
ไมเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                        

1).คา่ลงทะเบียนและ
คา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการ 

                    100,000 100,000 

2.คา่ใช้จ่ายโครงการ
เพิม่ประสทิธภิาพการ
จดัเก็บภาษีประจาํปี 

                    20,000 20,000 

คา่ใช้จา่ยคา่ของขวญั
ของรางวลั หรือเงนิ
รางวลั 

                    5,000 5,000 

คา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการ           55,000     50,000   50,362 155,362 

คา่ใช้จา่ยเพือ่การ
เลือกตัง้                     15,000 15,000 

โครงการแขง่ขนักีฬา
ประชาชนตาํบลแม่
กรณ์ประจาํปี 

      100,000               100,000 

โครงการควบคุมและ
ป้องกนัโรคตดิตอ่
และโรคไมต่ดิต่อ 

              10,000       10,000 
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โครงการคา่ย
ครอบครวั         5,000             5,000 

โครงการคา่ยเด็กและ
เยาวชนตาํบลแม่
กรณ์ 

        5,000             5,000 

โครงการจดัการขยะ
ในหมูบ่า้น           50,000           50,000 

โครงการจดัการ
สิง่แวดลอ้มและการ
คดัแยกขยะ 

          50,000           50,000 

โครงการจดักจิกรรม
ทศันศกึษา                 20,000     20,000 

โครงการจดักจิกรรม
วนัเด็กแหง่ชาต ิ                 20,000     20,000 

โครงการจดักจิกรรม
วนัแม/่วนัพ่อ
แหง่ชาต ิ

                10,000     10,000 

โครงการจดังาน
วฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถิน่ 

      100,000               100,000 

โครงการจดังานแห่
เทียนพรรษา       30,000               30,000 

โครงการดูแลผูพ้กิาร
และผูด้อ้ยโอกาส             5,000         5,000 

โครงการต ัง้จุดตรวจ 
จุดสกดัยาเสพตดิ                   15,000   15,000 

โครงการทาํแนวกนั
ไฟ   5,000                   5,000 

โครงการประชุม
ประชาคม,การ
ตดิตามประเมนิผล
แผนพฒันาและผล
การปฏบิตังิาน
ประจาํปี ขององค์การ
บรหิารสว่นตาํบลแม่
กรณ์ 

                    5,000 5,000 
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โครงการประชุม
ประชาคม,จดัทาํแผน
ยุทธศาสตร์,การ
จดัทาํแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีป่ี่, 
ขอ้บญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ย
ประจาํปี ขององค์การ
บรหิารสว่นตาํบลแม่
กรณ์,แผนดาํเนินงาน 

                    5,000 5,000 

โครงการปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์  สถานที่
ทอ่งเทีย่วในแหลง่
ทอ่งเทีย่ว  ทา่มว่ง
ขาว  บา้นแมส่าด หมู่
ที ่ 4 

      40,000               40,000 

โครงการปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์ สถานที่
ทอ่งเทีย่วในแหลง่
ทอ่งเทีย่ว  หนอง
ช้างคต  
บา้นใหม ่ หมูที่ ่ 8 

      50,000               50,000 

โครงการปลูกป่าเพือ่
เฉลมิพระเกียรต ิ   10,000                   10,000 

โครงการป้องกนัการ
ตดิเช้ือ เอช ไอ วี ใน
กลุม่เด็กและเยาวชน 

        5,000             5,000 

โครงการป้องกนั
แกไ้ขปญัหาไฟป่า
และหมอกควนั 

  10,000                   10,000 

โครงการป้องกนัโรค
พษิสุนขับา้               20,000       20,000 

โครงการป้องกนัและ
ลดอุบตัเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม ่

                  25,000   25,000 

โครงการป้องกนัและ
ลดอุบตัเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

                  25,000   25,000 

โครงการแผน่ดนิ
ธรรมแผน่ดนิทอง                     5,000 5,000 
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โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องสาธารณภยั
ใหก้บัประชาชนใน
พื้นทีต่าํบลแมก่รณ์ 

                  10,000   10,000 

  

โครงการฝึกอบรม
การป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัในสถานที่
ราชการ 

