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                                 องค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

                         เขต/อาํเภอ เมืองเชียงราย    จงัหวดัเชียงราย 

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

               หมู ่13  ซอย-  ถนนเดน่หา้-ดงมะดะ  แขวง/ตาํบล แมก่รณ์ 
                    เขต/อาํเภอ เมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย  57000 
         

พ้ืนที ่ 108.45 ตารางกโิลเมตร    

ประชากรท ัง้หมด 7,078 คน 
ชาย 3,443 คน 

หญงิ 3,635 คน    
   

 
ขอ้มูล ณ วนัที ่8 สงิหาคม 2562 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 
 

       ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563      
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์ 

 
 อาํเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย  

         
ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้         43,000,000 บาท  แยกป็น     

  
รายไดจ้ดัเก็บเอง   

 หมวดภาษีอากร รวม 1,121,626 บาท   
  ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง จาํนวน 988,626 บาท   

    

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากเปลีย่นวธีิการ
ประเมนิแบบใหมจ่ากภาษีโรงเรือนและทีด่นิ และภาษีบํารุง
ทอ้งที ่เป็นภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง ทาํใหจ้าํนวนผูเ้สียภาษี
ลดลง จึงคาดวา่จะเก็บไดน้้อยกวา่เดมิ 

  

  
  ภาษีป้าย จาํนวน 133,000 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากคาดวา่จะเก็บไดเ้ทา่เดมิ     
 หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 114,050 บาท   
  คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา จาํนวน 3,400 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากคาดวา่จะเก็บไดเ้ทา่เดมิ     
  คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการแจง้สถานทีจ่าํหน่าย

อาหารหรือสะสมอาหาร 
จาํนวน 29,850 บาท 

  
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากคาดวา่จะเก็บไดเ้ทา่เดมิ     
  คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวเพือ่

การโฆษณา 
จาํนวน 200 บาท 

  
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากคาดวา่จะเก็บไดเ้ทา่เดมิ     
  คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์ จาํนวน 2,000 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากคาดวา่จะเก็บไดเ้ทา่เดมิ     
  คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ จาํนวน 5,000 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากคาดวา่จะเก็บไดเ้ทา่เดมิ     
  คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก จาํนวน 500 บาท   

    

ต ัง้ตามหนงัสือส ั่งการอาํเภอเมือง
เชียงราย ที ่ชร 0023.6/4361 ลงวนัที ่2 สงิหาคม 2562  
เรือ่ง การต ัง้งบประมาณรายจา่ยและเบกิจา่ยเงนิคา่ใช้จา่ย
เกีย่วกบัจราจร เน่ืองจากเป็นการต ัง้รบัคร ัง้แรกปีทีผ่า่นมาไม่มี
การต ัง้รบั 

  

  
  คา่ปรบัการผดิสญัญา จาํนวน 1,000 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากคาดวา่จะเก็บไดเ้ทา่เดมิ     
  คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่

สุขภาพ 
จาํนวน 62,000 บาท 

  
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากคาดวา่จะเก็บไดเ้ทา่เดมิ     
  คา่ใบอนุญาตจาํหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ จาํนวน 1,000 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากคาดวา่จะเก็บไดเ้ทา่เดมิ     
  คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร จาํนวน 9,100 บาท   
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    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากคาดวา่จะเก็บไดเ้ทา่เดมิ     
 หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ รวม 240,000 บาท   
  ดอกเบ้ีย จาํนวน 240,000 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากคาดวา่จะไดร้บัเทา่เดมิ     
 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 38,700 บาท   
  คา่ขายแบบแปลน จาํนวน 32,000 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากคาดวา่จะไดร้บัเทา่เดมิ     
  รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ จาํนวน 6,700 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากคาดวา่จะไดร้บัเทา่เดมิ     

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   
 หมวดภาษีจดัสรร รวม 20,985,624 บาท   
  ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื่อน จาํนวน 800,000 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภาษี

จดัสรรเทา่เดมิ 
  

  
  ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ จาํนวน 9,756,524 บาท   
    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากคาดวา่จะไดร้บั

ภาษีจดัสรรมากกวา่เดมิ 
  

  
  ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จาํนวน 2,287,000 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภาษี

จดัสรรเทา่เดมิ 
  

  
  ภาษีธุรกจิเฉพาะ จาํนวน 133,200 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภาษี

จดัสรรเทา่เดมิ 
  

  
  ภาษีสรรพสามติ จาํนวน 4,469,600 บาท   

    
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากภาษีสุราไมมี่การ
เรียกเก็บ นํามารวมกบักบัภาษีสรรพสามติ  จงึคาดวา่จะไดร้บั
ภาษีจดัสรรมากกวา่เดมิ 

  

  
  คา่ภาคหลวงแร่ จาํนวน 52,000 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภาษี

จดัสรรเทา่เดมิ 
  

  
  คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จาํนวน 41,800 บาท   
    ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภาษี

จดัสรรเทา่เดมิ 
  

  
  คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวล

กฎหมายทีด่นิ 
จาํนวน 3,445,500 บาท 

  
    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เนื่องจากคาดวา่จะไดร้บั

ภาษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 
  

  
รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   

 หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป รวม 20,500,000 บาท   
  เงนิอุดหนุนท ั่วไป สาํหรบัดําเนินการตามอาํนาจหน้าทีแ่ละ

ภารกจิถา่ยโอนเลือกทาํ 
จาํนวน 20,500,000 บาท 

  
    ประมาณการเงนิอุดหนุนท ั่วไป  4,000,000  บาท 

ประมาณการเงนิอุดหนุนท ั่วไปกาํหนดวตัถุประสงค์ 16,500,000 บาท 
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สว่นที ่1 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

อาํเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 
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คาํแถลงงบประมาณ 
 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   

              
ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตาํบลแม่กรณ์ 

      
 

              บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นตาํบลแม่กรณ์ จะไดเ้สนอรา่งข้อบญัญตัิ งบประมาณรายจา่ยประจาํปีต่อสภา
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่กรณ์อีกคร ัง้หน่ึง ฉะนั้น ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารองค์การบรหิารสว่นตําบลแม่กรณ์จงึขอชี้แจงใหท้า่น
ประธานและสมาชกิทุกทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดงัตอ่ไปน้ี   

1. สถานะการคลงั    
1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป     

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วนัที ่18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นมีสถานะการเงิน ดงัน้ี 

    
1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จาํนวน 29,977,531.66 บาท     
1.1.2 เงนิสะสม จาํนวน 9,516,037.09 บาท     
1.1.3 เงนิทุนสาํรองเงินสะสม จาํนวน 11,522,492.84 บาท     
1.1.4 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จาํนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท     
1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ด้กอ่หน้ีผูกพนั จาํนวน 5 โครงการ รวม 5,256.60 บาท    

1.2 เงินกูค้งคา้ง จาํนวน 0.00 บาท   
2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วนัที ่18 กรกฎาคม พ.ศ.2562    

(1) รายรบัจรงิ จาํนวน 35,205,830.83 บาท ประกอบดว้ย     
หมวดภาษีอากร จาํนวน 2,073,347.00 บาท    
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต จาํนวน 96,270.90 บาท    
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน จาํนวน 183,087.26 บาท    
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จาํนวน 0.00 บาท    
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด จาํนวน 42,449.50 บาท    
หมวดรายไดจ้ากทุน จาํนวน 0.00 บาท    
หมวดภาษีจดัสรร จาํนวน 16,244,678.17 บาท    
หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป จาํนวน 16,565,998.00 บาท   

(2) เงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ จาํนวน 1,377,480.00 บาท 

  
(3) รายจา่ยจรงิ จาํนวน 27,935,255.82 บาท ประกอบดว้ย    

งบกลาง จาํนวน 10,024,203.00 บาท    
งบบุคลากร จาํนวน 9,478,196.00 บาท    
งบดาํเนินงาน จาํนวน 5,517,860.15 บาท    
งบลงทุน จาํนวน 878,180.00 บาท    
งบรายจา่ยอืน่ จาํนวน 0.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน จาํนวน 2,036,816.67 บาท   

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ จาํนวน 1,312,180.00 บาท   
(5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จํานวน 2,209,200.00 บาท   
(6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนสาํรองเงนิสะสม จาํนวน 0.00 บาท   
(7) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิกู ้จาํนวน 0.00 บาท 
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                                  คาํแถลงงบประมาณ     
                                    ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์ 
อาํเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

                
  รายรบัจรงิ ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 
รายได้จดัเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 1,987,272.86 1,851,700.00 1,121,626.00 
  หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 130,723.90 113,550.00 114,050.00 
  หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน 240,981.33 240,000.00 240,000.00 
  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 22,800.35 38,700.00 38,700.00 

รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 2,381,778.44 2,243,950.00 1,514,376.00 
รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 20,418,147.66 20,256,050.00 20,985,624.00 
รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
20,418,147.66 20,256,050.00 20,985,624.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

      

  หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 18,869,962.00 20,000,000.00 20,500,000.00 
รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ 
18,869,962.00 20,000,000.00 20,500,000.00 

รวม 41,669,888.10 42,500,000.00 43,000,000.00 
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คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายจ่าย รายจ่ายจรงิปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 
จา่ยจากงบประมาณ       
  งบกลาง 11,186,876.00 12,761,000.00 13,225,388.00 
  งบบุคลากร 12,447,332.00 14,894,160.00 15,649,470.00 
  งบดาํเนินงาน 6,717,616.94 7,227,540.00 7,087,852.00 
  งบลงทุน 3,506,350.00 5,134,300.00 4,588,290.00 
  งบรายจา่ยอืน่ 11,000.00 20,000.00 20,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,224,436.85 2,463,000.00 2,429,000.00 

รวมจา่ยจากงบประมาณ 36,093,611.79 42,500,000.00 43,000,000.00 
รวม 36,093,611.79 42,500,000.00 43,000,000.00 
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สว่นที ่2 

ขอ้บญัญตั ิ
              เรือ่ง   

งบประมาณรายจา่ย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
             ของ   

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

อาํเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 
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                                  บนัทกึหลกัการและเหตผุล     

ประกอบรา่งข้อบญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ องค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 
อาํเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

        

ดา้น ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 13,261,119 
  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 898,360 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา 8,362,013 
  แผนงานสาธารณสุข 511,000 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 25,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,770,320 
  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 1,111,000 
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 385,800 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,405,000 
  แผนงานการเกษตร 45,000 

ดา้นการดาํเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 13,225,388 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 43,000,000 
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์ 

อาํเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป               
    

งาน 
  

           งานบริหารท ั่วไป งานบริหารงานคลงั รวม 

  
งบ 

      
        

          
งบบุคลากร 7,473,830 2,124,600 9,598,430   
    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,520 0 3,089,520   
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 4,384,310 2,124,600 6,508,910   
งบดาํเนินงาน 1,552,399 692,400 2,244,799   
    คา่ตอบแทน 197,000 321,400 518,400   
    คา่ใช้สอย 885,399 286,000 1,171,399   
    คา่วสัดุ 250,000 85,000 335,000   
    คา่สาธารณูปโภค 220,000 0 220,000   
งบลงทุน 1,297,800 10,090 1,307,890   
    คา่ครุภณัฑ์ 1,297,800 10,090 1,307,890   
งบรายจา่ยอืน่ 20,000 0 20,000   
    รายจา่ยอื่น 20,000 0 20,000   
งบเงนิอุดหนุน 90,000 0 90,000   
    เงนิอุดหนุน 90,000 0 90,000   
                                             รวม 10,434,029 2,827,090 13,261,119   
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน               
    

งาน 
  

งานป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนและระงบัอคัคภียั รวม 

   
งบ 

       
         

           
งบบุคลากร 165,360 165,360    
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 165,360 165,360    
งบดาํเนินงาน 733,000 733,000    
    คา่ตอบแทน 5,000 5,000    
    คา่ใช้สอย 728,000 728,000    
                                             รวม 898,360 898,360    
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แผนงานการศึกษา 
          
    

งาน 
  

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา 

งานระดบักอ่นวยั
เรียนและ

ประถมศกึษา 
รวม 

  
งบ 

      
        

          
งบบุคลากร 1,645,060 2,544,000 4,189,060   
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,645,060 2,544,000 4,189,060   
งบดาํเนินงาน 1,155,163 1,256,090 2,411,253   
    คา่ตอบแทน 90,000 25,000 115,000   
    คา่ใช้สอย 100,000 1,201,090 1,301,090   
    คา่วสัดุ 925,163 30,000 955,163   
    คา่สาธารณูปโภค 40,000 0 40,000   
งบลงทุน 0 399,700 399,700   
    คา่ครุภณัฑ์ 0 199,700 199,700   
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 200,000 200,000   
งบเงนิอุดหนุน 0 1,362,000 1,362,000   
    เงนิอุดหนุน 0 1,362,000 1,362,000   
                                             รวม 2,800,223 5,561,790 8,362,013   
แผนงานสาธารณสุข               
    

งาน 
  

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสุข รวม 

   
งบ 

       
         

           
งบดาํเนินงาน 248,000 248,000    
    คา่ใช้สอย 248,000 248,000    
งบเงนิอุดหนุน 263,000 263,000    
    เงนิอุดหนุน 263,000 263,000    
                                             รวม 511,000 511,000    
แผนงานสงัคมสงเคราะห์               
    

งาน 
  

งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์ รวม 

   
งบ 

       
         

           
งบดาํเนินงาน 25,000 25,000    
    คา่ใช้สอย 25,000 25,000    
                                             รวม 25,000 25,000    
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แผนงานเคหะและชุมชน 
          
    

งาน 
  

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
เคหะและชุมชน 

งานกาํจดัขยะมูล
ฝอยและสิง่ปฏกิลู รวม 

  
งบ 

      
        

          
งบบุคลากร 1,696,620 0 1,696,620   
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,696,620 0 1,696,620   
งบดาํเนินงาน 388,000 210,000 598,000   
    คา่ตอบแทน 98,000 0 98,000   
    คา่ใช้สอย 145,000 210,000 355,000   
    คา่วสัดุ 145,000 0 145,000   
งบลงทุน 475,700 0 475,700   
    คา่ครุภณัฑ์ 15,700 0 15,700   
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 460,000 0 460,000   
                                             รวม 2,560,320 210,000 2,770,320   
 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน               
    

งาน 
  

งานสง่เสรมิและสนบัสนุน
ความเขม้แข็งชุมชน รวม 

   
งบ 

       
         

           
งบดาํเนินงาน 415,000 415,000    
    คา่ใช้สอย 415,000 415,000    
งบเงนิอุดหนุน 696,000 696,000    
    เงนิอุดหนุน 696,000 696,000    
                                             รวม 1,111,000 1,111,000    
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               
    

งาน 
  

งานกฬีาและนนัทนาการ งานศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

งานวชิาการ
วางแผนและสง่เสรมิ

การทอ่งเทีย่ว 
รวม 

 
งบ 

     
       

         
งบดาํเนินงาน 100,000 105,000 162,800 367,800  
    คา่ใช้สอย 100,000 105,000 162,800 367,800  
งบเงนิอุดหนุน 0 18,000 0 18,000  
    เงนิอุดหนุน 0 18,000 0 18,000  
                                          รวม 100,000 123,000 162,800 385,800  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
    

งาน 
  

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน รวม 

   
งบ 

       
         

           
งบลงทุน 2,405,000 2,405,000    
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 2,405,000 2,405,000    
                                          รวม 2,405,000 2,405,000    
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แผนงานการเกษตร 
          
    

งาน 
  

งานอนุรกัษ์แหลง่น้ําและ
ป่าไม ้ รวม 

   
งบ 

       
         

           
งบดาํเนินงาน 45,000 45,000    
    คา่ใช้สอย 45,000 45,000    
                                         รวม 45,000 45,000    
แผนงานงบกลาง               
    

งาน 
  

งบกลาง รวม 

   
งบ 

       
         

           
งบกลาง 13,225,388 13,225,388    
    งบกลาง 13,225,388 13,225,388    
                                         รวม 13,225,388 13,225,388    
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ขอ้บญัญตั ิ
งบประมาณรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 
อาํเภอเมอืงเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

         
 โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญตั ิ
สภาตาํบลและองค์การบริหารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่6 มาตรา 87 จงึตราข้อบญัญตัขิึ้นไวโ้ดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์ และโดยอนุมตัิของนายอาํเภอเมืองเชียงราย 
 ขอ้ 1. ข้อบญัญตั ิน้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ขอ้ 2. ข้อบญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 43,000,000 บาท 

 ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป เป็นจาํนวน
รวมท ัง้สิ้น 43,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงัน้ี          

แผนงาน ยอดรวม 
ดา้นบรหิารท ั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 13,261,119 
  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 898,360 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   
  แผนงานการศกึษา 8,362,013 
  แผนงานสาธารณสุข 511,000 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 25,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,770,320 
  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 1,111,000 
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 385,800 
ดา้นการเศรษฐกจิ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,405,000 
  แผนงานการเกษตร 45,000 
ดา้นการดาํเนินงานอืน่   
  แผนงานงบกลาง 13,225,388 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 43,000,000 

         
 ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิ้น 0 บาท ดงัน้ี  
         

งบ ยอดรวม 
รวมรายจา่ย 0          

 

 
 
ขอ้ 6. ให้นายกองค์การบริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์ปฏบิตักิารเบิกจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจา่ยเงินขององค์การบริหารสว่นตาํบล 
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ขอ้ 7. ให้นายกองค์การบริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์มีหน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ 
    
  

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

   
 

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

   (นายรตัพิงศ ์ เทพสุภา) 
   ตาํแหน่ง นายกองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

อนุมตั ิ  

    
    

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

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

ตาํแหน่ง นายอาํเภอเมืองเชียงราย  

 



16 
 

   

สว่นที ่3 

รายละเอยีดประกอบขอ้บญัญตัริายจา่ย  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
  

ของ 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

อาํเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 
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รายงานประมาณการรายรบั   
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์   

อาํเภอ เมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย   
  รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีทีด่ินและสิง่ปลูกสรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 988,626.00 
     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 1,457,360.41 1,625,751.95 1,684,029.86 1,625,700.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีบาํรุงท้องที ่ 80,818.23 93,924.00 90,959.00 93,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีป้าย 104,328.00 133,667.00 212,284.00 133,000.00 0.00 % 133,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,642,506.64 1,853,342.95 1,987,272.86 1,851,700.00     1,121,626.00 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต               
     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา 3,298.00 3,104.00 4,141.90 3,400.00 0.00 % 3,400.00 
     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 0.00 829.00 13,985.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการ
แจง้สถานทีจ่าํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 5,050.00 0.00 0.00 29,850.00 0.00 % 29,850.00 

     คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศ
หรือแผ่นปลวิเพื่อการโฆษณา 0.00 130.00 110.00 200.00 0.00 % 200.00 

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์ 0.00 1,600.00 1,090.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 5,330.00 8,555.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
     คา่ปรบัผู้กระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00 
     คา่ปรบัการผดิสญัญา 103,600.00 0.00 17,842.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการที่
เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ 47,700.00 62,350.00 58,350.00 62,000.00 0.00 % 62,000.00 

     คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่าํหน่ายอาหารหรือ
สถานทีส่ะสมอาหารในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มี
พ้ืนทีเ่กิน 200 ตารางเมตร 

15,700.00 29,850.00 26,450.00 0.00 0.00 % 0.00 

     คา่ใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 0.00 200.00 200.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 0.00 8,222.00 0.00 9,100.00 0.00 % 9,100.00 
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     คา่ใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 175,348.00 111,615.00 130,723.90 113,550.00     114,050.00 
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ               
     ดอกเบ้ีย 283,613.00 239,719.12 240,981.33 240,000.00 0.00 % 240,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 283,613.00 239,719.12 240,981.33 240,000.00     240,000.00 
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด               
     คา่ขายแบบแปลน 30,500.00 32,200.00 14,000.00 32,000.00 0.00 % 32,000.00 
     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 20,114.00 6,700.00 8,800.35 6,700.00 0.00 % 6,700.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 50,614.00 38,900.00 22,800.35 38,700.00     38,700.00 
หมวดภาษีจดัสรร               
     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื่อน 450,069.60 800,376.53 644,460.77 800,000.00 0.00 % 800,000.00 
     ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 7,780,840.03 8,208,717.11 9,021,158.27 8,903,450.00 9.58 % 9,756,524.00 
     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 2,573,071.34 2,551,263.67 2,904,277.17 2,287,000.00 0.00 % 2,287,000.00 
     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 146,787.06 133,240.81 134,412.02 133,200.00 0.00 % 133,200.00 
     ภาษีสุรา 1,311,087.89 1,346,883.39 0.00 1,346,800.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามติ 2,820,160.86 3,245,830.46 5,527,374.56 3,245,800.00 37.70 % 4,469,600.00 
     คา่ภาคหลวงแร่ 46,096.77 52,494.27 54,439.64 52,000.00 0.00 % 52,000.00 
     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 44,510.87 41,862.21 42,558.23 41,800.00 0.00 % 41,800.00 
     คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรม
ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 1,887,682.00 3,446,099.00 2,086,917.00 3,446,000.00 -0.01 % 3,445,500.00 

     คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้น้ําบาดาล 0.00 0.00 2,550.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดภาษีจดัสรร 17,060,306.42 19,826,767.45 20,418,147.66 20,256,050.00     20,985,624.00 

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป               
     เงนิอุดหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตาม
อาํนาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือกทาํ 7,201,481.00 18,253,384.00 18,869,962.00 20,000,000.00 2.50 % 20,500,000.00 

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 7,201,481.00 18,253,384.00 18,869,962.00 20,000,000.00     20,500,000.00 
รวมทุกหมวด 26,413,869.06 40,323,728.52 41,669,888.10 42,500,000.00     43,000,000.00 
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รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์ 

อาํเภอเมืองเชียงราย    จงัหวดัเชียงราย 
                         

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563  

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป                
งานบริหารท ั่วไป                
  งบบุคลากร                
  เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)                
    เงนิเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080  
    เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120  
    เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120  
    เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสว่นตาํบล 7,200 79,200 78,116 48,170 79.36 % 86,400  
    เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น 2,373,910 2,161,200 2,145,600 2,154,800 11.6 % 2,404,800  
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,979,430 2,838,720 2,822,036 2,801,290     3,089,520  

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)                
    เงนิเดือนพนกังาน 2,232,050 2,399,395 2,334,036 2,661,960 24.91 % 3,325,070  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 21,933 16,625 5,220 0 0 % 0  
    เงนิประจาํตาํแหน่ง 201,600 210,000 210,000 210,000 0 % 210,000  
    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 754,560 761,760 706,633 779,880 1.2 % 789,240  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 60,000 60,000 52,887 60,000 0 % 60,000  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 3,270,143 3,447,780 3,308,776 3,711,840     4,384,310  
รวมงบบุคลากร 6,249,573 6,286,500 6,130,812 6,513,130     7,473,830  
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  งบดาํเนินงาน                
  คา่ตอบแทน                
    คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 6,850 14,400 0 20,000 0 % 20,000  
    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 12,600 19,940 0 20,000 0 % 20,000  
    คา่เช่าบา้น 85,569 102,000 87,548 192,000 -50 % 96,000  
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 10,340 19,700 21,220 52,310 16.61 % 61,000  

รวมคา่ตอบแทน 115,359 156,040 108,768 284,310     197,000  
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บริการ 481,997 330,335 421,560 0 0 % 0  
      คา่จา้งเหมาบริการทาํความสะอาดสาํนกังาน 0 0 0 216,000 0 % 216,000  
      คา่จา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ 0 0 0 94,930 13.77 % 108,000  
      คา่จา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 0 0 84,000 0 % 84,000  
      คา่จา้งเหมาอื่น ๆ 0 0 0 56,000 152.5 % 141,399  
      คา่เชา่ทรพัยส์นิ 0 0 0 36,000 0 % 36,000  
    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 58,351 18,350 54,154 48,200 -58.51 % 20,000  
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      คา่ใช้จา่ยคา่ของขวญัของรางวลั หรือเงนิรางวลั 1,000 500 0 5,000 0 % 5,000  
      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 64,650 57,813.68 93,177.75 100,000 -50 % 50,000  
      คา่ใช้จา่ยเพือ่การเลือกต ัง้ 0 0 0 100,000 0 % 100,000  

      

โครงการต้อนรบัคณะรฐัมนตรีสญัจรลงพ้ืนที่
ตรวจเยีย่มและพบประชาชน ณ ศาลา 
เอนกประสงค์ บา้นเมืองรวง หมูท่ี ่5  
ตาํบลแมก่รณ์ ในวนัจนัทร์ ที ่29 ตุลาคม 
2561 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

 

      

โครงการประชุม/ประชาคม/จดัทาํแผน
ยุทธศาสตร์,แผนพฒันาสามปี,ข้อบญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ยองค์การบริหารสว่น
ตาํบลแมก่รณ์,แผนการดาํเนินงาน 

725 0 0 0 0 % 0 
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โครงการประชุม/ประชาคม/ตดิตาม
ประเมินผลแผนพฒันาและผลการปฏบิตังิาน
ประจาํปี ขององค์การบริหารสว่นตาํบลแม่
กรณ์ 

2,075 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการประชุมประชาคม , การจดัทาํ
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีปี่ , ขอ้บญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ยประจาํปี และแผน
ดาํเนินงาน ขององค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่
กรณ์ 

0 0 0 5,000 -100 % 0 

 

      

โครงการประชุมประชาคม,การติดตาม
ประเมินผลแผนพฒันาและผลการปฏบิตังิาน
ประจาํปี ขององค์การบริหารสว่นตาํบลแม่
กรณ์ 

0 1,425 1,150 0 100 % 10,000 

 

      

โครงการประชุมประชาคม,จดัทาํแผน
ยุทธศาสตร์, การจดัทาํแผนพฒันาสามปี ,  
ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปี ของ
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่กรณ์ ,  แผน
ดาํเนินงาน   

0 725 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการประชุมประชาคม,จดัทาํแผน
ยุทธศาสตร์,การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่
ป่ี, ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
ขององค์การบริหารสว่นตาํบลแม่กรณ์,แผน
ดาํเนินงาน 

0 0 675 0 0 % 0 

 
      โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์รอบบริเวณทีท่าํ

การองค์การบริหารสว่นตาํบลแม่กรณ์ 149,000 0 0 0 0 % 0  

      

โครงการฝึกอบรม สมัมนา ศกึษาดงูานเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการ และ
พฒันาคุณธรรมจรยิธรรม แกผู่้บรหิาร 
พนกังานสว่นตาํบล พนกังานจา้ง และ
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลแม่
กรณ์ 

0 0 0 100,000 -50 % 50,000 

 
      โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่กรณ์ 0 0 0 0 100 % 10,000  
      โครงการสง่เสริมใหชุ้มชุนมีการจดัทาํแผน

ชุมชน 0 0 0 0 100 % 5,000  
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      โครงการสวสัดกิารชุมชน 0 0 0 2,000 -100 % 0  
      โครงการสาํรวจความพงึพอใจ 11,000 11,000 0 0 0 % 0  
    คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม 191,464.6 106,354.96 120,584 90,000 -44.44 % 50,000  

รวมคา่ใช้สอย 960,262.6 526,503.64 691,300.75 987,130     885,399  
  คา่วสัด ุ                
    วสัดุสาํนกังาน 157,882 217,441 83,899 69,400 -27.95 % 50,000  
    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 7,428 2,245 465 10,000 0 % 10,000  
    วสัดุงานบา้นงานครวั 62,638 30,500 47,690 100,000 -80 % 20,000  
    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 9,550 59,300 9,660 20,000 0 % 20,000  
    วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 144,796.56 151,069.08 153,815 146,000 -31.51 % 100,000  
    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,900 0 0 0 100 % 5,000  
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 41,670 34,250 39,820 30,000 0 % 30,000  
    วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 0 0 0 0 100 % 10,000  
    วสัดุอื่น 9,265 900 29,875 5,000 0 % 5,000  

รวมคา่วสัด ุ 441,129.56 495,705.08 365,224 380,400     250,000  
  คา่สาธารณูปโภค                
    คา่ไฟฟ้า 243,967.59 207,334.45 207,701.77 251,500 -40.36 % 150,000  
    คา่บรกิารโทรศพัท์ 10,303.15 5,691.65 5,896.5 13,000 53.85 % 20,000  
    คา่บรกิารไปรษณีย์ 6,011 5,056 3,296 5,000 100 % 10,000  
    คา่บรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม 62,789.3 48,527.6 46,482.58 51,000 -21.57 % 40,000  

รวมคา่สาธารณูปโภค 323,071.04 266,609.7 263,376.85 320,500     220,000  
รวมงบดาํเนินงาน 1,839,822.2 1,444,858.42 1,428,669.6 1,972,340     1,552,399  

  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์สาํนกังาน                
      โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ีสาํนกังานพนกัพงิ  มีล้อ  

สามารถโยกและหมุนไดร้อบตวัขนาดกวา้ง  0 1,980 0 0 0 % 0  
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50  ซม.  ยาว  52  ซม. สูง  78 - 88  ซม. 
จาํนวน  1  ตวั  ราคาตวัละ2,000  บาท 
จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด 

      โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ีสาํนกังานล้อเลือ่น 0 0 1,790 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งโทรสาร  0 0 17,500 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือตู้ 0 12,000 3,850 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือตูบ้านเลื่อนทบึ 8,000 0 0 0 0 % 0  

      
โครงการจดัซ้ือตูส้าขาโทรศพัท ์ขนาด 4 
สายนอก  16  สายภายใน  พรอ้มตดิต ัง้ 
จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด 

0 36,000 0 0 0 % 0 
 

      โครงการจดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบบาน
เลือ่น 0 0 3,850 0 0 % 0  

      โครงการจดัซ้ือโตะ๊ทาํงาน ระดบั 3 - 6 0 0 5,390 0 0 % 0  

      

โครงการจดัซ้ือโตะ๊พบัหน้าฟอเมกา้ขาว 
ขนาด กวา้ง 60 เซนตเิมตร ยาว 120 
เซนตเิมตร  ขาชุบโครเมียม หน้า TOP 
อยา่งหนา จาํนวน  3  ตวั ๆ ละ 2,100 บาท  

0 6,300 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการจดัซ้ือโตะ๊พบัหน้าฟอเมกา้ขาว 
ขนาด กวา้ง 60 เซนตเิมตร ยาว 180 
เซนตเิมตร  ขาชุบโครเมียม หน้า TOP 
อยา่งหนา จาํนวน 20 ตวั ๆ ละ 2,500 บาท  

0 50,000 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการจดัซ้ือโตะ๊พบัหน้าฟอเมกา้ขาว 
ขนาด กวา้ง 75 เซนตเิมตร ยาว 180 
เซนตเิมตร  ขาชุบโครเมียม หน้า TOP 
อยา่งหนา จาํนวน 8 ตวั ๆ ละ 2,700 บาท  

0 21,600 0 0 0 % 0 

 
      โครงการจดัซ้ือแผงก ัน้หอ้ง(พาร์ตชิ ั่น) 

แบบทบึ 6,770 0 0 0 0 % 0  

      

จดัซ้ือเกา้อ้ีสาํนกังาน สีดาํขาชุบเหล็ก
โครเมีย่ม   
รายละเอียดประกอบดว้ย 
1. ขนาดกวา้ง 56 ซม. X ยาว 52 ซม, X สูง 
91 - 101 ซม. 
2. ขาเหล็กชุบโครเมีย่ม 

0 0 0 2,300 -100 % 0 
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3. ปรบัขึ้นลง ดว้ยระบบ Gas Lift 
4. พนกัพิงหลงัตดิต ัง้สปรงิโยกได้ เกา้อ้ีหมุน
ไดโ้ดยรอบ 
5. เกา้อ้ีบุดว้ยฟองน้ําหนาอยา่งดี หุม้ดว้ย
หนงัPVC หนา จาํนวน 1 ตวั ราคาตวัละ 
2,300 บาท  จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

      

จดัซ้ือเกา้อ้ีสาํนกังาน 
รายละเอียดประกอบดว้ย 
1. โครงสรา้งเป็นสแตนเลส สวยงามและ
แข็งแรง 
2. ผา้ตาขา่ยคุณภาพสูง  สามารถระบาย
อากาศไดด้ี 
3. พนกัแขนเรียบ ใช้งานสะดวก ปลอดภยั  
จาํนวน  8  ตวั  ราคาตวัละ  1,650  บาท  
จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด 

0 0 0 13,200 -100 % 0 

 

      

จดัซ้ือเกา้อ้ีสาํนกังานสาํหรบัรบัแขกสีดาํ 
รายละเอียดประกอบดว้ย 
1. พนกัพิงและทีน่ ั่งขึ้นโครงเหล็กชุบ
โครเมีย่มหุม้ดว้ยหนงั PU เกรดเอ 
2. ทีว่างแขนผลติจากเหล็กชุบโครเมีย่มหุม้
ดว้ยหนงั PU เกรดเอ 
3. โครงขาตวัซีเป็นเหล็กชุบโครเมีย่ม 
4. รองขาดว้ยพลาวตกิแข็ง 4 จุด กนัลืน่และ
ป้องกนัรอยขีดขว่น 
5. รบัน้ําหนกัๆด ้80 - 100  กโิลกรมั  
จาํนวน  2  ตวั  ราคาตวัละ  4,000 บาท 
จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด 

0 0 0 8,000 -100 % 0 

 

      
จดัซ้ือชุดรบัแขก ขนาด 5 ทีน่ ั่ง พรอ้มโตะ๊
กลาง จาํนวน 1 ชุด จาํนวนเงิน 45,000 
บาท  จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด   

0 0 0 45,000 -100 % 0 
 

      

จดัซ้ือตูโ้ชว์  ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ลกึ 
0.40 เมตร สูง 1.70 เมตร จาํนวน 2 ตู ้ๆ 
ละ 2,800 บาท เป็นเงนิ 5, 600 บาท  
จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด 

0 0 0 5,600 -100 % 0 

 



25 
 

      

จดัซ้ือโต๊ะทาํงาน  ระดบั 1 - 3 
รายละเอียดประกอบดว้ย 
 
1. ขนาดกวา้ง 60 ซม. X ยาว 120 ซม. X 
สูง 75  ซม. 
2. มีตูเ้ก็บของ  1  ขา้ง จาํนวน  1  ตวั  
ราคาตวัละ  4,000  บาท จดัซ้ือตามราคา
ทอ้งตลาด  

0 0 0 4,000 -100 % 0 

 

      

จดัซ้ือโต๊ะพบัหน้าฟอเมกา้ขาว ขนาดกวา้ง 
60 ซม. ยาว 120 ซม. จาํนวน 10 ตวั 
จาํนวนเงิน  25,000 บาท จดัซ้ือตามราคา
ทอ้งตลาด 

0 0 0 25,000 -100 % 0 

 

      
จดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา  หมู ่ 9  หน้าโตะ๊  9 น้ิว
ผลติจากไมส้กั  ลงรกัปิดทอง  พรอ้มโต๊ะ
แทน่ใหญข่าสิงห์  จาํนวน  1  ชุด  

0 18,000 0 0 0 % 0 
 

    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                

      

โครงการจดัซ้ือรถโดยสารขนาด12 ทีน่ ั่ง 
(ดีเซล) ปริมาตรกระสูบไมต่ํ่ากวา่ 2,400 ซี
ซี หรือกาํลงัเครือ่งยนต์สูงสุดไมต่ํ่ากวา่ 90 
กโิลวตัต์ 

0 0 0 0 100 % 1,288,000 

 
    ครุภณัฑ์การเกษตร                
       โครงการจดัซ้ือเครื่องบดหั่นยอ่ย

อเนกประสงค์ 42,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งสูบน้ําขนาดเล็ก 4,800 0 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ                

      

จดัซ้ือไมโครโฟนไรส้ายแบบ 4 ไมค์ คลืน่ 
UHF ตวัรบั จอดจิติอลแสดงความถีช่ดัเจน  
ใช้ถา่น AA 2 ก้อน ประสทิธิภาพสูง ระยะ
รบัสง่ไกล คุณภาพเสียงเยีย่ม จาํนวน 1 ชุด 
จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด   

0 0 0 9,500 -100 % 0 

 

      
ซ้ืออุปกรณ์ปรบัแตง่เสียง(อีควอไลเซอร์) 
รายละเอียดประกอบดว้ย 
1. ความถี ่31ความถี ่(Band)จาํนวน 2แถว 

0 0 0 8,000 -100 % 0 
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2. มีคอมเพรสเซอร์ในตวั 
3. การตอบสนองตอ่ยา่นความถี ่10 เฮร์ิท 
50  กโิลเฮร์ิท  จาํนวน  1  ตวั  ราคาตวัละ 
8,000 บาท จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                
      โครงการจดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพ ระบบดิจติอล 0 0 0 19,300 -100 % 0  
      โครงการจดัซ้ือกลอ้งถา่ยรูปดจิติอล 34,990 0 0 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือโทรทศัน์  แอล อี ดี (LED 

TV) 0 0 14,800 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั                
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งทาํน้ําเย็น  0 0 9,500 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือตูเ้ย็นขนาด  9  ควิบกิฟุต 0 0 14,490 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือถงัตม้น้ําสเตนเลสไฟฟ้า 16,000 0 0 0 0 % 0  

      

จดัซ้ือเครื่องตดัหญา้  แบบล้อจกัรยาน 
คุณลกัษณะเฉพาะสงัเขป 
1)  เป็นเครื่องตดัหญา้แบบเข็น 
2)  เครือ่งยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่ 5 แรงมา้ 
3)  ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางของล้อ  ประมาณ 
26  น้ิว 
4)  รศัมีตดัหญา้ไดก้วา้งไมน้่อยกวา่ 20 น้ิว 
5)  ความจุถงัน้ํามนัเครื่องยนต์  ไมน้่อยกวา่ 
1.50  ลติร   
จาํนวน  1  คนั  จดัซ้ือตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน 
งบประมาณ 1 สาํนกังบประมาณ ธนัวาคม  
2561 

0 0 0 12,000 -100 % 0 

 
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                
      เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาํหรบังาน

สาํนกังาน 0 0 15,800 0 0 % 0  

      
โครงการจดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอร์  สําหรบังาน
สาํนกังาน(จอขนาดไมน่้อยกวา่ 18.5 นิ้ว) 0 15,900 0 0 0 % 0 
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      โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์สาํหรบั
งานสาํนกังาน 16,000 0 0 0 0 % 0  

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) 0 0 0 0 100 % 6,300  

      โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์อา่นบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0 0 0 0 100 % 3,500  

รวมคา่ครุภณัฑ์ 128,560 161,780 86,970 151,900     1,297,800  
รวมงบลงทุน 128,560 161,780 86,970 151,900     1,297,800  

  งบรายจา่ยอืน่                
  รายจ่ายอืน่                
    รายจา่ยอืน่ 0 0 11,000 0 0 % 0  
      โครงการสาํรวจความพงึพอใจของประชาชน

ในเขตพ้ืนทีต่าํบลแม่กรณ์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000  
รวมรายจา่ยอืน่ 0 0 11,000 20,000     20,000  

รวมงบรายจา่ยอืน่ 0 0 11,000 20,000     20,000  
  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 95,000 86,000 61,000 0 0 % 0  

      
โครงการดาํเนินการและสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานจดักจิกรรมของส่วนราชการและ
องค์กรจงัหวดัเชียงราย 

0 0 0 36,000 38.89 % 50,000 
 

      

โครงการเพิ่มประสทิธิภาพศูนย์ปฏบิตัิการ
รว่มในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นระดบัอาํเภอ  อาํเภอ
เมืองเชียงราย  

0 0 0 40,000 0 % 40,000 

 
รวมเงนิอุดหนุน 95,000 86,000 61,000 76,000     90,000  

รวมงบเงนิอุดหนุน 95,000 86,000 61,000 76,000     90,000  
รวมงานบรหิารท ั่วไป 8,312,955.2 7,979,138.42 7,718,451.6 8,733,370     10,434,029  

งานบริหารงานคลงั                
  งบบุคลากร                
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  เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)                
    เงนิเดือนพนกังาน 1,203,722 1,266,360 1,347,240 1,465,720 23.94 % 1,816,560  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 0 0 1,800 -100 % 0  
    เงนิประจาํตาํแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000  
    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 219,500 108,000 211,400 338,160 -31.97 % 230,040  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 32,000 12,000 34,000 60,000 -40 % 36,000  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,497,222 1,428,360 1,634,640 1,907,680     2,124,600  
รวมงบบุคลากร 1,497,222 1,428,360 1,634,640 1,907,680     2,124,600  