                  10,000   10,000 

โครงการฝึกอบรมชุด
รกัษาความสงบ
เรียบรอ้ยตาํบลแม่
กรณ์ 

                  10,000   10,000 

โครงการฝึกอบรม
เพือ่เพิม่ศกัยภาพ อป
พร.ประจาํปี
งบประมาณ 

                  10,000   10,000 

โครงการฝึกอบรม
และสง่เสรมิอาชีพ
การปลูกผกัปลอด
สารพษิ  หมู ่5 

        20,000             20,000 

โครงการพฒันาและ
สง่เสรมิคุณภาพชีวติ
ผูป่้วยเอดส์ 

        5,000             5,000 

โครงการพฒันาและ
สง่เสรมิคุณภาพชีวติ
ผูพ้กิาร 

        5,000             5,000 

โครงการพฒันาและ
สง่เสรมิหมูบ่า้นปลอด
ขยะตน้แบบ 

          100,000           100,000 

โครงการเยีย่มบา้นผู้
พกิาร             5,000         5,000 

โครงการเยีย่มบา้น
ผูสู้งอายุ             2,000         2,000 

โครงการรณรงค์
ควบคุมป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

              5,000       5,000 

โครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคตา่งๆ ใน
ตาํบลแมก่รณ์ 

              10,000       10,000 

โครงการรณรงค์ลด
การเผา ลดหมอก
ควนั 

  5,000                   5,000 
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โครงการวนัสตรี
สากลประจําปี         20,000             20,000 

โครงการสง่นกักีฬา
เขา้ร่วมการแขง่ขนั
กีฬาเชือ่ม
ความสมัพนัธ์ อาํเภอ
เมือง 

      10,000               10,000 

โครงการสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่ว  ช่วงฤดู
รอ้น  ในแหลง่
ทอ่งเทีย่วลาํนํ้ากรณ์  
(สวนป่าดอยช้าง) 
บา้นปางออ้  หมูที่ ่ 
11 

      10,000               10,000 

โครงการสง่เสรมิให้
ชุมชุนมีการจดัทาํ
แผนชุมชน 

                    5,000 5,000 

โครงการสนบัสนุน
คา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษา 

                1,017,830     1,017,830 

โครงการสรงนํ้าพระ
ธาตุศรีจอมจนัทน์
ประจาํตาํบลแมก่รณ์  
ประจาํปี 

      10,000               10,000 

โครงการสวสัดกิาร
ชุมชน                     2,000 2,000 

โครงการใหค้วามรู้
ประชาชนเกีย่วกบั
การป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัในทีอ่ยูอ่าศยั
และหอพกั 

                  5,000   5,000 

โครงการอบรม
พฒันาครูและ
บุคลากรทางการ
ศกึษา 

                20,000     20,000 

โครงการอบรม
พฒันาศกัยภาพของผู้
ปฏบิตัหิน้าทีด่า้น
สาธารณสุข 

              10,000       10,000 
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โครงการอบรม
พฒันาศกัยภาพและ
ศกึษาดูงานของ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่  
สมาชกิสภาองค์การ
บรหิารสว่นตาํบลแม่
กรณ์  พนกังานสว่น
ตาํบล พนกังานจา้ง
องค์การบรหิารสว่น
ตาํบลแมก่รณ์ 

        230,000             230,000 

โครงการอบรม
สง่เสรมิสุขภาพ
สาํหรบัผูสู้งอายุ 

        100,000             100,000 

โครงการอบรมให้
ความรูก้ารป้องกนั
การละเมดิสิทธเิด็ก
และสตรี 

        5,000             5,000 

คา่บาํรุงรกัษาและ
ซ่อมแซม           380,000     40,000   60,000 480,000 

คา่วสัด ุ

วสัดุยานพาหนะและ
ขนสง่                 10,000   20,000 30,000 

วสัดุคอมพวิเตอร์           30,000     30,000   50,000 110,000 

วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ           40,000         10,000 50,000 

วสัดุเช้ือเพลงิและ
หลอ่ลืน่                 70,000   100,000 170,000 

วสัดุกีฬา                 5,000     5,000 

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ                     10,000 10,000 

วสัดุงานบา้นงานครวั                 20,000   20,000 40,000 

คา่อาหารเสรมิ (นม)                 791,391     791,391 

วสัดุกอ่สรา้ง           50,000           50,000 

วสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่           10,000     5,000   10,000 25,000 

วสัดุสํานกังาน           30,000     90,000   126,900 246,900 

วสัดุอืน่           5,000         5,000 10,000 

คา่สาธาร 
ณูปโภค 

คา่บรกิารสือ่สารและ
โทรคมนาคม                 20,000   40,000 60,000 

คา่ไฟฟ้า                 40,000   200,000 240,000 
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  คา่บรกิารไปรษณีย ์                     10,000 10,000 