  งบดาํเนินงาน                
  คา่ตอบแทน                
    คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000  
    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 19,700 20,000 20,000 20,000 0 % 20,000  
    คา่เช่าบา้น 103,500 107,500 114,000 168,500 49.55 % 252,000  
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 7,120 12,530 20,200 30,800 27.92 % 39,400  

รวมคา่ตอบแทน 130,320 140,030 154,200 229,300     321,400  
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บริการ 368,815 306,135 253,020 0 0 % 0  
      คา่จา้งเหมาอื่น ๆ 0 0 0 226,000 0 % 226,000  
      คา่ใช้จา่ยโครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและ

ทรพัย์สิน  
0 0 0 9,500 -100 % 0  

    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ                

      1).คา่ลงทะเบียนและคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการ 0 77,609.79 119,986.91 130,000 -76.92 % 30,000  

      2.คา่ใช้จา่ยโครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
จดัเก็บภาษีประจาํปี 0 0 0 10,000 100 % 20,000  

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ  82,944 0 0 0 0 % 0  
    คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม  0 3,140 9,740 10,000 0 % 10,000  
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รวมคา่ใช้สอย 451,759 386,884.79 382,746.91 385,500     286,000  
  คา่วสัด ุ                
    วสัดุสาํนกังาน 71,987 93,610.1 69,674.5 56,000 -46.43 % 30,000  
    วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 0 0 858.9 40,000 0 % 40,000  
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 39,996 34,407 65,730 35,000 -57.14 % 15,000  

รวมคา่วสัด ุ 111,983 128,017.1 136,263.4 131,000     85,000  
รวมงบดาํเนินงาน 694,062 654,931.89 673,210.31 745,800     692,400  

  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์สาํนกังาน                
      โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ีทาํงาน 980 0 0 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ีสาํนกังาน พรีเมีย่ม 0 0 5,600 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ีสาํนกังาน ระดบั 0 0 3,600 0 0 % 0  

      

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

0 3,960 0 0 0 % 0 

 
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ แบบแยก

สว่น ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 0 0 46,500 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือตู ้                                                                                       0 19,800 0 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือตูบ้านเลื่อน 21,560 0 0 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือตูเ้อกสารลางเลื่อน 0 0 127,000 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือตูเ้อกสารเหล็ก 2 บาน 0 0 0 0 100 % 4,900  
      โครงการจดัซ้ือตูเ้อกสารเหล็กบานเลือ่นกระจก3 ชัน้ 0 0 0 0 100 % 4,490  
      โครงการจดัซ้ือโตะ๊ทาํงาน  4,400 0 15,000 0 0 % 0  

      
จดัซ้ือเกา้อ้ีสาํนกังาน สีดาํ 
รายละเอียดประกอบดว้ย 
1. ขนาดกวา้ง 57 ซม. X ยาว 53 ซม. X สูง 

0 0 0 8,000 -100 % 0 
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94  - 106  ซม. 
2. ขา ไนล่อนตนั 5 แฉก ขนาด 24 น้ิว ลูก
ลอ้ใหญ ่ขนาด 50 มม. แข็งแรง 
3. ปรบัขึ้นลงด้วยระบบ Gas  Lift 
4. พนกัพิงหลงัตดิต ัง้สปรงิโยกได้ เกา้อ้ีหมุน
ไดโ้ดยรอบ 
5.เกา้อ้ีบุดว้ยฟองน้ําหนาอยา่งดี หุม้ดว้ยหนงั 
PVC หนา จาํนวน 4 ตวั ราคาตวัละ 2,000 
บาท  จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด  

      จดัซ้ือเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสว่น แบบ
ต ัง้พ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู  0 0 0 47,000 -100 % 0  

    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                
      จดัซ้ือรถจกัรยายนต์ 0 44,000 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ                
      เครือ่งเสียงลอ้ลาก พกพา  0 24,000 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                
      โครงการจดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบ

ดจิติอล    
0 9,790 0 0 0 % 0  

    ครุภณัฑ์สาํรวจ                
      โครงการจดัซ้ือล้อวดัระยะทางแบบระบบ

ดจิติอล  
0 7,500 0 0 0 % 0  

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                

      
โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊  
สาํหรบังานสาํนกังาน   
  

0 0 15,800 0 0 % 0 
 

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊  
สาํหรบัประมวลผล  

0 0 20,800 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ 

สาํหรบังานสาํนกังาน 51,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์อา่นบตัรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
0 0 0 0 100 % 700  

รวมคา่ครุภณัฑ์ 77,940 109,050 234,300 55,000     10,090  
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รวมงบลงทุน 77,940 109,050 234,300 55,000     10,090  
รวมงานบรหิารงานคลงั 2,269,224 2,192,341.89 2,542,150.31 2,708,480     2,827,090  

รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 10,582,179.2 10,171,480.31 10,260,601.91 11,441,850     13,261,119  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน                
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั                
  งบบุคลากร                
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)                
    เงนิเดือนพนกังาน 2,473 0 0 0 0 % 0  
    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 251,160 261,000 271,560 188,600 -17.09 % 156,360  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 48,000 44,460 38,820 16,200 -44.44 % 9,000  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 301,633 305,460 310,380 204,800     165,360  
รวมงบบุคลากร 301,633 305,460 310,380 204,800     165,360  

  งบดาํเนินงาน                
  คา่ตอบแทน                
    คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000  
รวมคา่ตอบแทน 0 0 0 5,000     5,000  

  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บริการ 288,000 270,446 246,702 0 0 % 0  
      คา่จา้งเหมาอื่น ๆ 0 0 0 508,000 27.56 % 648,000  
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      โครงการต ัง้จุดตรวจ จุดสกดัยาเสพตดิ 4,860 450 0 15,000 -66.67 % 5,000  
      โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม ่ 0 0 0 20,000 0 % 20,000  
      โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม ่2559 23,820 0 0 0 0 % 0  
      โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม ่2560   0 24,120 0 0 0 % 0  
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      โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 0 24,400 0 100 % 20,000  

      โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์2559   

34,200 0 0 0 0 % 0  
      โครงการฝึกซ้อมแผนป้องสาธารณภยัใหก้บั

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

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

เรียบรอ้ยตาํบลแม่กรณ์ 0 5,400 0 0 100 % 10,000  
      โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ศกัยภาพ อปพร.

ประจาํปีงบประมาณ 0 0 5,900 10,000 0 % 10,000  
      โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ศกัยภาพ อปพร.

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

ประจาํปีงบประมาณ 2560 0 5,900 0 0 0 % 0  
      โครงการสนบัสนุนสายตรวจอาสาในพ้ืนที่

ตาํบลแมก่รณ์  0 7,500 0 0 0 % 0  

      
โครงการใหค้วามรูป้ระชาชนเกีย่วกบัการ
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในทีอ่ยูอ่าศยัและ
หอพกั  

0 0 0 0 100 % 5,000 
 

รวมคา่ใช้สอย 365,880 313,816 277,002 573,000     728,000  
  คา่วสัด ุ                
    วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 13,020 0 0 0 0 % 0  

รวมคา่วสัด ุ 13,020 0 0 0     0  
รวมงบดาํเนินงาน 378,900 313,816 277,002 578,000     733,000  

  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ                
      โครงการจดัซ้ือสปอร์ตไลท ์พรอ้มขาต ัง้ 0 3,350 0 0 0 % 0  
      จดัซ้ือเครื่องกาํเนิดไฟฟ้า 62,000 0 0 0 0 % 0  
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      จดัซ้ือป้ายไฟสามเหลีย่มหยุดตรวจ  0 66,000 0 0 0 % 0  
      จดัซ้ือลาํโพงฮอร์น  0 8,340 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์โรงงาน                
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งเป่าลม  0 0 11,000 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์เครื่องดบัเพลงิ                
      โครงการจดัซ้ือถุงมือดบัเพลงิ  0 11,000 0 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือรองเทา้ดบัเพลงิ  0 15,600 0 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือสายสง่น้ําดบัเพลงิชนิดยาง

สงัเคราะห์  0 25,000 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                
      โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ สาํหรบั

สาํนกังาน 0 0 0 16,000 -100 % 0  
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 

สาํหรบัประมวลผล   
0 15,900 0 0 0 % 0  

รวมคา่ครุภณัฑ์ 62,000 145,190 11,000 16,000     0  
รวมงบลงทุน 62,000 145,190 11,000 16,000     0  

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั 742,533 764,466 598,382 798,800     898,360  
รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 742,533 764,466 598,382 798,800     898,360  

แผนงานการศึกษา                
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา                
  งบบุคลากร                
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)                
    เงนิเดือนพนกังาน 404,652 436,300 463,020 629,620 40.25 % 883,060  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 17,215 8,480 330 0 0 % 0  
    เงนิประจาํตาํแหน่ง 27,517 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000  
    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 639,000 639,000 648,000 0 % 648,000  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 71,000 71,000 72,000 0 % 72,000  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 449,384 1,196,780 1,215,350 1,391,620     1,645,060  
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รวมงบบุคลากร 449,384 1,196,780 1,215,350 1,391,620     1,645,060  
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ตอบแทน                
    คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000  
    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000  
    คา่เช่าบา้น 0 0 0 16,800 257.14 % 60,000  
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 4,740 6,200 8,600 10,000 0 % 10,000  

รวมคา่ตอบแทน 4,740 6,200 8,600 46,800     90,000  
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บริการ 64,000 0 0 0 0 % 0  
      คา่จา้งเหมาอื่น ๆ 0 0 0 47,000 6.38 % 50,000  
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 38,154 71,428.41 58,293 40,000 -25 % 30,000  
      คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม 1,375 0 6,200 20,000 0 % 20,000  
      โครงการอบรมการจดัทาํแผนและพฒันา

หลกัสูตรสถานศกึษา  0 5,400 0 0 0 % 0  
    คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม 0 9,740 0 0 0 % 0  

รวมคา่ใช้สอย 103,529 86,568.41 64,493 107,000     100,000  
  คา่วสัด ุ                
    วสัดุสาํนกังาน 29,986 53,803 39,713 20,000 0 % 20,000  
    วสัดุงานบา้นงานครวั 47,743 31,799 19,665 10,000 0 % 10,000  
    คา่อาหารเสริม (นม) 0 0 715,835.94 859,080 -4.66 % 819,063  
    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0 0 0 15,000 -66.67 % 5,000  
    วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 64,272.65 60,900.42 75,205.91 83,000 -39.76 % 50,000  
    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 3,100 0 % 3,100  
    วสัดุกีฬา 0 0 4,800 3,000 0 % 3,000  
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    วสัดุคอมพิวเตอร์ 19,962 49,650 40,000 15,000 0 % 15,000  
    วสัดุอื่น 797,618.94 713,714.72 0 0 0 % 0  

รวมคา่วสัด ุ 959,582.59 909,867.14 895,219.85 1,008,180     925,163  
  คา่สาธารณูปโภค                
    คา่ไฟฟ้า 17,698.52 16,252.49 18,416.08 40,000 -25 % 30,000  
    คา่บรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม 10,374.78 8,282.34 7,575.6 10,000 0 % 10,000  

รวมคา่สาธารณูปโภค 28,073.3 24,534.83 25,991.68 50,000     40,000  
รวมงบดาํเนินงาน 1,095,924.89 1,027,170.38 994,304.53 1,211,980     1,155,163  

  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์สาํนกังาน                
      โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ีสาํนกังานระดบัไหล่ 0 0 2,950 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศแบบแยก

สว่นชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 0 0 31,900 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือโตะ๊ทาํงาน  0 0 9,950 0 0 % 0  
      จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร  0 10,000 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์การศกึษา                
      โครงการจดัซ้ือจกัรอุตสาหกรรมแบบเย็บผา้ 15,000 0 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                
      เครือ่งคอมพิวเตอร์สาํหรบัสาํนกังาน   

สาํหรบัสว่นการศกึษา 16,000 0 0 0 0 % 0  
รวมคา่ครุภณัฑ์ 31,000 10,000 44,800 0     0  

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                
    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ                
      โครงการกอ่สรา้งศาลพระภูมเิจา้ทีอ่งค์การ

บริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์   45,000 0 0 0 0 % 0  
รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 45,000 0 0 0     0  

รวมงบลงทุน 76,000 10,000 44,800 0     0  
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รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 1,621,308.89 2,233,950.38 2,254,454.53 2,603,600     2,800,223  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา                
  งบบุคลากร                
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)                
    เงนิเดือนพนกังาน 555,774 1,233,165 1,257,990 1,567,920 14.01 % 1,787,640  
    เงนิประจาํตาํแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000  
    เงนิวทิยฐานะ 0 0 0 0 100 % 84,000  
    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 756,000 566,870 548,880 553,560 0.87 % 558,360  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 84,000 71,000 72,000 72,000 0 % 72,000  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,395,774 1,871,035 1,878,870 2,235,480     2,544,000  
รวมงบบุคลากร 1,395,774 1,871,035 1,878,870 2,235,480     2,544,000  

  งบดาํเนินงาน                
  คา่ตอบแทน                
    คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000  
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 0 0 2,400 4,800 4.17 % 5,000  

รวมคา่ตอบแทน 0 0 2,400 24,800     25,000  
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บริการ 36,000 33,855.07 32,880 0 0 % 0  
      คา่จา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 0 0 36,000 -100 % 0  
      คา่จา้งเหมาอื่น ๆ 0 0 0 4,000 258 % 14,320  
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      คา่ใช้จา่ยตามโครงการจดักจิกรรมวนัเด็ก

แหง่ชาติ 19,910 0 0 0 0 % 0  
      โครงการ สนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหาร

สถานศกึษา 850,999 0 0 0 0 % 0  
      โครงการจดักจิกรรมทศันศกึษา 0 7,240 19,400 0 100 % 20,000  
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      โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแห่งชาต ิ 0 0 0 0 100 % 5,000  
      โครงการจดักจิกรรมวนัแม/่วนัพ่อแหง่ชาต ิ 0 0 1,882 10,000 0 % 10,000  

      

โครงการศึกษาดูงานของโรงเรียนองค์การ
บริหารสว่นตาํบลแมก่รณ์และศูนย์พฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหารสว่นตาํบลแม่กรณ์  
(งานมหกรรมการศกึษา) 

0 64,910 0 0 0 % 0 

 
      โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษา 0 1,169,290 956,293 1,149,550 -2.42 % 1,121,770  
      โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยในการจดั

การศกึษาสาํหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  0 0 0 33,900 -100 % 0  
      โครงการอบรมพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศกึษา 0 0 19,980 20,000 50 % 30,000  
รวมคา่ใช้สอย 906,909 1,275,295.07 1,030,435 1,253,450     1,201,090  

  คา่วสัด ุ                
    วสัดุสาํนกังาน 0 0 0 0 100 % 10,000  
    วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 0 0 0 30,000 -100 % 0  
    วสัดุก่อสรา้ง 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000  

รวมคา่วสัด ุ 0 0 0 60,000     30,000  
รวมงบดาํเนินงาน 906,909 1,275,295.07 1,032,835 1,338,250     1,256,090  

  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์สาํนกังาน                
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 0 0 0 0 100 % 106,600  
      โครงการจดัซ้ือตู ้2 บาน เปิดมือจบับดิ 0 0 4,390 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือตูเ้อกสารเหล็ก 2 บาน 0 0 0 0 100 % 9,800  
      โครงการจดัซ้ือพดัลมตดิผนงั 0 0 0 0 100 % 57,000  
      พดัลมตดิผนงั 0 42,750 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ                
      เครือ่งเล่น DVD 0 4,850 0 0 0 % 0  
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    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                
      โทรทศัน์  แอล อี ดี ( LED TV) 0 16,500 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                
      โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 0 0 15,800 0 0 % 0  
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 

สาํหรบังานสาํนกังาน 0 0 0 0 100 % 16,000  
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งพิมพ์เลเชอร์ หรือ 

LED ขาวดาํ ชนิด Network 0 0 0 0 100 % 8,900  
      โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์อา่นบตัรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
0 0 0 0 100 % 1,400  

      จดัซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์สาํหรบัสํานกังาน  0 15,900 0 0 0 % 0  
รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 80,000 20,190 0     199,700  

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                
    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค                
      โครงการทาํป้ายชือ่โรงเรียนองค์การบริหาร

สว่นตาํบลแมก่รณ์ 0 0 0 169,000 -100 % 0  
    คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่ก่อสรา้ง                
      คา่ใช้จา่ยในการปรบัปรุง/ซ่อมแซมอาคาร

เรียนและอาคารประกอบ 0 0 0 150,000 33.33 % 200,000  

      
โครงการปรบัปรุงตดิต ัง้เหล็กดดัหน้าตา่ง
พรอ้มมุง้ลวด อาคารเรียน คสล. 3 ชัน้ 12 
หอ้งเรียน 

0 0 0 473,000 -100 % 0 
 

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 0 0 792,000     200,000  
รวมงบลงทุน 0 80,000 20,190 792,000     399,700  

  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 1,086,200 1,096,134.34 1,253,960 0 0 % 0  
      โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั (ปลูก

พืชผกัสวนครวั) 0 0 0 10,000 0 % 10,000  
      โครงการจดัการป้องกนัและแก้ไขปญัหายา 0 0 0 10,000 -100 % 0  
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เสพตดิ 

      โครงการจดักจิกรรมคา่ยวชิาการเพือ่
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรียน 0 0 0 10,000 -100 % 0  

      โครงการน้อมนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
โรงเรียนบา้นปางรมิกรณ์ 0 0 0 0 100 % 10,000  

      โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า 0 0 0 10,000 -100 % 0  
      โครงการเล้ียงไก่พนัธุ์ไข ่ 0 0 0 0 100 % 20,000  
      โครงการสง่เสริมคุณธรรมจรยิธรรม 0 0 0 10,000 0 % 10,000  

      

โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัโรงเรียน
ในเขตพ้ืนทีร่บัผดิชอบขององค์การบริหาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์ 
 
  

0 0 0 1,348,000 -2.67 % 1,312,000 

 
รวมเงนิอุดหนุน 1,086,200 1,096,134.34 1,253,960 1,398,000     1,362,000  

รวมงบเงนิอุดหนุน 1,086,200 1,096,134.34 1,253,960 1,398,000     1,362,000  
รวมงานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 3,388,883 4,322,464.41 4,185,855 5,763,730     5,561,790  

รวมแผนงานการศกึษา 5,010,191.89 6,556,414.79 6,440,309.53 8,367,330     8,362,013  
แผนงานสาธารณสุข                
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      โครงการควบคุมและป้องกนัโรคตดิตอ่และ

โรคไมต่ดิตอ่ 10,000 0 0 10,000 -50 % 5,000  
      โครงการป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ 0 0 44,275 0 0 % 0  
      โครงการพน่หมอกควนั 47,952.3 64,942.78 0 0 0 % 0  
      โครงการพน่หมอกควนัในพ้ืนทีต่าํบลแม่

กรณ์ 0 0 107,157.5 120,000 25 % 150,000  
      โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกนัโรค 3,002.1 0 0 35,000 -85.71 % 5,000  
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ไขเ้ลือดออก 

      โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคตา่งๆ ในตาํบล
แม่กรณ์ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000  

      

โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค
พษิสุนขับา้ ตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยั
ลกัษณ์อคัรราชกุมารี 

0 0 0 58,687 10.76 % 65,000 

 

      
โครงการสาํรวจขอ้มูลจาํนวนสตัว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ฯ 

0 0 0 5,313 50.57 % 8,000 
 

      โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตัิ
หน้าทีด่า้นสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 10,000  

      โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดู
งานของ อสม. 199,950 0 0 0 0 % 0  

      โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ  
ประจาํปี  2559  

146,600 0 0 0 0 % 0  
รวมคา่ใช้สอย 407,504.4 64,942.78 151,432.5 239,000     248,000  

รวมงบดาํเนินงาน 407,504.4 64,942.78 151,432.5 239,000     248,000  
  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ                

      

โครงการผา่ตดั-ทาํหมนัเพือ่ลดจาํนวนสุนขั
และแมวทีเ่ป็นสตัว์พาหนะของโรคพษิสุนขั
บา้ในสุนขัและแมวไม่มีเจา้ของในพ้ืนที่
จงัหวดัเชียงราย 

0 0 0 3,000 0 % 3,000 

 
    เงนิอุดหนุนเอกชน                

      
01 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่1 
บา้นแมก่รณ์ ตามโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      
02 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่2 
บา้นเวียงหวาย ตามโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 



41 
 

      

03 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่3 
บา้นสวนดอก ตามโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 
  

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 

      
04 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่4 
บา้นแมส่าด ตามโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      
05 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่5 
บา้นเมืองรวง ตามโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      
06 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่6 
บา้นปางมุง้ ตามโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      
07 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่7 
บา้นฝั่งหมิน่ ตามโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      
08 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่8 
บา้นใหม ่ ตามโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      
09 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่9 
บา้นปางกอก ตามโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      
10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่10 
บา้นปางรมิกรณ์  ตามโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      
11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่11 
บา้นปางป่าออ้  ตามโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      
12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่12 
บา้นหนองเขียว ตามโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่13 
บา้นป่าสกัทอง ตามโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 
 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
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รวมเงนิอุดหนุน 0 0 0 263,000     263,000  

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0 0 263,000     263,000  
รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 407,504.4 64,942.78 151,432.5 502,000     511,000  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่                
  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 0 0 3,000 0 0 % 0  
    เงนิอุดหนุนเอกชน 97,500 0 260,000 0 0 % 0  

รวมเงนิอุดหนุน 97,500 0 263,000 0     0  
รวมงบเงนิอุดหนุน 97,500 0 263,000 0     0  

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 97,500 0 263,000 0     0  
รวมแผนงานสาธารณสุข 505,004.4 64,942.78 414,432.5 502,000     511,000  

แผนงานสงัคมสงเคราะห์                
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
               

      โครงการดูแลผูพ้กิารและผูด้้อยโอกาส 0 0 0 0 100 % 5,000  
      โครงการเยีย่มบา้นผูด้้อยโอกาส 0 0 0 0 100 % 5,000  
      โครงการเยีย่มบา้นผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 0 100 % 5,000  
      โครงการเยีย่มบา้นผู้พกิาร 0 0 0 0 100 % 5,000  
      โครงการเยีย่มบา้นผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 5,000  

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

รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 0 0 0 0     25,000  
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รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 0 0 0 0     25,000  
แผนงานเคหะและชุมชน                
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน                
  งบบุคลากร                
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)                
    เงนิเดือนพนกังาน 333,360 346,020 366,060 430,640 79.11 % 771,300  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 0 0 24,000 -100 % 0  
    เงนิประจาํตาํแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000  
    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 746,640 767,280 789,600 812,880 -0.35 % 810,000  
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 109,740 97,020 79,620 66,000 11.09 % 73,320  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,231,740 1,252,320 1,277,280 1,375,520     1,696,620  
รวมงบบุคลากร 1,231,740 1,252,320 1,277,280 1,375,520     1,696,620  

  งบดาํเนินงาน                
  คา่ตอบแทน                
    คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 20,950 0 34,000 40,000 0 % 40,000  
    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000  
    คา่เช่าบา้น 38,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000  
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 3,520 4,400 4,800 6,000 0 % 6,000  

รวมคา่ตอบแทน 62,970 46,400 80,800 98,000     98,000  
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บริการ 18,180 0 680 0 0 % 0  
      คา่จา้งเหมาบริการงานจา้งออกแบบหรือ

ควบคุมงานกอ่สรา้ง 0 0 0 0 100 % 5,000  
      คา่จา้งเหมาอื่น ๆ 0 0 0 0 100 % 10,000  
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 12,023.25 10,000 56,485 30,000 0 % 30,000  
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    คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม 8,889 326,900 993,000 1,438,200 -93.05 % 100,000  
รวมคา่ใช้สอย 39,092.25 336,900 1,050,165 1,468,200     145,000  

  คา่วสัด ุ                
    วสัดุสาํนกังาน 13,853 39,864 22,388 20,000 0 % 20,000  
    วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 48,744 59,787 21,582 20,000 0 % 20,000  
    วสัดุก่อสรา้ง 183,915 62,073 140,192 50,000 -40 % 30,000  
    วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 0 0 0 40,000 25 % 50,000  
    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000  
    วสัดุเครือ่งแตง่กาย 29,268 0 0 0 0 % 0  
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 29,990 24,450 40,000 15,000 0 % 15,000  
    วสัดุอื่น 0 0 0 0 100 % 5,000  

รวมคา่วสัด ุ 305,770 186,174 224,162 145,000     145,000  
รวมงบดาํเนินงาน 407,832.25 569,474 1,355,127 1,711,200     388,000  

  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์สาํนกังาน                
      จดัซ้ือตู้บานเลือ่นกระจก  0 5,100 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                

      

โครงการจดัซ้ือรถยนตบ์รรทุกอเนกประสงค์
เททา้ยตดิต ัง้เครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
ขนาด 4 ตนั 6 ล้อ 
  

0 0 0 2,480,000 -100 % 0 

 
    ครุภณัฑ์การเกษตร                

      

จดัซ้ือเครื่องสูบน้ํา แบบ Submersible 
ขนาด 1.5 HP 380 V  ใบพดัสแตนเลส 12 
ใบพดั  จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด จาํนวน 1 
ชุด ราคาชุดละ 21,000 บาท   

0 0 0 21,000 -100 % 0 

 
    ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง                
      จดัซ้ือเครื่องเจาะพ้ืนคอนกรีต จาํนวน 1 0 0 0 80,000 -100 % 0  
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เครือ่ง จาํนวนเงนิ 80,000 บาท จดัซ้ือตาม
ราคาทอ้งตลาด  
โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี  
เครือ่งเจาะคอนกรีต เครือ่งยนต์เบนซิน 4 
จงัหวะ 
ลกัษณะการเจาะ เจาะโดยการหมุนเกลียว 
ระบบระบายความรอ้น ปล่อยน้ําไหลผา่น 
กระบอกเจาะ ขณะทาํงาน 
เสน้ผา่ศนูย์กลางทีเ่จาะได ้1 – 8 น้ิว 
ความลึกทีเ่จาะได ้350 มม. 
ความจุถงัน้ํา 40 ลติร 
ขนาด 510 x 1250 x 1,090 mm 
ชนิดเครือ่งยนต์ เบนซิล 4 จงัหวะ เพลาควํ่า 
กระบอกสูบ x ช่วงชกั 68 x 45 มม. 
ปริมาตรกระบอกสูบ 163 ซีซี  
กาํลงัเครื่องยนต ์5.5 HP/3,600 rpm 
ความจุถงัน้ํามนัเชื้อเพลงิ 2 ลติร 
ความจุถงัน้ํามนัเครื่อง 0.65 ลติร 
พรอ้มกระบอกเพชร ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 
กระบอก  ขนาด 4 น้ิว จาํนวน 2 กระบอก 

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ                
      จดัซ้ือเสียงตามสายภายในหมู่บา้น หมูท่ี ่8 43,200 0 0 0 0 % 0  
      ชุดเครือ่งเสียง 0 0 149,440 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                
      โครงการจดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพระบบดจิติอล 0 0 0 0 100 % 5,000  
    ครุภณัฑ์โรงงาน                
      โครงการจดัซ้ือสวา่นไขควงไรส้าย 0 0 0 0 100 % 10,000  
    ครุภณัฑ์สาํรวจ                

      

จดัซ้ือเครื่องวดัระยะเลเซอร์ 100 เมตร 
จาํนวน 1 เครือ่ง จาํนวนเงนิ 10.000 บาท  
จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด  
โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

0 0 0 10,000 -100 % 0 
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รายละเอียด  
• ช่วงการวดัระยะทางต ัง้แต ่0.05 - 100 
เมตร 
• ความแมน่ยาํในการวดั +/- 1.5 มลิลเิมตร 
• หน่วยเล็กทีสุ่ดทีแ่สดงผลได ้0.1 มลิลเิมตร 
• เชือ่มต่อSmartPhoneผา่นระบบ 
BLUETOOTH?k 
• X-Range Power Technology 
• Free Application  
• การหาคา่ตํ่าสุด/สูงสุด และวดัคา่ตอ่เน่ือง 
• การกาํหนดช่วงระยะทีต่้องการ 
• การคาํนวณหาพ้ืนทีแ่ละปริมาตร 
• การบวก / ลบคา่ทีว่ดัได้ 
• เลเซอร์ประเภท 2 
• ชนิดของเลเซอร์ 635 nm, < 1 mW 
• หน่วยความจาํของคา่การวดัหลงัสุด 10 คา่ 
• การต ัง้เวลาในการวดัระยะ 
• ขนาดแบตเตอรีท่ีใ่ช้ type AAA 2 ? 1.5 
V. 
• มาตรฐานการกนัน้ําและฝุ่ น IP54 
• ขนาดของเครื่อง 116 x 44 x 26 
มลิลเิมตร 
• น้ําหนกั 100 กรมั 
มีฟงัช ั่นช่วยในการทาํงานดงัน้ี เช่น 
•  คาํนวณหาคา่ตํ่าสุด/สูงสุด และวดัคา่
ตอ่เน่ือง 
•  คาํนวณหาพ้ืนทีแ่ละปรมิาตร 
•  คาํนวณบวก/ลบคา่ทีว่ดัได้ 
•  กาํหนดช่วงระยะทีต่อ้งการ 
•  คาํนวณหาความสูง/ความกวา้งโดยใช้รูป
สามเหลีย่มของวตัถุได้ 
อุปกรณ์มาตรฐาน 
- กระเป๋าใ 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                
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      เครือ่งคอมพิวเตอร์ สาํหรบังานประมวลผล  
แบบที ่1 (ขนาดไม่น้อยกวา่18.5 น้ิว) 0 21,900 0 0 0 % 0  

      เครือ่งคอมพิวเตอร์ สาํหรบังานประมวลผล 
แบบที ่2  (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 น้ิว)  0 28,900 0 0 0 % 0  

      โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์อา่นบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0 0 0 0 100 % 700  

      
จดัซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ สาํหรบั
งานประมวลผล     
  

21,000 0 0 0 0 % 0 
 

    ครุภณัฑ์อื่น                

      

จดัซ้ือชุดเวทีพธิีการ ขนาดกวา้ง 4.80 เมตร 
ยาว 9.60 เมตร พรอ้มอุปกรณ์ จํานวน 1 
ชุด จาํนวนเงิน 80,000 บาท จดัซ้ือตามรา
ทอ้งตลาด 

0 0 0 80,000 -100 % 0 

 
รวมคา่ครุภณัฑ์ 64,200 55,900 149,440 2,671,000     15,700  

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                
    คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่ก่อสรา้ง                
      คา่บาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทีด่ิน และ

สิง่ก่อสรา้ง 337,000 0 0 0 0 % 0  

      

ดาํเนินการบาํรุงรกัษา ซ่อมแซม  ปรบัปรุง 
ทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง เช่น คา่ปรบัปรุงอาคาร
สาธารณะ  ถนน  ท่อระบาย  ทางระบายน้ํา   
สะพาน  ตดิต ัง้เคลื่อนยา้ยซ่อมแซม ปรบัปรุง
ระบบประปาหมูบ่า้น  ระบบไฟฟ้าภายใน 
และภายนอกอาคาร  ไฟฟ้าสาธารณะ  งาน
อาคาร  งานบาํรุงรกัษาทาง และ
สาธารณูปโภคตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบังานดา้น
โยธา ฯลฯ   

0 657,000 0 0 0 % 0 

 

    
คา่ออกแบบ คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ไดม้าซึง่
สิง่ก่อสรา้ง 

              
 

      คา่ออกแบบ  คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้ก่
เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ 0 72,500 0 162,400 183.25 % 460,000  
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ไดม้าซึ่งสิ่งก่อสรา้ง  
รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 337,000 729,500 0 162,400     460,000  

รวมงบลงทุน 401,200 785,400 149,440 2,833,400     475,700  
  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 0 0 68,476.85 0 0 % 0  

รวมเงนิอุดหนุน 0 0 68,476.85 0     0  
รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0 68,476.85 0     0  

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 2,040,772.25 2,607,194 2,850,323.85 5,920,120     2,560,320  
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      โครงการจดัการขยะในหมู่บา้น 50,360 0 86,172 0 0 % 0  
      โครงการจดัการสิง่แวดล้อมและการคดัแยก

ขยะ 0 33,040 0 90,800 -88.99 % 10,000  
      โครงการจดัการสิง่แวดล้อมและการคดัแยก

ขยะครวัเรือน 199,323 0 0 0 0 % 0  

      

โครงการตดิตามประเมินผลและเพิม่
ประสทิธิภาพการคดัแยกขยะในครวัเรือน
และการบริหารจดัการขยะในพ้ืนทีต่าํบลแม่
กรณ์ 

0 0 0 0 100 % 140,000 

 
      โครงการพฒันาและสง่เสริมหมู่บ้านปลอด

ขยะตน้แบบ 0 0 82,650 8,200 -100 % 0  
      โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการกาํจดัขยะ

จุลนิทรีย์ภายในําตบลแม่กรณ์ 0 0 0 0 100 % 60,000  

      

โครงการหมูบ่า้นสะอาด  หน้าบา้นน่าดู   
หลงับา้นน่ามอง  พีน้่องสามคัคี 
 
  

0 141,198 0 0 0 % 0 
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รวมคา่ใช้สอย 249,683 174,238 168,822 99,000     210,000  
รวมงบดาํเนินงาน 249,683 174,238 168,822 99,000     210,000  

  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์อื่น                
      จดัซ้ือเครื่องอดัขยะพลาสติก  64,000 0 0 0 0 % 0  
      จดัซ้ือเครื่องอดัขยะพลาสติก  0 40,000 0 0 0 % 0  

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

รวมงานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู 313,683 214,238 168,822 99,000     210,000  
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,354,455.25 2,821,432 3,019,145.85 6,019,120     2,770,320  

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน                
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      โครงการคา่ยครอบครวั 0 0 0 0 100 % 5,000  
      โครงการคา่ยเด็กและเยาวชนตาํบลแมก่รณ์ 0 0 0 0 100 % 5,000  
      โครงการจดัทาํบญัชีครวัเรือน 0 0 0 20,000 0 % 20,000  
      โครงการตลาดประชารฐั  ทอ้งถิ่นสุขใจ 0 0 70,000 0 0 % 0  
      โครงการป้องกนัการตดิเชื้อ เอช ไอ วี ใน

กลุม่เด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 5,000  
      โครงการฝึกอบรมและสง่เสริมอาชีพการ

ปลูกผกัปลอดสารพษิ  หมู ่ 5 20,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการฝึกอบรมอาชพีให้กบัประชาชนใน

พ้ืนทีต่าํบลแมก่รณ์ 0 0 0 0 100 % 20,000  
      โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ 0 75,233 0 0 0 % 0  
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      โครงการพฒันาและสง่เสริมคุณภาพชีวติ
ผูป่้วยเอดส์ 0 0 0 0 100 % 5,000  

      โครงการพฒันาและสง่เสริมคุณภาพชีวติผู้
พกิาร 0 0 0 0 100 % 5,000  

      โครงการพฒันาและสง่เสริมคุณภาพชีวติ
ผูสู้งอายุ 0 0 0 0 100 % 5,000  

      โครงการวนัสตรีสากล ประจาํปี 2559 9,950 0 0 0 0 % 0  
      โครงการวนัสตรีสากลประจาํปี 0 0 19,950 0 0 % 0  
      โครงการสง่เสริมคุณภาพชีวติแนวปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0 100 % 10,000  

      

โครงการอบรม อาหารปลอดภยัเพือ่รองรบั
หมู่บา้นทอ่งเทีย่วโดยชุมชน บา้นเมืองรวง 
หมูท่ี ่5  “วิถีชุมชนหมูบ่า้นผกัปลอดสาร 
อาหารปลอดภยั ชุมชนเขม้แข็ง” 

0 0 31,500 0 0 % 0 

 
      โครงการอบรมพฒันาและส่งเสริมอาชีพ

อาหารปลอดภยัตาํบลแม่กรณ์ 0 0 0 2,600 284.62 % 10,000  
      โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดู

งานของ ผูสู้งอายุ  168,425 0 0 0 0 % 0  

      

โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดู
งานของผูบ้รหิารทอ้งถิ่น  สมาชิกสภา
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่กรณ์  พนกังาน
สว่นตาํบล พนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่น
ตาํบลแมก่รณ์ 

0 0 143,100 150,000 0 % 150,000 

 

      

โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดู
งานของผูบ้รหิารทอ้งถิ่น  สมาชิกสภา
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่กรณ์  พนกังาน
สว่นตาํบล พนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่น
ตาํบลแมก่รณ์ 

0 218,660 0 0 0 % 0 

 
      โครงการอบรมโภชนาการสาํหรบัผูสู้งอายุ 0 0 0 0 100 % 5,000  
      โครงการอบรมและสง่เสรมิอาชีพการปลูก

ผกัปลอดสารพษิ 0 0 0 0 100 % 10,000  
      โครงการอบรมและสง่เสรมิอาชีพใหก้บักลุม่

พฒันาสตรีตาํบลแมก่รณ์ 0 0 0 0 100 % 40,000  
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      โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม
ผูสู้งอายุ 0 0 0 0 100 % 5,000  

      โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ  
ประจาํปี  2560 0 69,300 0 0 0 % 0  

      โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสาํหรบั
ผูสู้งอายุ 0 0 77,800 110,000 -9.09 % 100,000  

      โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสาํหรบัผูสู้งอายุ 0 8,400 0 0 0 % 0  
      โครงการอบรมใหค้วามรูก้ารป้องกนัการ

ละเมดิสทิธเิด็กและสตรี 0 0 0 5,000 0 % 5,000  

      
โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการสรา้ง
สมรรถภาพทางรา่งกายและจติใจของผูพ้กิาร
และผูด้้อยโอกาส 

0 0 0 0 100 % 10,000 
 

รวมคา่ใช้สอย 198,375 371,593 342,350 287,600     415,000  
รวมงบดาํเนินงาน 198,375 371,593 342,350 287,600     415,000  

  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนเอกชน 505,000 516,000 568,000 0 0 % 0  
      01 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่1 

บา้นแมก่รณ์ 0 0 0 32,000 0 % 32,000  
      02  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่2 

บา้นเวียงหวาย 0 0 0 32,000 0 % 32,000  
      03  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่3 

บา้นสวนดอก 0 0 0 32,000 0 % 32,000  
      04  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่4 

บา้นแมส่าด 0 0 0 33,000 0 % 33,000  
      05  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่5 

บา้นเมืองรวง 0 0 0 32,000 0 % 32,000  
      06  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่6 

บา้นปางมุง้ 0 0 0 32,000 0 % 32,000  
      07  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่7 

บา้นฝั่งหมิน่ 0 0 0 32,000 0 % 32,000  
      08  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่8  

บา้นใหม่ 0 0 0 31,000 0 % 31,000  
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      09  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่9 
บา้นปางกอก 0 0 0 31,000 0 % 31,000  

      10  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่10  
บา้นปางรมิกรณ์ 0 0 0 33,000 0 % 33,000  

      11  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่11 
บา้นปางป่าออ้ 0 0 0 31,000 0 % 31,000  

      12  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่12  
บา้นหนองเขียว 0 0 0 33,000 0 % 33,000  

      13  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมูท่ี ่13  
บา้นป่าสกัทอง 0 0 0 32,000 0 % 32,000  

      14  อุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรีตาํบลแม่กรณ์ 0 0 0 80,000 0 % 80,000  
      15  อุดหนุนชมรมผูสู้งอายุตาํบลแม่กรณ์ 0 0 0 100,000 0 % 100,000  
      16  อุดหนุนศูนย์การเรียนรูโ้รงเรียน

ผูสู้งอายุตาํบลแม่กรณ์ 0 0 0 100,000 0 % 100,000  
รวมเงนิอุดหนุน 505,000 516,000 568,000 696,000     696,000  

รวมงบเงนิอุดหนุน 505,000 516,000 568,000 696,000     696,000  
รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 703,375 887,593 910,350 983,600     1,111,000  

รวมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 703,375 887,593 910,350 983,600     1,111,000  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ                
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ                
  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 0 8,000 0 0 0 % 0  

รวมเงนิอุดหนุน 0 8,000 0 0     0  
รวมงบเงนิอุดหนุน 0 8,000 0 0     0  

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 0 8,000 0 0     0  
งานกฬีาและนนัทนาการ                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
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    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ                