คา่บรกิารโทรศพัท์                     20,000 20,000 

งบลงทุน คา่
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์สาํนกังาน                         

โครงการจดัซื้อ
เครือ่งโทรสาร                     18,000 18,000 

โครงการจดัซื้อตู้                     4,000 4,000 

โครงการจดัซื้อตู ้2 
บาน เปิดมือจบับดิ                 4,500     4,500 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                         

เครือ่งคอมพวิเตอร์
โน้ตบุก๊ สาํหรบังาน
สาํนกังาน 

                    16,000 16,000 

โครงการจดัซื้อ
คอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊                 16,000     16,000 

โครงการจดัซื้อ
เครือ่งพมิพ์แบบฉีด
หมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงั
หมกึพมิพ ์(Ink  
Tank Printer ) 

      4,300               4,300 

ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครวั                         

โครงการจดัซื้อเครือ่ง
ทาํนํ้าเย็น                     10,000 10,000 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วทิย ุ                         

โครงการจดัซื้อเครือ่ง
บนัทกึเสียง       4,715               4,715 

ชุดเครือ่งเสียง           150,000           150,000 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสง่                         

โครงการจดัซื้อรถ
กระเช้าอเนกประสงค์  
6  ลอ้ (ดีเซล) 

          2,500,000           2,500,000 

โครงการจดัซื้อ
รถจกัรยานยนต์                     44,000 44,000 

ครุภณัฑ์โรงงาน                         

  โครงการจดัซื้อเครือ่ง
เป่าลม                   11,000   11,000 
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คา่ทีด่นิ
และสิ่งกอ่ 
สรา้ง 

คา่กอ่สรา้งสิง่
สาธารณูปโภค                         

01 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมูที่ ่1 

    179,000                 179,000 

02 โครงการกอ่สรา้ง
เสรมิไหลท่างพรอ้ม
วางทอ่ระบายนํ้า หมู่
ที ่2 

    200,000                 200,000 

03 โครงการเสรมิ
ไหลท่างพรอ้มวางทอ่ 
คสล.และบอ่พกั  หมู่
ที ่ 3 

    257,000                 257,000 

04 โครงการกอ่สรา้ง
เสรมิไหลท่างพรอ้ม
วางทอ่ระบายนํ้า  หมู่
ที ่4 

    205,000                 205,000 

05 โครงการขยาย
ถนนพรอ้มวางทอ่
ระบายนํ้า  หมูที่ ่5 

    247,000                 247,000 

06 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมูที่ ่6 

    179,000                 179,000 

07 โครงการกอ่สรา้ง
เสรมิไหลท่างพรอ้ม
วางทอ่ระบายนํ้าและ
ฝาครอบไหลท่าง   
หมูที่ ่7 

    211,000                 211,000 

08 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมูที่ ่9 

    179,000                 179,000 

09 โครงการกอ่สรา้ง
ทางระบายนํ้า
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมูที่ ่10 

    130,000                 130,000 

10 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมูที่ ่11 

    179,000                 179,000 

  
11 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมูที่ ่12 

    67,000                 67,000 
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12 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  หมูที่ ่12 ซอย 
1 

    249,000                 249,000 

13 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  หมูที่ ่13 

    88,000                 88,000 

14 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  หมูที่ ่13 

    76,000                 76,000 

คา่บาํรุงรกัษาและ
ปรบัปรุงทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง 

                        

คา่ใช้จา่ยในการ
ปรบัปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 

                200,000     200,000 

คา่ออกแบบ คา่
ควบคุมงานทีจ่า่ย
ใหแ้กเ่อกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอก
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
สิง่กอ่สรา้ง 

                        

คา่ออกแบบ  คา่
ควบคุมงานทีจ่า่ย
ใหแ้กเ่อกชนนิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอก
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
สิง่กอ่สรา้ง 

          10,000           10,000 

งบรายจา่ย
อืน่ รายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่                     20,000 20,000 

งบเงนิ
อุดหนุน 

เงนิ
อุดหนุน 

เงนิอุดหนุนเอกชน         748,000             748,000 

เงนิอุดหนุนสว่น
ราชการ       10,000         1,218,000   81,000 1,309,000 

รวม 11,718,202 30,000 2,446,000 439,015 1,148,000 4,884,800 12,000 55,000 7,540,521 729,780 10,996,682 40,000,000 
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