      โครงการแขง่ขนักีฬาประชาชนตําบลแม่
กรณ์ประจาํปี  

0 0 99,970 100,000 0 % 100,000  
รวมคา่ใช้สอย 0 0 99,970 100,000     100,000  

รวมงบดาํเนินงาน 0 0 99,970 100,000     100,000  
  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 30,000 0 0 0 0 % 0  

      

โครงการประชาสมัพนัธ์ศลิปวฒันธรรมและ
สง่เสรมิของดีอาํเภอเมืองเชียงราย ในการ
แขง่ขนักีฬาแหง่ชาต ิ คร ัง้ที ่46  " เจียงฮาย
เกมส์ " 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

 
      โครงการสง่เสริมสุขภาพการออกกาํลงักาย

เตน้แอโรบคิ 0 0 0 10,000 -100 % 0  
รวมเงนิอุดหนุน 30,000 0 0 60,000     0  

รวมงบเงนิอุดหนุน 30,000 0 0 60,000     0  
รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 30,000 0 99,970 160,000     100,000  

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000  
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      โครงการจดังานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000  
      โครงการจดังานแหเ่ทียนพรรษา 29,550 20,550 21,950 30,000 0 % 30,000  
      โครงการสรงน้ําพระธาตุศรีจอมจนัทน์ 

ประจาํตาํบลแมก่รณ์ ประจาํปี 2560 0 300 0 0 0 % 0  
      โครงการสรงน้ําพระธาตุศรีจอมจนัทน์

ประจาํตาํบลแมก่รณ์  ประจาํปี 0 0 2,300 5,000 0 % 5,000  
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      โครงการอุย้สอนหลาน  สืบสานวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น 0 2,248 0 0 0 % 0  

รวมคา่ใช้สอย 29,550 23,098 24,250 105,000     105,000  
รวมงบดาํเนินงาน 29,550 23,098 24,250 105,000     105,000  

  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 0 29,000 10,000 0 0 % 0  
      โครงการสรงน้ําพระธาตุดอยตุง 0 0 0 0 100 % 8,000  
      โครงการสืบสานดนตรีพ้ืนเมืองในโรงเรียน

บา้นปางคกึ 0 0 0 0 100 % 10,000  
    เงนิอุดหนุนเอกชน 34,000 0 0 0 0 % 0  

รวมเงนิอุดหนุน 34,000 29,000 10,000 0     18,000  
รวมงบเงนิอุดหนุน 34,000 29,000 10,000 0     18,000  

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 63,550 52,098 34,250 105,000     123,000  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บริการ 0 0 55,394 0 0 % 0  

      
โครงการจา้งเหมาปรบัปรุงภูมทิศัน์ สถานที่
ทอ่งเทีย่ว สถานทีร่าชการภายในตาํบลแม่
กรณ์ 

0 0 0 50,000 -40 % 30,000 
 

    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ                

      โครงการจา้งเหมาทาํซุ้มป้ายและตดิต ัง้ป้าย
แผนทีเ่ส้นทางการท่องเทีย่วตาํบลแม่กรณ์ 0 0 0 0 100 % 16,400  

      
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์  สถานทีท่อ่งเทีย่ว
ในแหลง่ท่องเทีย่ว  ทา่มว่งขาว  บ้านแมส่าด 
หมูท่ี ่ 4 

0 0 39,500 40,000 16 % 46,400 
 

      โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ เพื่อสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วในแหลง่ท่องเทีย่วหนองช้างคต  22,500 0 0 0 0 % 0  
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โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ สถานทีท่อ่งเทีย่ว
ในแหลง่ท่องเทีย่ว  หนองช้างคต  
บา้นใหม ่ หมูท่ี ่ 8 

0 0 16,500 50,000 -40 % 30,000 
 

      
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ สถานทีท่อ่งเทีย่ว
ในแหลง่ท่องเทีย่ว ในแหล่งทอ่งเทีย่ว หนอง
ช้างคต หมูท่ี ่8 บา้นใหม่ 

0 33,600 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ สถานทีท่อ่งเทีย่ว
ในแหลง่ท่องเทีย่วทา่มว่งขาว  บา้นแม่สาด 
หมูท่ี ่4 

0 20,000 0 0 0 % 0 
 

      โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์รอบบริเวณทีท่าํ
การองค์การบริหารสว่นตาํบลแม่กรณ์ 27,150 0 0 0 0 % 0  

      โครงการสง่เสรมิการท่องเทีย่วช่วงฤดูรอ้นใน
แหลง่ทอ่งเทีย่วทา่มว่งขาว ประจําปี 2559  10,000 0 0 0 0 % 0  

      โครงการหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วโดยชุมชน  
บา้นเมืองรวง หมูท่ี ่5 0 0 0 463,500 -95.69 % 20,000  

      โครงการหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วโดยชุมชน  บา้น
แม่สาด หมูท่ี ่4 0 0 0 0 100 % 20,000  

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินโครงการหมูบ่า้น
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชน บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4 
และบา้นเมืองรวง หมูท่ี ่5 

0 0 29,500 0 0 % 0 
 

รวมคา่ใช้สอย 59,650 53,600 140,894 603,500     162,800  
รวมงบดาํเนินงาน 59,650 53,600 140,894 603,500     162,800  

  งบลงทุน                
  คา่ครุภณัฑ์                
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ                
      โครงการจดัซ้ือเครือ่งบนัทกึเสียง 0 0 4,650 0 0 % 0  
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                

      
โครงการจดัซ้ือเครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink  Tank 
Printer ) 

0 0 4,200 0 0 % 0 
 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 8,850 0     0  
รวมงบลงทุน 0 0 8,850 0     0  
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รวมงานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 59,650 53,600 149,744 603,500     162,800  
รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 153,200 113,698 283,964 868,500     385,800  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน                
  งบลงทุน                
  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                
    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค                
       01 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี ่1 0 0 179,000 0 0 % 0  
       02 โครงการกอ่สรา้งเสริมไหลท่างพรอ้ม

วางทอ่ระบายน้ํา หมูท่ี ่2 0 0 200,000 0 0 % 0  
      (2)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก  หมุท่ี ่ 13  0 76,500 0 0 0 % 0  
      (2)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่ 1   0 134,500 0 0 0 % 0  
      (2)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก  หมูท่ี ่ 3  0 106,654 0 0 0 % 0  
      (2)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก  หมูท่ี ่2   0 61,000 0 0 0 % 0  
      (3)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่2   0 108,000 0 0 0 % 0  
      (4)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก  หมูท่ี ่ 2 0 71,500 0 0 0 % 0  
      01 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่1 0 0 0 0 100 % 202,000  
      02 โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค์ 

หมูท่ี ่4 0 0 0 0 100 % 222,000  
      02 โครงการเสริมไหลท่างถนนภายใน

หมูบ่า้น  หมูท่ี ่2 0 0 0 125,000 -100 % 0  
      03 โครงการกอ่สรา้งโดมอเนกประสงค์  หมู่

ที ่5 0 0 0 0 100 % 202,000  
      03 โครงการเสรมิไหลท่างพรอ้มวางทอ่ 

คสล.และบ่อพกั  หมูท่ี ่ 3 0 0 254,400 0 0 % 0  
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      04 โครงการกอ่สรา้งเสริมไหลท่างพรอ้มวาง
ทอ่ระบายน้ํา  หมูท่ี ่4 0 0 202,900 0 0 % 0  

      04 โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค์ 
หมูท่ี ่6 0 0 0 0 100 % 278,000  

      05 โครงการกอ่สรา้งเสริมไหลท่างถนน
ภายในหมู่บา้น หมูท่ี ่7 0 0 0 0 100 % 302,000  

      05 โครงการเรียงหนิลาํน้ํากรณ์ป้องกนัตลิ่ง
พงั  หมูท่ี ่5 0 0 0 119,000 -100 % 0  

      06 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี ่6 0 0 177,200 0 0 % 0  

      06 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี ่9 0 0 0 0 100 % 115,000  

      07 โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ําคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตวัยู  หมูท่ี ่10  

0 0 0 0 100 % 144,000  
      07 โครงการกอ่สรา้งเสรมิไหลท่างพรอ้มวางทอ่

ระบายนํ้าและฝาครอบไหลท่าง  หมูที่ ่7 0 0 208,800 0 0 % 0  
      08 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่10 0 0 0 0 100 % 160,000  
      08 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  

หมูท่ี ่8 0 0 0 110,000 -100 % 0  
      09 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่12 0 0 0 0 100 % 204,000  
      09 โครงการกอ่สรา้งทางระบายน้ําคอนกรีต

เสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่10 0 0 128,700 0 0 % 0  
      10 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก  หมูท่ี ่10 0 0 0 110,000 -100 % 0  
      10 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่11 0 0 179,000 0 0 % 0  
      10 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่13 0 0 0 0 100 % 66,000  
      11 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่12 0 0 67,000 0 0 % 0  
      11 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่13 0 0 0 0 100 % 110,000  
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      11 โครงการกอ่สรา้งลานอเนกประสงค์
บรเิวณฌาปณสถาน  หมูท่ี ่11 0 0 0 109,000 -100 % 0  

      12 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  หมูท่ี ่12 0 0 0 8,000 -100 % 0  

      12 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  หมูท่ี ่12 ซอย 1 0 0 249,000 0 0 % 0  

      
12 โครงการปรบัปรุงระบบประปา (ระบบ
กรองน้ํา) 
สาํนกังานองค์การบริหารสว่นตาํบลแม่กรณ์ 

0 0 0 0 100 % 400,000 
 

      13 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  หมูท่ี ่13 0 0 87,100 0 0 % 0  

      14 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  หมูท่ี ่13 0 0 75,200 0 0 % 0  

      14 โครงการกอ่สรา้งโรงจอดรถ   0 0 0 5,000 -100 % 0  
      กอ่สรา้งถงัเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่

4 225,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งชุดกรองน้ําดืม่หมูบ่า้น 

พรอ้มโรงเรือน   หมูท่ี ่5   0 247,500 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งชุดกรองน้ําดืม่หมูบ่า้น หมู่

ที ่2 139,000 0 0 0 0 % 0  

      
โครงการกอ่สรา้งซุ้มพระราชกรณียกจิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี บา้นเมืองรวง หมูท่ี ่5  

0 0 48,500 0 0 % 0 
 

      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก    
หมูท่ี ่ 13  0 225,000 0 0 0 % 0  

      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก   
หมูท่ี ่ 9   0 244,500 0 0 0 % 0  

      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมูท่ี ่ 11   0 215,300 0 0 0 % 0  

      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมูท่ี ่ 12 0 220,500 0 0 0 % 0  

      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมูท่ี ่ 2   0 59,500 0 0 0 % 0  

      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  0 381,500 0 0 0 % 0  
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หมูท่ี ่ 7   

      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมูท่ี ่10 0 257,500 0 0 0 % 0  

      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมูท่ี ่3  0 56,000 0 0 0 % 0  

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

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

      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 2 
จุด หมูท่ี ่9  

178,000 0 0 0 0 % 0  

      

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร(รวมพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 
196.00 ตารางเมตร) ชนิดไม่มีไหลท่าง 
จุดเริม่ตน้ โครงการ พิกดั 
NC0576463,2194522 จุดสิ้นสุด
โครงการ พกิดั NC0576508,2194507 
สถานทีก่่อสรา้งซอยจติเมต บา้นสวนดอก 
หมูท่ี ่3 ตาํบลแมก่รณ์  อาํเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงราย 

0 0 0 109,000 -100 % 0 

 
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

ซอย 2 หมูท่ี ่11 222,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

หมูท่ี ่ 6   0 248,500 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

หมูท่ี ่1 208,000 148,500 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

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

หมูท่ี ่13 148,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

หมูท่ี ่3  221,500 0 0 0 0 % 0  
      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 72,500 0 0 0 0 % 0  
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หมูท่ี ่5 

      

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 
0.15 ม. พ้ืนทีไ่ม่น้อยกวา่ 186.00 ตร.ม. 
บา้นปางกอก หมูท่ี ่9 ซอย 8 

0 0 115,300 0 0 % 0 

 
      โครงการกอ่สรา้งฝายก ัน้น้ํา คอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี ่6 71,000 0 0 0 0 % 0  

      

โครงการกอ่สรา้งฝายก ัน้ลาํน้ําแม่กรณ์โดย
การเรียงหินใหญค่ละบรรจุในกลอ่ง  
(Gabions) บรเิวณโรงชาเดมิ  หมูท่ี ่10 
บา้นปางรมิกรณ์ 

0 0 200,500 0 0 % 0 

 
      โครงการกอ่สรา้งลานอเนกประสงค์หมู่บา้น 

บา้นใหม ่หมูท่ี ่8  0 0 155,400 0 0 % 0  

      

โครงการกอ่สรา้งเสรมิไหลท่างพรอ้มวางท่อ
ระบายน้ํา และฝาครอบไหลท่าง 
ณ บา้นนายคาํมี บรรด ิถงึบา้นนายอนิจนัทร์ 
พรมอรยิะ บา้นฝั่งหมิ่น หมูท่ี ่7 

0 0 61,300 0 0 % 0 

 
      โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบ่า้น   

หมูท่ี ่ 8   0 243,000 0 0 0 % 0  
      โครงการขุดลอกลาํเหมืองสาธารณะภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี ่8 47,500 0 0 0 0 % 0  

      
โครงการขุดลอกลาํเหมืองสาธารณะหลงับา้น
นายทวี จนัทร์เลน  ถงึพ้ืนทีน่านายบญัญตั ิ
มณีรตัน์บา้นเมืองรวง  หมูท่ี ่5 

0 0 23,500 0 0 % 0 
 

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

      โครงการโซลา่เซลล์ระบบประปาหมู่บา้น 
บา้นเมืองรวง หมูท่ี ่5  0 0 245,000 0 0 % 0  

      โครงการต่อเตมิอาคารอเนกประสงค์หมู่บา้น 
บา้นใหม ่หมูท่ี ่8  0 0 93,000 0 0 % 0  

      โครงการตดิต ัง้ป้ายอาคารเอนกประสงค์ 79,500 0 0 0 0 % 0  
      โครงการตดิต ัง้ผนงัก ัน้หอ้ง  ชัน้ 2  79,000 0 0 0 0 % 0  
      โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมู่บา้น  

หมูท่ี ่ 7   0 384,000 0 0 0 % 0  
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      โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมู่บา้น  
หมูท่ี ่4  

0 202,500 0 0 0 % 0  
      โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมู่บา้น 

หมูท่ี ่7  
382,500 0 0 0 0 % 0  

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 2,682,700 3,691,954 2,950,800 695,000     2,405,000  
รวมงบลงทุน 2,682,700 3,691,954 2,950,800 695,000     2,405,000  

  งบเงนิอุดหนุน                
  เงนิอุดหนุน                
    เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 113,230.55 0 0 0 0 % 0  

รวมเงนิอุดหนุน 113,230.55 0 0 0     0  
รวมงบเงนิอุดหนุน 113,230.55 0 0 0     0  

รวมงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 2,795,930.55 3,691,954 2,950,800 695,000     2,405,000  
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,795,930.55 3,691,954 2,950,800 695,000     2,405,000  

แผนงานการเกษตร                
งานสง่เสรมิการเกษตร                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่วสัด ุ                
    วสัดุการเกษตร 0 0 0 40,000 -100 % 0  

รวมคา่วสัด ุ 0 0 0 40,000     0  
รวมงบดาํเนินงาน 0 0 0 40,000     0  

รวมงานสง่เสรมิการเกษตร 0 0 0 40,000     0  
งานอนุรกัษ์แหลง่น้ําและป่าไม ้                
  งบดาํเนินงาน                
  คา่ใช้สอย                
    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ                
      โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ใสใ่จ

สิง่แวดล้อม 0 0 0 0 100 % 10,000  
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      โครงการทาํแนวกนัไฟ 0 0 0 0 100 % 5,000  
      โครงการปลูกป่าเพือ่เฉลมิพระเกียรต ิ 0 0 0 0 100 % 10,000  
      โครงการป้องกนัแกไ้ขปญัหาไฟป่าและ

หมอกควนั 0 0 0 10,000 0 % 10,000  
      โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควนั 0 0 0 5,000 0 % 5,000  
      โครงการอบรมอาสาสมคัรท้องถิ่นรกัษ์โลก 0 0 28,750 0 100 % 5,000  

รวมคา่ใช้สอย 0 0 28,750 15,000     45,000  
รวมงบดาํเนินงาน 0 0 28,750 15,000     45,000  

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน้ําและป่าไม ้ 0 0 28,750 15,000     45,000  
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 28,750 55,000     45,000  

แผนงานงบกลาง                
งบกลาง                
  งบกลาง                
  งบกลาง                
    เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 151,372 138,988 142,182 154,700 -5.7 % 145,884  
    เงนิสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 7,800 2.56 % 8,000  
    เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 0 7,639,700 8,339,100 9,649,000 4.26 % 10,059,600  
    เบ้ียยงัชีพคนพิการ 0 2,065,600 2,180,000 2,265,000 2.57 % 2,323,200  
    เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 237,000 242,500 148,000 246,000 0 % 246,000  
    สาํรองจา่ย 17,819 3,320 6,550 70,000 -14.29 % 60,000  
    รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 102,582 221,899 181,044 0 0 % 0  
      เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 0 0 31,300 0.72 % 31,524  
      เงนิสมทบตามโครงการระบบหลกัประกนั

สุขภาพ 0 0 0 120,000 5.15 % 126,180  
    เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน

ทอ้งถิ่น (กบท.) 173,756.13 185,070 190,000 225,000 0 % 225,000  
รวมงบกลาง 682,529.13 10,497,077 11,186,876 12,768,800     13,225,388  
รวมงบกลาง 682,529.13 10,497,077 11,186,876 12,768,800     13,225,388  
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รวมงบกลาง 682,529.13 10,497,077 11,186,876 12,768,800     13,225,388  
รวมแผนงานงบกลาง 682,529.13 10,497,077 11,186,876 12,768,800     13,225,388  

รวมทุกแผนงาน 23,529,398.42 35,569,057.88 36,093,611.79 42,500,000     43,000,000  
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป  
  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      

องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์  
อาํเภอ เมืองเชียงราย   จงัหวดัเชียงราย  

                            
ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 43,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ
อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น    

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป   
 งานบรหิารท ั่วไป รวม 10,434,029 บาท   
  งบบุคลากร รวม 7,473,830 บาท   
   เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 3,089,520 บาท   
   เงนิเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 514,080 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กน่ายกอบต.และรองนายกอบต.
แมก่รณ์  
 

   - ตามบญัชีแนบทา้ย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงนิคา่ตอบแทนนายก อบต.,รองนายกอบต.,ประธานสภา 
อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชกิสภาอบต.เลขานุการ
นายก อบต.และเลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554  
และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) 
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  

      

  
   เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งใหแ้กน่ายก
อบต.และรองนายกอบต.แมก่รณ์ 
  

   - ตามบญัชีแนบทา้ย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงนิคา่ตอบแทนนายก อบต.,รองนายกอบต.,ประธานสภา
อบต.รองประธานสภาอบต. สมาชกิสภาอบต. เลขานุการ 
นายก อบต.และเลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554  
และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  

      

  
   เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษใหแ้กน่ายกอบต. 
และรองนายกอบต.แมก่รณ์  
 

   - ตามบญัชีแนบทา้ย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงนิคา่ตอบแทนนายก อบต.รองนายก อบต. ประธานสภา
อบต. รองประธานสภาอบต. สมาชกิสภา อบต. เลขานุการ
นายก อบต. และเลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554  
และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
 
  

      

  
   เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบรหิารส่วนตาํบล จาํนวน 86,400 บาท 
  

      
  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายก          
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อบต.แมก่รณ์  
    

   - ตามบญัชีแนบทา้ย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก อบต. ,รองนายก อบต. ,
ประธานสภาอบต. , รองประธานสภา อบต. , สมาชกิ
สภา อบต. , เลขานุการนายก อบต.  และเลขานุการ
สภา อบต. พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  

   เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 2,404,800 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประธานสภาฯ ,รอง
ประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ และคา่ตอบแทนสมาชิก
สภาฯ 
  

   - ตามบญัชีแนบทา้ย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงนิคา่ตอบแทนนายกอบต.รองนายกอบต.ประธานสภา
อบต.รองประธานสภาอบต. สมาชกิสภา อบต. เลขานุการ
นายก อบต. และเลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554  
และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  

      

  
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 4,384,310 บาท   
   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 3,325,070 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นตาํบลแมก่รณ์  
สงักดั สาํนกังานปลดัอบต.แมก่รณ์ ในตาํแหน่ง  
ปลดั อบต. ,นกัวชิาการตรวจสอบภายใน , 
หวัหน้าสาํนกัปลดัฯ ,นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน , 
นิตกิร  ,นกัจดัการงานท ั่วไป, นกัทรพัยากรบุคคล ,
นกัพฒันาชุมชน ,นกัพฒันาการทอ่งเทีย่ว,  
เจา้พนกังานธุรการ  รวม 10 ตาํแหน่ง 
 

   - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ย 
ดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่         
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)   
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

  
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 210,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของปลดัองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์  และหวัหน้าสาํนกัปลดัองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์  
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    - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ย 
ดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 789,240 บาท   

      

  
1)คา่จา้งพนกังานตามภารกจิ 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานตามภารกจิ
(จาํนวน 1 อตัรา)  ในตาํแหน่งผูช่้วยนกัวเิคราะห์ฯ 
2)คา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป (คนงานท ั่วไป) 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป  
(คนงานท ั่วไปจาํนวน  5 อตัรา) 
 

     - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการ
บรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

      

  
   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 60,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง สงักดัสาํนกังาน
ปลดั องค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 
 

     - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ย 
ดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

  
  งบดาํเนินงาน รวม 1,552,399 บาท   
   คา่ตอบแทน รวม 197,000 บาท   
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 20,000 บาท 
  

      

  
1.คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัการจา้ง 
      เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัการ
จา้ง, คณะกรรมการเปิดซอง,สอบราคา, ประกวดราคา, 
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ช่างผูค้วบคุมงาน, คณะกรรมการพจิารณาผลประกวด
ราคา,คณะกรรมการสอบคดัเลือก, สรรหา ,สอบวนิยั 
และคณะกรรมการชุดตา่งๆ ทีด่าํเนินการแตง่ต ัง้     
โดยองค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์ ฯลฯ 
 

     1. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 3652 ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2553 เรือ่งการเบกิ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการดาํเนินการซ้ือหรือการจา้ง 
 คณะกรรมการตรวจการจา้ง และผูค้วบคุมงานกอ่สรา้ง
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว  
4231 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2546 เรือ่ง การเบกิคา่ตอบ 
แทนคณะกรรมการดาํเนินการซ้ือหรือการจา้ง  
คณะกรรมการตรวจการจา้ง และผูค้วบคุมงานกอ่สรา้ง 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111 )  
 
     2.คา่ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษสาํหรบัพนกังานส่วน
ตาํบลและพนกังานจา้งเป็นกรณีพเิศษ (เงนิโบนสั)  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
     เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
สาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้งเป็นกรณีพเิศษ
(เงนิโบนสั)ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนด
เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็น
เงนิรางวลัประจาํปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ย
อืน่ขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลและพนกังานจา้งปฏบิตังิานใน
วนัหยุดราชการ การบนัทกึขอ้มูล จปฐ.ฯลฯ  
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ
จา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
 
  

      

  
   คา่เช่าบา้น จาํนวน 96,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล 
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เช่าบา้น
ของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) 
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  

      

  
   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 61,000 บาท   
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เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังาน
สว่นตาํบลและผู้บรหิาร 
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบุตรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2541 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)      
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

      

  
   คา่ใชส้อย รวม 885,399 บาท   
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร         
    คา่จา้งเหมาบรกิารทาํความสะอาดสาํนกังาน จาํนวน 216,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาทาํความสะอาดสาํนกังานองค์การ
บรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์ 
 

     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่งหลกัเกณฑก์าร
เบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

      

  
    คา่จา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ จาํนวน 108,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ และสารสนเทศ 
 

     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่งหลกัเกณฑก์าร
เบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

      

  
    คา่จา้งเหมารกัษาความปลอดภยั จาํนวน 84,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมารกัษาความปลอดภยัสาํนกังาน
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์ 
 

     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่งหลกัเกณฑ์การเบกิ
จา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  

      

  
    คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ จาํนวน 141,399 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาอืน่ ๆ เช่น  
(1)เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร 
(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ,คา่รบั
วารสารวชิาการ, เขา้เลม่ขอ้บญัญตั ิ, เย็บ/เขา้เลม่เอกสาร
ประกอบการนิเทศงาน เอกสารอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ  
(3)เพือ่จา่ยเป็นคา่ซกัฟอก 
(4)เพือ่จา่ยเป็นคา่กาํจดัสิง่ปฏกิูล 
(5)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารป้องกนัและกาํจดัปลวก 
(6)เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าทรพัย์สนิ(ยกเวน้คา่เช่าบา้น) เช่น คา่
เช่าสงัหารมิทรพัย์  และคา่เช่าทรพัย์สนิอืน่ๆ ฯลฯ  
(7)เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกีย่วกบั
การจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสียง
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โทรทศัน์ โรงมหรสพและสิง่พมิพ์ตา่งๆ) ฯลฯ  
(8)เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  
(9)เพือ่จา่ยเป็นคา่เบ้ียประกนัตา่ง ๆ 
(10)เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินคดีตามคาํ
พพิากษา 
(11)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เช่น จา้งเหมาอดั
และลา้งฟิล์มถา่ยรูป ,จา้งเหมาทาํความสะอาด ,จา้งเหมา
ดูแลสถานทีท่อ่งเทีย่วฯ,จา้งเหมาคนสวน ,จา้งเหมาคน
รกัษาความปลอดภยั รวมถงึคา่จา้งแรงงาน บุคคล หรือจ้าง
เหมาบรกิาร เพือ่ช่วยเหลือการปฏบิตังิานทีจ่าํเป็นหรืองาน
เฉพาะดา้นของ อบต. หรืองานบรกิารอืน่ๆทีจ่าํเป็นสาํหรบั
การบรหิารงานของ อบต.แมก่รณ์ 
 (12)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ดงัน้ี 
12.1คา่ปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีร่าชการเพือ่ให้
ราชการไดใ้ช้บรกิารไฟฟ้า รวมถงึคา่ตดิต ัง้หม้อ
แปลง เครือ่งวดัและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์อง
การไฟฟ้า 
12.2คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิต ัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิม่เตมิ คา่ธรรมเนียม รวมถงึการปรบัปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิม่กาํลงัไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบาํรุงรกัษา
หรือซอ่มระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
(13)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ประปา ดงัน้ี 
13.1คา่วางทอ่ประปาภายนอกสถานทีร่าชการ เพือ่ให้
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ช้บรกิารน้ําประปา รวมถงึ
คา่ตดิต ัง้มาตรวดันํ้าและอุปกรณ์ประปา ซึง่เป็นกรรมสทิธิ์
ของการประปา 
13.2คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปาและตดิต ัง้อุปกรณ์ประปา
เพิม่เตมิ รวมถงึ การปรบัปรุงระบบประปา การบาํรุงรกัษา
หรือซอ่มแซมระบบประปาและอุปกรณ์ 
(14)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ดงัน้ี 
14.1คา่ใช้จา่ยตา่งๆในการตดิต ัง้โทรศพัท์ ยกเวน้ คา่
ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศพัท์พว่งภายใน และเครื่องโทรศพัท์
ภายใน 
(15)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆ ฯลฯ 
 

     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่งหลกัเกณฑ์การเบกิ
จา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  

      

  
    คา่เช่าทรพัย์สนิ จาํนวน 36,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าทรพัย์สนิ (ยกเวน้คา่เช่าบา้น) เช่นคา่เช่า
สงัหารมิทรพัย์ , คา่เช่าเครือ่งถา่ยเอก  และคา่เช่าทรพัย์สนิ
อืน่ ๆ ฯลฯ 
 

    - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว  
7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่งหลกัเกณฑก์ารเบกิ
จา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

      

  
   รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 20,000 บาท   
      

  
1.เพือ่จา่ยเป็น 
    1.1 คา่รบัรองในการต้อนรบับุคลหรือคณะบุคคล ทีม่า       
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นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชม หรือทศันศกึษาดูงาน 
และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่รว่มต้อนรบับุคคลหรือคณะ
บุคคล ซึ่งเป็นคา่ใช้จา่ยจาํเป็นตอ้งจา่ย เช่น คา่อาหาร  
คา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั คา่พมิพ์เอกสาร คา่ใช้จา่ย 
ทีเ่กีย่วเน่ืองในการเล้ียงรบัรองรวมท ัง้คา่บรกิารดว้ย  
และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่าํเป็นเกีย่วขอ้ง ฯลฯ  
    1.2 คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือตามคาํส ั่งหรือหนงัสือส ั่ง
การของกระทรวงมาดหาดไทย หรือการประชุมระหวา่ง
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ หรือองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกจิ
หรือเอกชน ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ซึง่เป็น
คา่ใช้จา่ยจาํเป็นต้องจา่ย เช่น คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่
ตา่งๆ เครือ่งใช้ในการเล้ียงรบัรองและคา่บรกิาร
อืน่ๆ ฯลฯ ท ัง้น้ีใหร้วมถงึผูเ้ขา้รว่มประชุมอืน่ๆ และ
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่เขา้ร่วมประชุม 
2. เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเกีย่วกบัพธีิเปิดอาคารตา่งๆ  
3. เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในรฐัพธีิ เช่น กจิกรรมวนัพ่อ
แหง่ชาตกิจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาต ิฯลฯ 
                    

     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
     2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548 เรือ่งการต ัง้
งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรองหรือคา่เล้ียง
รบัรองขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่    
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
 
 
 
 
 
  

   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

  
    คา่ใช้จา่ยคา่ของขวญัของรางวลั หรือเงนิรางวลั จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยคา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิ
รางวลัในการจดังานกจิกรรมตา่ง  ๆ ทีมี่การจาํเป็นและ
เหมาะสมคา่ใช้จา่ยคา่พวงมาลา ช่อดอกไม ้ กระเช้า
ดอกไม ้ พวงมาลยัสาํหรบัพิธีการวนัสาํคญัตา่งๆ ตามวาระ
และโอกาสทีจ่าํเป็น  และมีความสาํคญั  ฯลฯ 
 

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

      

  
    คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 50,000 บาท   
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร และคา่ลงทะเบียน  
เช่น คา่เบ้ียเล้ียงเดนิทาง ,คา่พาหนะ, คา่เช่าทีพ่กั ,
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน ,คา่ผา่นทางดว่น
พเิศษ ,คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ ,คา่ลงทะเบียน
ตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการหรือไป
อบรมสมัมนาของคณะผูบ้ริหาร ,สมาชกิสภาองค์การ
บรหิารส่วนตาํบล ,พนกังานสว่นตาํบล , ลูกจา้งประจาํ ,
พนกังานจา้ง, ผูมี้สทิธแิละไดร้บัคาํส ัง่ใหเ้ดนิทางไป
ราชการ ฯลฯ  
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
, (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

      

  
    คา่ใช้จา่ยเพือ่การเลือกต ัง้ จาํนวน 100,000 บาท   

      

  
เพือ่ใช้จา่ยสาํหรบัการเลือกต ัง้ขององค์การปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ตามทีค่ณะกรรมการเลือกต ัง้กาํหนด (กรณีครบ
วาระยุบสภากรณีแทนตาํแหน่งทีว่า่ง  และกรณีคณะ 
กรรมการเลือกต ัง้ส ั่งใหมี้การเลือกต ัง้ใหม)่อีกท ัง้ใหค้วาม
รว่มมือในการประชาสมัพนัธ์  การรณรงค์หรือการให้
ขอ้มูลขา่วสารแกป่ระชาชน  ใหท้ราบถงึสทิธแิละหน้าที่
และการมีส่วนรว่มทางการเมือง ในการเลือกต ัง้สภา
ผูแ้ทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒสิภา ฯ การทาํประชา
พจิารณ์ ประชามตติา่ง ๆ ฯลฯ  
 

ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
 
 

      

  

    
 
โครงการประชุมประชาคม,การตดิตามประเมนิผลแผนพฒันา
และผลการปฏบิตังิานประจาํปี ขององค์การบรหิารส่วนตาํบล
แมก่รณ์ 

 
จาํนวน 

 
 

10,000 

 
บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการประชุม
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ และผลการปฏบิตังิานประจาํปี ขององค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์ ฯลฯ 
 

     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/
ว 856 ลงวนัที ่12 มีนาคม 2553  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

      

  

    
โครงการฝึกอบรม สมัมนา ศกึษาดูงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏบิตัริาชการ และพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม แกผู่้บรหิาร 
พนกังานสว่นตาํบล พนกังานจา้ง และสมาชกิสภาองค์การ
บรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์ 

จาํนวน 50,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการฝึกอบรม สมัมนา  
ศกึษาดูงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการ  
และพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมแกผู่บ้รหิารพนกังานสว่น
ตาํบล  พนกังานจา้ง และสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่น
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ตาํบลแมก่รณ์ 
 

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

    โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบลแมก่รณ์ 

จาํนวน 10,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์และ
คา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559  
     2. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว 5836 ลงวนัที ่11 ตุลาคม  2560 
     3. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว 2145 ลงวนัที ่11 ตุลาคม  2560  
     4. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว 516 ลงวนัที ่22 กุมภาพนัธ์  2561  
     5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560  
     6. ประกาศกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่เรือ่งหลกัเกณฑ ์
วธีิการปฏบิตังิานศูนยป์ฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ลงวนัที ่11 ตลุาคม 2560 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 293 ลาํดบัที ่7 

      

  
    โครงการส่งเสรมิใหชุ้มชุนมีการจดัทาํแผนชุมชน จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการส่งเสรมิใหชุ้มชุนมีการ
จดัทาํแผนชุมชน ทีมี่การนําหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใช้ และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
  

     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0891.4/ว1659 ลงวนัที ่24 สงิหาคม 2553  
     2. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/
ว 856 ลงวนัที ่12 มีนาคม 2553 เรือ่งการสนบัสนุนการ
ขบัเคลือ่นแผนชุมชนสูก่ารพฒันาทอ้งถิน่และจงัหวดั 
แบบบูรณาการ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
  

      

  
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 50,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ ในกรณี
การซอ่มแซมบาํรุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกต ิของวสัดุ ครุภณัฑ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง กรณีเป็น
การจา้งเหมาท ัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงานใหจ้า่ยจากคา่ใช้
สอย สว่นกรณีทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็น
ผูด้าํเนินการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเองใหป้ฏบิตัิ
ดงัน้ี 
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(1)คา่จา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ้า่ยจากคา่ใช้
สอย 
(2)คา่สิง่ของทีซ้ื่อมาใช้ในการซอ่มแซมบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหจ้า่ยจากคา่วสัดุ) 
     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

   คา่วสัด ุ รวม 250,000 บาท   
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 50,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ซึง่แยก
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้ว 
ไมคุ่ม้คา่ เช่น หนงัสือ เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดั
เหล็ก กรรไกร เกา้อ้ีพลาสตกิ แปรงลบกระดานดาํ  
ตรายาง ขาต ัง้(กระดานดาํ) ทีถู่พ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที ่พระบรมฉายา
ลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่สาํนกังานหรือ
หน่วยงาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ มู่ลี,่มา่นรบั
แสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬกิาต ัง้หรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาํลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ 
   2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ  
นํ้ายาลบคาํผดิ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลบัผงหมกึ นํ้า
หมกึปริน้ท์ เทป พีวีซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไมบ้รรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน แฟ้มสมุดบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบ
พมิพ์ ผา้สาํลี ธงชาต ิสิง่พิมพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้ง
พมิพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ่ นํ้ามนั ไข ข้ีผึง้ นํ้าดืม่
สาํหรบับรกิารประชาชนในสาํนกังาน ฯลฯ  
 

     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด
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ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน  2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  

      
           

   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ซึง่แยก
เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เช่น ไมโครโฟน ขา
ต ัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้า เครือ่งวดั
กระแสไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า มาตรสาํหรบัตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครือ่งประจุไฟ ฯลฯ 
   2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป 
 
ในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น ฟิวส์ เทปพนั
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า หลอดวทิยุทรานซติ
เตอร์และชิน้สว่นวทิยุ ลูกถว้ยสายอากาศ  
รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ์  เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสอากาศสาํหรบัวทิยุ,
เครือ่งรบัโทรทศัน์,จานรบัสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ 
   3.วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ของทีใ่ช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทีมี่ลกัษณะ
เป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง เช่น ดอก
ลาํโพง แผงวงจร ผงัแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทาง
ไฟ ฯลฯ 
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน  2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว  
1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
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อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  

      
           

   วสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครวั ซึง่แยก
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไม่
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 หมอ้ไฟฟ้ารวมถงึ
หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า กระตกินํ้ารอ้น กระตกินํ้าแข็ง ถงั
แกส๊ เตา ฯลฯ  
  2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น ผงซกัฟอก สบู ่นํ้ายาดบักลิน่ แปรง ไม้
กวาด เขง่ มุง้ ผา้ปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผา้หม่ ผา้ปู
โตะ๊ นํ้าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ 
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน  2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

      

  
   วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 20,000 บาท   
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เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง่  
ซึง่แยกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เช่น ไข
ควง ประแจ แมแ่รง กุญแจปากตาย กุญแจเลือ่น คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลตัช์ กระจกโคง้มน ล็อค
พวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ 
   2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น ยาง
รถยนต์ นํ้ามนัเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์
กรองแสง ฯลฯ 
   3.วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ของทีใ่ช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทีมี่ลกัษณะ
เป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง เช่น เบาะ
รถยนต์ เครือ่งยนต์(อะไหล)่ ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครชั พวงมาลยั สายพานใบพดั หมอ้นํ้า หวั
เทียน แบตเตอรี ่จานจา่ย ลอ้ ถงันํ้ามนั ไฟหน้า ไฟ
เบรก อานจกัรยาน ตลบัลูกปืน กระจกมองขา้งรถยนต์ กนั
ชนรถยนต์ เข็มขดันิรภยั ฯลฯ 
 

     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน  2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว  
1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  

      

  
      

           
   วสัดุเช้ือเพลิงและหลอ่ลืน่ จาํนวน 100,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือนํ้ามนัดีเซล, นํ้ามนัเบนซนิ , 
นํ้ามนัเครือ่ง นํ้ามนักา๊ด แกส๊หุงตม้ นํ้ามนัจารบี  ฯลฯ  
  

     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว  
1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
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องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ซึง่แยก
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เช่น ขาต ัง้กลอ้ง ขา
ต ัง้เขียนภาพ กลอ่งและระวิงใสฟิ่ล์มภาพยนตร์ เครือ่งกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ  
   2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น พูก่นั สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่
การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป,แผน่ซีดี) รูปสีหรือขาวดาํทีไ่ด้จากการลา้ง อดั
ขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ 
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน  2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว  
1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)                     
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งานบรหิารท ั่วไป (00111)   
   วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ซึ่งแยก
เป็น 3 ประเภท   ดงัน้ี  
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เช่น แผน่หรือจาน
บนัทกึขอ้มูล ฯลฯ  
   2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น อุปกรณ์
บนัทกึขอ้มูล
(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Comp
act Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) เทป
บนัทกึขอ้มูล
(ReelMagnetic Tape,Cassette tape, Cartridge T
ape) หวัพมิพ์หรือแถบพิมพ์สาํหรบัคอมพิวเตอร์  ตลบัผง
หมกึสาํหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  สาย
เคเบลิ ฯลฯ (สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แล้วยอ่ม
สิน้เปลืองหมด  แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ) 
   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 Card,
Anti virus Card ,Sound Card) เป็นตน้เครือ่งอา่นและ
บนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ เช่น แบบดสิเกตต์
(Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพตคิอล(Optical) เป็นตน้ ฯลฯ   
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
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หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  

      
           

   วสัดุเครื่องดบัเพลงิ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
       เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเครื่องดบัเพลิง ประเภทวสัดุ
สิน้เปลืองไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แล้ว
ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น ถงัดบัเพลงิ ลูก
บอลดบัเพลงิ  ผงเคมีแหง้  เครือ่งดบัเพลงิชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์หรือ ซีโอทูเครือ่งดบัเพลงิชนิดนํ้ายา
เหลวระเหยฮาโลตรอน ฯลฯ   
 

    1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน  2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว  
0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

      

  
   วสัดุอืน่ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ตา่ง  ๆ  ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะและ
ประเภทตามระเบียบวธีิการงบประมาณ ฯลฯ  
 

    1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
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ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

   คา่สาธารณูปโภค รวม 220,000 บาท   
   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 150,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสาํหรบับรเิวณทีท่าํการองค์การ
บรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์  หมูท่ี ่13 , ศูนย์ตอ่สูเ้อาชนะยา
เสพตดิ  กจิการประปาหมอ้แปลงไฟฟ้า กจิการ/สาํนกังาน
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์ฯลฯ  
     1. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลงวนัที ่19
ตุลาคม 2560 
     2.  ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0810.8/ว 1846  ลงวนัที ่12 กนัยายน 2560 
     3. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0810.8/ว 1529 ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2560 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) 
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

      

  
   คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์สาํหรบัทีท่าํการองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์  ฯลฯ   
 

ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  

      

  
   คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์, คา่ธนาณตั ิ,คา่โทรเลข  คา่ซ้ือ
ดวงตราไปรษณีย์ยากร คา่เช่าตูไ้ปรษณีย์ฯลฯ 
  

ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

      

  
   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 40,000 บาท   

      

  
1.คา่บรกิารอนิเตอร์เน็ตตาํบล   
     เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารอนิเตอร์เน็ตตาํบลขององค์การ
บรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์ ฯลฯ  
2.คา่เช่าพ้ืนทีอ่นิเตอร์เน็ต, โดเมนเมน 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าพ้ืนทีอ่นิเตอร์เน็ต , โดเมนเมนและ
ออกแบบโฮมเพจตาํบล ฯลฯ   
 

ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

      

  
  งบลงทุน รวม 1,297,800 บาท   
   คา่ครุภณัฑ์ รวม 1,297,800 บาท   
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   ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่         

    
โครงการจดัซ้ือรถโดยสารขนาด12 ทีน่ ั่ง (ดีเซล) ปรมิาตร
กระสูบไมต่ํ่ากวา่ 2,400 ซีซี หรือกาํลงัเครือ่งยนต์สูงสุดไมต่ํ่า
กวา่ 90 กโิลวตัต์ 

จาํนวน 1,288,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการจดัซ้ือรถโดยสาร
ขนาด 12 ทีน่ ั่ง (ดีเซล) ปรมิาตรกระสูบไมต่ํ่า
กวา่ 2,400 ซีซี หรือกาํลงัเครือ่งยนต์สูงสุดไมต่ํ่า
กวา่ 90 กโิลวตัต์  จาํนวน 1 คนั 
     1) มีคอนโซลหลงัคนขบั ปูพ้ืน และกรุผนงั
โดยรอบ แยกทีน่ ั่ง ขนาด 12   ทีน่ ั่ง  
     2) เป็นรถโดยสารหลงัคาสูง  
     3) มีพนกัพงิสาํหรบัปรบัเอนนอนไดห้ลายระดบั  
     4) เป็นราคารวมเครื่องปรบัอากาศ ฟิล์มกรองแสง และ
พน่กนัสนิมจดัซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  สาํนกั
งบประมาณ ธนัวาคม 2561 
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) 
งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 317 ลาํดบัที ่8  

      

  
   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์         
    โครงการจดัซ้ือเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) จาํนวน 6,300 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการจดัซ้ือเครือ่งพมิพ์
แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer)  จาํนวน 1 เครือ่ง  
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพน่หมกึ (Inkjet)  
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไมน่้อย
กวา่ 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพมิพ์รา่งขาวดาํสาํหรบักระดาษ
ขนาด A4 ไมน่้อยกวา่ 30 หน้าตอ่นาที
(ppm) หรือ 10.2 ภาพตอ่นาที(ipm)  
- มีความเร็วในการพมิพ์รา่งสีสาํหรบักระดาษ
ขนาด A4 ไมน่้อยกวา่ 17 หน้าตอ่นาที
(ppm) หรือ 8.1 ภาพตอ่นาที(ipm)  
- มีช่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา่ จาํนวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง  
- มีถาดใสก่ระดาษไดไ้มน่้อยกวา่ 100 แผน่  
- สามารถใช้ไดก้บั A3, A4, Letter, Legal 
และ Custom 
จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 กระทรวง
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
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กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) 
 งานบรหิารท ั่วไป (00111) 

      
           

    โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 

จาํนวน 3,500 บาท 
  

      

  
เพือ่ซ้ืออุปกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) จาํนวน 5 เครือ่ง  
ราคาเครือ่งละ 700 บาท  
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
- สามารถอา่นและเขียนข้อมูลในบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้
- มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาไมน่้อยกวา่ 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผา่นช่อง
เชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB ได ้
 
 
- สามารถใช้กบับตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  
ทีใ่ช้แรงดนัไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 
1.8 Volts ไดเ้ป็นอยา่งน้อย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม 
 

ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111 )  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)   
หน้า 329 ลาํดบัที ่58  

      

  
  งบรายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท   
   รายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท   
   รายจา่ยอืน่         
    โครงการสาํรวจความพงึพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่

ตาํบลแมก่รณ์ 
จาํนวน 20,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการสาํรวจความพึง
พอใจของประชาชนในเขตพ้ืนทีต่าํบลแมก่รณ์  ทีมี่ตอ่การ
บรหิารงานขององค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์   
ประจาํปีงบประมาณ 2563 ทีด่าํเนินการโดยองค์การ
บรหิารส่วนตาํบลและทีม่อบหมายใหห้น่วยงานอืน่ ๆ  
ดาํเนินการ ฯลฯ  
 

ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)   

      

  
  งบเงนิอุดหนุน รวม 90,000 บาท   
   เงนิอดุหนุน รวม 90,000 บาท   
   เงนิอุดหนุนสว่นราชการ         
    โครงการดาํเนินการและสนบัสนุนการดาํเนินงานจดักจิกรรม

ของส่วนราชการและองค์กรจงัหวดัเชียงราย 
จาํนวน 50,000 บาท 

  
      

  
เพือ่จา่ยอุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอเมืองเชียงราย ตาม
โครงการดาํเนินการและสนบัสนุนการดาํเนินงานจดั
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กจิกรรมของส่วนราชการและองค์กร  จงัหวดั
เชียงราย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
 

     1. ตามหนงัสืออาํเภอเมืองเชียงรายด่วนทีสุ่ด  
ที ่ชร 0118.2/3578   ลงวนัที ่24 มถิุนายน  2562  
     2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559    
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 293 ลาํดบั 8 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการเพิม่ประสทิธภิาพศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ระดบัอาํเภอ  อาํเภอเมืองเชียงราย  
เพือ่จา่ยอุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอเมืองเชียงราย  
ตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพศูนย์ปฏบิตักิารร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ระดบัอาํเภอ  อาํเภอเมืองเชียงราย  ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

     1. ตามหนงัสือทีว่า่การอาํเภอเมืองเชีงราย ที ่ชร 
0023.6/ 1931 ลงวนัที ่3 เมษายน 2562 
     2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) 
งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 294 ลาํดบั 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จาํนวน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 
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งานบรหิารงานคลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,827,090 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,124,600 บาท   
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,124,600 บาท   
   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,816,560 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นตาํบลแมก่รณ์   
สงักดักองคลงั อบต.แมก่รณ์ในตาํแหน่ง ผอ.กองคลงั ,
นวก.การเงนิและบญัชี , นวก.จดัเก็บรายได ้, นวก.
พสัดุ  และเจา้พนกังานการเงนิและบญัชีรวม 5 ตาํแหน่ง 
     - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้น 
การบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113)   

      

  
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของผู้บรหิาร (ฝ่ายประจาํ)
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองคลงั  
     - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ย 
ดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113)   

      

  
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 230,040 บาท   

      

  
(1) คา่จา้งพนกังานตามภารกจิ                     
     เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานตามภารกจิสงักดั กองคลงั 
(2)คา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป (คนงานท ั่วไป) 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป (คนงานท ั่วไป)  
สงักดั กองคลงั 
     - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้น 
การบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
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ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิาร งานท ั่วไป (00110)   
งานบรหิารงานคลงั (00113)  

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 36,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพชั่วคราว(พ.ช.ค.)พนกังานจา้งตาม
ภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป  สงักดักองคลงั 
     - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.อบต
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้น 
การบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)      
งานบรหิารงานคลงั (0113)  

      

  
  งบดาํเนินงาน รวม 692,400 บาท   
   คา่ตอบแทน รวม 321,400 บาท   
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 10,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
สาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลเป็นกรณีพเิศษ (เงนิโบนสั)  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนด
เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็น
เงนิรางวลัประจาํปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ย
อืน่ขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113)   

      

  
   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหแ้ก ่ ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ  พนกังานสว่น
ตาํบล  พนกังานจา้งปฏบิตังิานในวนัหยุดราชการการ
จดัเก็บภาษีนอกสถานที ่ฯลฯ  
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ
จา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113)   

      

  
   คา่เช่าบา้น จาํนวน 252,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย คา่เช่าบา้นขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2548 
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เช่าบา้น
ของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559    
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั  (00113)   

      

  
   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 39,400 บาท   
      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังาน
สว่นตาํบลและผู้บรหิาร   
 

      
  



86 
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบุตรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2541 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113)  
 
 
  

   คา่ใชส้อย รวม 286,000 บาท   
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร         
    คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ จาํนวน 226,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาอืน่ ๆ เช่น  
(1)เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร 
(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ,คา่รบั
วารสารวชิาการ, เขา้เลม่ขอ้บญัญตั ิ, เย็บ/เขา้เลม่เอกสาร
ประกอบการนิเทศงาน เอกสารอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ  
(3)เพือ่จา่ยเป็นคา่ซกัฟอก 
(4)เพือ่จา่ยเป็นคา่กาํจดัสิง่ปฏกิูล 
(5)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารป้องกนัและกาํจดัปลวก 
(6)เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าทรพัย์สนิ(ยกเวน้คา่เช่าบา้น)  
เช่น คา่เช่าสงัหารมิทรพัย์  และคา่เช่าทรพัย์สนิอืน่ๆ ฯลฯ  
(7)เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกีย่วกบั
การจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสียง
โทรทศัน์ โรงมหรสพและสิง่พมิพ์ตา่งๆ) ฯลฯ  
(8)เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  
(9)เพือ่จา่ยเป็นคา่เบ้ียประกนัตา่ง ๆ 
(10)เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินคดีตามคาํ
พพิากษา 
(11)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เช่น จา้งเหมาอดั
และลา้งฟิล์มถา่ยรูป ,จา้งเหมาทาํความสะอาด ,จา้งเหมา
ดูแลสถานทีท่อ่งเทีย่วฯ,จา้งเหมาคนสวน ,จา้งเหมาคน
รกัษาความปลอดภยั รวมถงึคา่จา้งแรงงาน บุคคล หรือจ้าง
เหมาบรกิาร เพือ่ช่วยเหลือการปฏบิตังิานทีจ่าํเป็นหรืองาน
เฉพาะดา้นของ อบต.หรืองานบรกิารอืน่ๆทีจ่าํเป็นสาํหรบั
การบรหิารงานของ อบต.แมก่รณ์ 
 (12)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ดงัน้ี 
12.1คา่ปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีร่าชการเพือ่ให้
ราชการไดใ้ช้บรกิารไฟฟ้า รวมถงึคา่ตดิต ัง้หม้อ
แปลง เครือ่งวดัและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์อง
การไฟฟ้า 
12.2คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิต ัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิม่เตมิ คา่ธรรมเนียม รวมถงึการปรบัปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิม่กาํลงัไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบาํรุงรกัษา
หรือซอ่มระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
(13)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ประปา ดงัน้ี 
13.1คา่วางทอ่ประปาภายนอกสถานทีร่าชการ เพือ่ให้
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ช้บรกิารนํ้าประปา รวมถงึ
คา่ตดิต ัง้มาตรวดันํ้าและอุปกรณ์ประปา ซึง่เป็นกรรมสทิธิ์
ของการประปา 
13.2คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปาและตดิต ัง้อุปกรณ์ประปา
เพิม่เตมิ รวมถงึ การปรบัปรุงระบบประปา การบาํรุงรกัษา
หรือซอ่มแซมระบบประปาและอุปกรณ์ 
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(14)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โทรศพัท ์ดงัน้ี 
14.1คา่ใช้จา่ยตา่งๆในการตดิต ัง้โทรศพัท์ ยกเวน้ คา่
ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศพัท์พว่งภายใน และเครื่องโทรศพัท์
ภายใน 
(15)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆ 

      

  
                                        ฯลฯ 
 

     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559  เรือ่ง หลกัเกณฑก์าร
เบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป(00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113)   

      

  
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ       
  

    1.)คา่ลงทะเบียนและคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 30,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร และคา่ลงทะเบียน
อบรม  เช่น คา่เบ้ียเล้ียงเดนิทาง ,คา่พาหนะ ,คา่เช่าทีพ่กั ,
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน ,คา่ผา่นทางดว่น
พเิศษ ,คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ ,คา่ลงทะเบียน
ตา่ง ๆ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการหรือไป
อบรมสมัมนาของคณะผูบ้ริหาร ,สมาชกิสภาองค์ การ
บรหิารส่วนตาํบล ,พนกังานสว่นตาํบล , ลูกจา้งประจาํ ,
พนกังานจา้ง, ผูมี้สทิธแิละไดร้บัคาํส ัง่ใหเ้ดนิทางไป
ราชการ ฯลฯ 
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่พ.ศ. 2559 
, (ฉบบัที ่2)พ.ศ. 2559 และ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113)   

      

  
    2.)คา่ใช้จา่ยโครงการเพิ่มประสทิธภิาพการจดัเก็บภาษี

ประจาํปี 
จาํนวน 20,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการเพิม่ประสทิธ ิ
ภาพการจดัเก็บภาษี ประจาํปี 2563 เช่น การ
ประชาสมัพนัธ์การจดัเก็บภาษี  ฯลฯ 
 

     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรพัย์สนิขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2550   
     2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67  
ลงวนัที ่9 มกราคม 2555 
     3. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.3/ว 462 ลงวนัที ่29 
กุมภาพนัธ์ 2551 เรือ่ง การจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรพัย์สนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 
ตามแผนพฒันา (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 289  ลาํดบัที ่ 3  

      

  
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท   
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เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ ในกรณี
การซอ่มแซมบาํรุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ ของวสัดุ  ครุภณัฑ์  ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง (กรณี
เป็นการจา้งเหมาท ัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงานใหจ้า่ยจากคา่
ใช้สอย) ส่วนกรณีทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็น
ผูด้าํเนินการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเองใหป้ฏบิตัิ
ดงัน้ี 
   (1)คา่จา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ้า่ยจากคา่
ใช้สอย 
   (2)คา่สิง่ของทีซ้ื่อมาใช้ในการซอ่มแซมบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหจ้า่ยจากคา่วสัดุ)  
 

     -  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113)   

      

  
   คา่วสัด ุ รวม 85,000 บาท   
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ซึง่แยก
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่เช่น หนงัสือ เครือ่ง
คดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก กรรไกร เกา้อ้ี
พลาสตกิ แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต ัง้(กระดาน
ดาํ) ทีถู่พ้ืน ตะแกรงวางเอกสารเครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดั
กระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที ่พระ
บรมฉายาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่สาํนกังาน
หรือหน่วยงาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้าย
ตา่งๆ มูลี่,่มา่นรบัแสง(ตอ่ผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬกิาต ัง้หรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาํลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ  
   2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น กระดาษ  
หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคาํผดิ เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลบัผงหมกึ นํ้า
หมกึปริน้ท์ เทป พีวีซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข  
กระดาษไข ไมบ้รรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน แฟ้มสมุดบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบ
พมิพ์ ผา้สาํลี ธงชาต ิสิง่พิมพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้ง
พมิพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ่ นํ้ามนั ไข ข้ีผึง้ นํ้าดืม่
สาํหรบับรกิารประชาชนในสาํนกังาน ฯลฯ  
  

     1.  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน  
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2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุ 
และครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั(00113)  

      
           

   วสัดุเช้ือเพลิงและหลอ่ลืน่ จาํนวน 40,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือนํ้ามนัดีเซล, นํ้ามนัเบนซนิ, 
นํ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ   
 

     1.  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว  
1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั(00113)   

      

  
   วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 15,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ซึ่งแยก
เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
    1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหาย ไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เช่น แผน่หรือจาน
บนัทกึขอ้มูล ฯลฯ  
    2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใช้แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล
(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Comp
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act Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) เทป
บนัทกึขอ้มูล
(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge T
ape) หวัพมิพ์หรือแถบพิมพ์สาํหรบัคอมพิวเตอร์ ตลบัผง 
 
หมกึสาํหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบลิ ฯลฯ (สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แล้วยอ่ม
สิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ) 
    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 Card,
Anti virus Card ,Sound Card) เป็นตน้เครือ่งอา่นและ
บนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ เช่น แบบดสิเกตต์
(Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพตคิอล(Optical) เป็นตน้ ฯลฯ 
   

     1.  ตามหนงัสือระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั(00113)  
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  งบลงทุน รวม 10,090 บาท   
   คา่ครุภณัฑ์ รวม 10,090 บาท   
   ครุภณัฑ์สาํนกังาน         
    โครงการจดัซ้ือตูเ้อกสารเหล็ก 2 บาน จาํนวน 4,900 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้อกสารเหล็ก 2 บาน ขนาด
กวา้ง  91.50 เซนตเิมตร  ลกึ 45.70 เซนตเิมตร   
สูง  183.00 เซนตเิมตร  3 แผน่ช ัน้เหล็กปรบัระดบั
ได ้ จาํนวน 1 หลงั ราคาหลงัละ 4,900 บาท จดัซ้ือตาม
ราคาทอ้งตลาด 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั(00113)   

      

  
    โครงการจดัซ้ือตูเ้อกสารเหล็กบานเลือ่นกระจก 3 ชัน้ จาํนวน 4,490 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้อกสารเหล็กบานเลือ่น
กระจก 3 ชัน้ ขนาด 4 ฟุต กวา้ง 120.00 เซนตเิมตร   
ลกึ 45.00 เซนตเิมตร  สูง  90.00 เซนตเิมตร  จาํนวน 1 
หลงั ราคาหลงัละ 4,490 บาท จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 
 

ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั(00113)  

      

  
   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์         
    โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart 

Card Reader) 
จาํนวน 700 บาท 

  

      

  
เพือ่ซ้ืออุปกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) จาํนวน 1 เครือ่ง 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
- สามารถอา่นและเขียนข้อมูลในบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้
- มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาไมน่้อยกวา่ 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผา่นช่อง
เชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กบับตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่
ใช้แรงดนัไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 
1.8 Volts ไดเ้ป็นอยา่งน้อย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบบัเดือน  มีนาคม 2562   หน้า 21  
 

ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั(00113) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 329 ลาํดบัที ่58 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   

 งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 898,360 บาท   
  งบบุคลากร รวม 165,360 บาท   
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 165,360 บาท   
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 156,360 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานตามภารกจิ (จาํนวน  1 อตัรา)
ในตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หน้าทีป้่องกนั  
 

      - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้น 
การบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป(00100)   
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน(00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั(00123) 
  

      

  
   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 9,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง สงักดั
สาํนกังานปลดั ฯ 
 

      - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
คาํนวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป(00100)  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน(00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั(00123)  

      

  
  งบดาํเนินงาน รวม 733,000 บาท   
   คา่ตอบแทน รวม 5,000 บาท   
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 5,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
สาํหรบัพนกั งานสว่นตาํบล และพนกังานจา้งเป็นกรณี
พเิศษ (เงนิโบนสั)  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนด
เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็น
เงนิรางวลัประจาํปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ย
อืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2557  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป(00100)   
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน(00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั(00123)   

      

  
   คา่ใชส้อย รวม 728,000 บาท   
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร         
    คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ จาํนวน 648,000 บาท   

      

  
       เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาอืน่ ๆ ทีเ่ป็นกจิการในอาํนาจ
หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ฯลฯ เช่น  
(1)เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร 
(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ,คา่รบั
วารสารวชิาการ, เขา้เลม่ขอ้บญัญตั ิ, เย็บ/เขา้เลม่เอกสาร
ประกอบการนิเทศงาน เอกสารอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ  
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(3)เพือ่จา่ยเป็นคา่ซกัฟอก 
(4)เพือ่จา่ยเป็นคา่กาํจดัสิง่ปฏกิูล 
(5)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารป้องกนัและกาํจดัปลวก 
(6)เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าทรพัย์สนิ(ยกเวน้คา่เช่าบา้น)  
เช่น คา่เช่าสงัหารมิทรพัย์  และคา่เช่าทรพัย์สนิอืน่ๆ ฯลฯ  
(7)เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกีย่วกบั
การจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสียง
โทรทศัน์  
โรงมหรสพและสิง่พิมพ์ตา่งๆ) ฯลฯ  
(8)เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  
(9)เพือ่จา่ยเป็นคา่เบ้ียประกนั 
(10)เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินคดีตามคาํ
พพิากษา 
(11)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เช่น จา้งเหมาอดั
และลา้งฟิล์มถา่ยรูป ,จา้งเหมาทาํความสะอาด ,จา้งเหมา
ดูแลสถานทีท่อ่งเทีย่วฯ,จา้งเหมาคนสวน ,จา้งเหมาคน
รกัษาความปลอดภยั รวมถงึคา่จา้งแรงงาน บุคคล หรือจ้าง
เหมาบรกิาร  
เพือ่ช่วยเหลือการปฏบิตังิานทีจ่าํเป็นหรืองานเฉพาะดา้น
ของ อบต.หรืองานบรกิารอืน่ๆทีจ่าํเป็นสาํหรบัการ
บรหิารงานของ อบต.แมก่รณ์ 
 (12)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ดงัน้ี 
12.1คา่ปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีร่าชการเพือ่ให้
ราชการไดใ้ช้บรกิารไฟฟ้า รวมถงึคา่ตดิต ัง้หม้อ
แปลง เครือ่งวดัและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์อง
การไฟฟ้า 
12.2คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิต ัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิม่เตมิ คา่ธรรมเนียม รวมถงึการปรบัปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิม่กาํลงัไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบาํรุงรกัษา
หรือซอ่มระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
(13)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ประปา ดงัน้ี 
13.1คา่วางทอ่ประปาภายนอกสถานทีร่าชการ เพือ่ให้
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ช้บรกิารนํ้าประปา รวมถงึ
คา่ตดิต ัง้มาตรวดันํ้าและอุปกรณ์ประปา ซึง่เป็นกรรมสทิธิ์
ของการประปา 
13.2คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปาและตดิต ัง้อุปกรณ์ประปา
เพิม่เตมิ รวมถงึ การปรบัปรุงระบบประปา การบาํรุงรกัษา
หรือซอ่มแซมระบบประปาและอุปกรณ์ 
(14)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ดงัน้ี 
14.1คา่ใช้จา่ยตา่งๆในการตดิต ัง้โทรศพัท์ ยกเวน้ คา่
ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศพัท์พว่งภายใน และเครื่องโทรศพัท์
ภายใน 
(15)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆ 
                                        ฯลฯ  

      

  
     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่งหลกัเกณฑก์าร
เบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป(00100) 
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน(00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั(00123)  
  

      

  
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ       
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    โครงการต ัง้จุดตรวจ จุดสกดัยาเสพตดิ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการต ัง้จุดตรวจ จุดสกดั
ยาเสพตดิฯ  
   

     - ตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
มาก ที ่มท 0816.5/ว 2726 ลงวนัที ่4 ธนัวาคม 2560   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 หน้า 248 ลาํดบั 3 
    

      

  
    โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี

ใหม ่
จาํนวน 20,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่2563 ฯลฯ   
     1. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวนัที ่22  
กนัยายน 2557 เรือ่ง มาตรการในการรกัษาความ
ปลอดภยันกัทอ่งเทีย่ว 
     2. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวนัที ่9 มีนาคม 2561
เรือ่ง การดาํเนินการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  หน้า 249 ลาํดบั 4  
   

      

  
    โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 
จาํนวน 20,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 
  

     1. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวนัที ่22 กนัยายน 2557 
     2. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวนัที ่9 มีนาคม 2561 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  หน้า 249 ลาํดบั 4  

      

  
    โครงการฝึกซ้อมแผนป้องสาธารณภยัใหก้บัประชาชนในพ้ืนที่

ตาํบลแมก่รณ์ 
จาํนวน 5,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการฝึกซอ้มแผน
ป้องกนัสาธารณภยัใหก้บัประชาชนในพ้ืนทีต่าํบลแมก่รณ์  
 

     1. พรบ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแ้กอ่งค์ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
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งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 หน้า 249 ลาํดบั 5  

    โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานที่
ราชการ 

จาํนวน 5,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานทีร่าชการ  ฯลฯ  
 

     1. พรบ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแ้กอ่งค์ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2557   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่3  หน้า  250 ลาํดบั 6  

      

  
    โครงการฝึกอบรมชุดรกัษาความสงบเรียบรอ้ยตาํบลแม่กรณ์ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุดรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ยตาํบลแม่กรณ์ 
 

     1. พรบ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแ้กอ่งค์ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  หน้า 248  ลาํดบั 2 

      

  
    โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิ่มศกัยภาพ อปพร.ประจาํปี

งบประมาณ 
จาํนวน 10,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพือ่เพิ่ม
ศกัยภาพ อปพร. ประจาํปีงบประมาณ 2563  
 

     1. พรบ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแ้กอ่งค์ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  หน้า  247 ลาํดบั 1 

      

  

    
โครงการใหค้วามรูป้ระชาชนเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัในทีอ่ยู่อาศยัและหอพกั 
 
  

จาํนวน 5,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการใหค้วามรู้
ประชาชนเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในทีอ่ยู่
อาศยั ฯลฯ 
     1. พรบ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแ้กอ่งค์ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
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ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  หน้า  251  ลาํดบั 7  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
แผนงานการศกึษา   

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 2,800,223 บาท   
  งบบุคลากร รวม 1,645,060 บาท   
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,645,060 บาท   
   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 883,060 บาท   
      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดือนพนกังานสว่นตาํบลในหน่วยงาน
กองการศกึษา ศาสนาฯ ในตาํแหน่ง ผอ.กองการศกึษา,        
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นกัวชิาการศกึษา , เจา้พนกังานธุรการ รวม 3  ตาํแหน่ง 
  

     - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138   ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้น 
การบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)   
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)   

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของผู้บรหิาร(ฝ่ายประจํา)
ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการกองการศกึษา ศาสนาฯ 
 

     - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้น 
การบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211) 
  

      

  
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 648,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไปสงักดักองการศกึษาฯ  
(คนงานท ั่วไป  จาํนวน 6 คน)  
     - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ย 
ดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211)  

      

  
   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 72,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง สงักดักอง
การศกึษา ฯ 

      - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138   ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้น 
การบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211) 
 
  

      

  
  งบดาํเนินงาน รวม 1,155,163 บาท   
   คา่ตอบแทน รวม 90,000 บาท   

   
 
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จาํนวน 10,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
สาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลเป็นกรณีพเิศษ (เงนิโบนสั)
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนด
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เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็น
เงนิรางวลัประจาํปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ย
อืน่ขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)   

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหแ้ก ่พนกังานสว่นตาํบลและพนกังานจา้ง ทีไ่ดร้บัคาํส ั่ง
ใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  ใหแ้กพ่นกังาน ฯลฯ  
กองการศกึษา ฯ 
 

      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ
จา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211)  

      

  
   คา่เช่าบา้น จาํนวน 60,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล 
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เช่าบา้น
ของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)    

      

  
   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้ก ่พนกังาน
สว่นตาํบล  
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบุตรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2541 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549  
ดา้นการบรกิารชุมชนและสงัคม (002200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211)  
 
 
 
  

      

  
   คา่ใชส้อย รวม 100,000 บาท   
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร         
    คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ จาํนวน 50,000 บาท   

      

  
(1)เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร 
(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ,เขา้เลม่
ขอ้บญัญตั ิ, เย็บ/เขา้เลม่เอกสารประกอบการนิเทศ
งาน เอกสารอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ  
(3)เพือ่จา่ยเป็นคา่ซกัฟอก 
(4)เพือ่จา่ยเป็นคา่กาํจดัสิง่ปฏกิูล 
(5)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารป้องกนัและกาํจดัปลวก 
(6)เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าทรพัย์สนิ(ยกเวน้คา่เช่าบา้น) เช่น คา่
เช่าสงัหารมิทรพัย์ คา่เช่าเครือ่งถา่ยเอกสาร และคา่เช่า
ทรพัย์สนิอืน่ๆ ฯลฯ  
(7)เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกีย่วกบั
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การจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสียง
โทรทศัน์ โรงมหรสพและสิง่พมิพ์ตา่งๆ) ฯลฯ  
(8)เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  
(9)เพือ่จา่ยเป็นคา่เบ้ียประกนั 
(10)เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินคดีตามคาํ
พพิากษา 
(11)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เช่น จา้งเหมาอดั
และลา้งฟิล์มถา่ยรูป ,จา้งเหมาทาํความสะอาด ,จา้งเหมา
ดูแลสถานทีท่อ่งเทีย่ว ฯ ,จา้งเหมาคนสวน ,จา้งเหมาคน
รกัษาความปลอดภยั รวมถงึคา่จา้งแรงงาน บุคคล หรือจ้าง
เหมาบรกิาร เพือ่ช่วยเหลือการปฏบิตังิานทีจ่าํเป็นหรืองาน
เฉพาะดา้นของ อบต. หรืองานบรกิารอืน่ๆทีจ่าํเป็นสาํหรบั
การบรหิารงาน ของ อบต.แมก่รณ์ 
 (12)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ดงัน้ี 
12.1คา่ปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีร่าชการเพือ่ให้
ราชการไดใ้ช้บรกิารไฟฟ้า รวมถงึคา่ตดิต ัง้หม้อ
แปลง เครือ่งวดัและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์อง
การไฟฟ้า 
12.2คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิต ัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิม่เตมิ คา่ธรรมเนียม รวมถงึการปรบัปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิม่กาํลงัไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบาํรุงรกัษา
หรือซอ่มระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
(13)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ประปา ดงัน้ี 
13.1คา่วางทอ่ประปาภายนอกสถานทีร่าชการ เพือ่ให้
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ช้บรกิารนํ้าประปา รวมถงึ
คา่ตดิต ัง้มาตรวดันํ้าและอุปกรณ์ประปา ซึง่เป็นกรรมสทิธิ์
ของการประปา 
13.2คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปาและตดิต ัง้อุปกรณ์ประปา
เพิม่เตมิ รวมถงึ การปรบัปรุงระบบประปา การบาํรุงรกัษา
หรือซอ่มแซมระบบประปาและอุปกรณ์ 
(14)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ดงัน้ี 
14.1คา่ใช้จา่ยตา่งๆในการตดิต ัง้โทรศพัท์ ยกเวน้ คา่
ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศพัท์พว่งภายใน และเครื่องโทรศพัท์
ภายใน 
(15)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่ง 
                        ฯลฯ 
 

     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559  เรือ่งหลกัเกณฑก์ารเบกิ
จา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. ตามกฎกระทรวง กาํหนดอตัราคา่จา้งผูใ้หบ้รกิาร
งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สรา้ง พ.ศ. 2560 

      

  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211)   

      

  
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ       
  

    คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 30,000 บาท   

      

  
เพือ่เป็นคา่ลงทะเบียนตา่งๆ สาํหรบัหลกัสูตรฝึกอบรมและ
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการสาํหรบัเป็นคา่เบ้ีย
เล้ียง  คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กัและคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ในการ
เดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่น
ตาํบล  ลูกจา้ง  และพนกังานจา้ง หรือบุคคลอืน่ทีอ่งค์การ
บรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์เห็นควร  ฯลฯ 
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     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
, (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211)     

    คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม
ทรพัย์สนิ  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  กอง
การศกึษา ฯ เช่น เครือ่งคอมพวิเตอร์  เครือ่งพมิพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 

     -  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานการศกึษา(00210)   
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211)   

      

  
   คา่วสัด ุ รวม 925,163 บาท   
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ซึง่แยก
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เช่น หนงัสือ เครือ่ง
คดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก กรรไกร เกา้อ้ี
พลาสตกิ แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต ัง้(กระดาน
ดาํ) ทีถู่พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดั
กระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที ่พระ
บรมฉายาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่สาํนกังาน
หรือหน่วยงาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้าย
ตา่งๆ มูลี่,่มา่นรบัแสง(ตอ่ผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬกิาต ัง้หรือ
แขวน  
พระพุทธรูป พระบรมรูปจาํลอง กระเป๋า ตาช ั่งขนาดเล็กฯลฯ 
   2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ั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 แฟ้มสมุด
บญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้สาํลี ธง
ชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ่ นํ้ามนั ไข ข้ีผึง้ นํ้าดืม่สาํหรบับรกิาร
ประชาชนในสาํนกังาน ฯลฯ 
 

     1.  ตามหนงัสือระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจําแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่  
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ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 
27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้
สอย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)  

      
           

   วสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครวั ซึง่แยก
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  
หรือเมือ่นําไปใช้งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไม่สามารถ
ซอ่มแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ เช่น หมอ้ กระทะ กะละมงั ตะหลวิ กรอบรูป  
มีด ถงั ถาด แกว้นํ้า จานรอง ถว้ยชาม ช้อนส้อม  
กระจกเงา โอง่นํ้า ทีน่อน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํ้ามนั เตารีด เครือ่งบดอาหาร เครือ่งตีไขไ่ฟฟ้า เครื่องป้ิง
ขนมปงั กระทะไฟฟ้า หมอ้ไฟฟ้ารวมถงึหมอ้หงุขา้ว
ไฟฟ้า กระตกินํ้ารอ้น กระตกินํ้าแข็ง ถงัแกส๊ เตา ฯลฯ 
   2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น ผงซกัฟอก สบู ่นํ้ายาดบักลิน่ แปรง ไม้
กวาด เขง่ มุง้ ผา้ปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผา้หม่ ผา้ปู
โตะ๊ นํ้าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ  
      1.  ตามหนงัสือระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจําแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้
สอย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
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แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)   

      
           

   คา่อาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 819,063 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุอาหารเสรมิ  (นม) 
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่ 19  มถิุนายน   
2561  จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก  
ป.1 – ป.6  ใช้ขอ้มูลจาํนวน
เด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2562   
จดัสรรในอตัราคนละ  7.37  บาท  แยกเป็น 
   1. โรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ  
การศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.)
จาํนวน  260 วนั (จาํนวน 52 สปัดาห ์ๆ ละ 5 วนั  
เวน้วนัเสาร์ – อาทติย์) ภายในเขตตาํบล 
แมก่รณ์   จาํนวน  3  แหง่  ดงัน้ี  
1.  โรงเรียนบา้นแมก่รณ์         
2.  โรงเรียนบา้นปางรมิกรณ์          
3.  โรงเรียนบา้นปางคกึ     
         1.1 จดัซ้ืออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์  
ชนิดถุง รวมจาํนวนเด็กท ัง้สิน้  328  คนๆ ละ  
6.58 บาท จาํนวน  200 วนั   
(328x6.58x200= 431,648) 
ต ัง้ไว ้ 431,648 บาท 
         1.2 จดัซ้ืออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที  
ชนิดกลอ่ง รวมจาํนวนเด็กท ัง้สิน้ 328 คน  
ๆ ละ 7..37 บาท จาํนวน 60 วนั  
(328x7.37x60=145,042) 
ต ัง้ไว ้ 145,042  บาท 
 
   2.  ร.ร. สงักดัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
จาํนวน  260  วนั (จาํนวน 52 สปัดาห ์ๆ ละ 5 วนั  
เวน้วนัเสาร์ – อาทติย์) ภายในเขตตาํบลแมก่รณ์ 
จาํนวน 1 แหง่  ดงัน้ี    
 
 
         2.1 จดัซ้ืออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์  
ชนิดถุงรวมจาํนวนเด็กท ัง้สิน้  79  คนๆละ 6.58 บาท  
จาํนวน 200  วนั (79x6.58x200=103,964 ) 

      

  

      

  
ต ัง้ไว ้  103,964  บาท   
         2.2 จดัซ้ืออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที  
ชนิดกลอ่งรวมจาํนวนเด็กท ัง้สิน้ 79 คนๆละ 7.37 บาท
จาํนวน 60 วนั (79x7.37x60=34,934 ) 
ต ัง้ไว ้  34,934  บาท  
 
   3.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ภายในเขตตาํบลแมก่รณ์ 
  จาํนวน  1  แหง่  จาํนวน  260  วนั ดงัน้ี    
         -  จดัซ้ืออาหารเสรมินม ยู.เอช.ที ชนิดกลอ่ง 
รวมจาํนวนเด็กท ัง้สิน้  54  คนๆละ 7.37 บาท  
จาํนวน 260  วนั (54x7.37x260=103,475) 
ต ัง้ไว ้  103,475  บาท 
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน  2562   
เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ย
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ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 
     2. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน  2561   
เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ย
รองรบัเงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษา ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     3. ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑ์
นม เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธีิการดาํเนินงานโครงการอาหาร
เสรมิ (นม)โรงเรียน  ภาคเรียนที ่1/2561  
ลงวนัที ่21 มีนาคม  2561 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่2 หน้า 228  ลาํดบัที ่ 14  

   วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง่ ซึ่งแยก
เป็น 3 ประเภท  
ดงัน้ี 
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เช่น ไข
ควง ประแจ แมแ่รง กุญแจปากตาย กุญแจเลือ่น คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลตัช์ กระจกโคง้มน ล็อค
พวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ 
   2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น ยาง
รถยนต์ นํ้ามนัเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์
กรองแสง ฯลฯ 
   3.วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ของทีใ่ช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทีมี่ลกัษณะ
เป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง เช่น เบาะ
รถยนต์ เครือ่งยนต์(อะไหล)่ ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครชั พวงมาลยั สายพานใบพดั หมอ้นํ้า หวั
เทียน แบตเตอรี ่จานจา่ย ลอ้ ถงันํ้ามนั ไฟหน้า ไฟ
เบรก อานจกัรยาน ตลบัลูกปืน กระจกมองขา้งรถยนต์ กนั
ชนรถยนต์ เข็มขดันิรภยั ฯลฯ 
 

     1.  ตามหนงัสือระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน  
2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุ 
และครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์
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และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณ
รายจา่ยประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ  
และคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)  

      
           

   วสัดุเช้ือเพลิงและหลอ่ลืน่ จาํนวน 50,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ ประเภท
วสัดุสิน้เปลืองไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้
แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น แกส๊หุง
ตม้ นํ้ามนัเช้ือเพลงิ นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนักา๊ด นํ้ามนั
เบนซนิ นํ้ามนัเตา นํ้ามนัจาร
บี นํ้ามนัเครือ่ง ถา่น กา๊ส  ฯลฯ 
 

     1.  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภท 
รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211)  

      

  
   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 3,100 บาท   

      

  
       เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ซึ่ง
แยกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เช่น ขาต ัง้กลอ้ง ขา
ต ัง้เขียนภาพ กลอ่งและระวิงใสฟิ่ล์มภาพยนตร์ เครือ่งกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ 
   2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น พูก่นั สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่
การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป,แผน่ซีดี) รูปสีหรือขาวดาํทีไ่ด้จากการลา้ง อดั
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ขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ 
 

     1.  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211) 
  

   วสัดุกีฬา จาํนวน 3,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุกีฬา  ประเภทวสัดุ
คงทน  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน แตต่าม 
ปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  หรือเมือ่นําไปใช้งานแลว้
เกดิชํารุดเสียหาย  ไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งานได้
ดงัเดมิ  หรือซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่  เช่น หว่งยาง  ลูก
ฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไมตี้ปิงปอง  ลูกแชร์บอล  ไม้
แบดมนิตนั  ไมเ้ทนนิส  ลูกเทนนิส  เชือกกระโดด  ดาบ
สองมือ  ตะกรอ้  ตะกรอ้หวายแชร์บอล  ตาขา่ย
กีฬา เช่น  ตาขา่ยตะกรอ้  นกหวีด  นาฬกิาจบั
เวลา  นวม  ลูกทุม่นํ้าหนกั  เสาตาขา่ยกีฬา  เช่น  เสาตา
ขา่ยวอลเลย์บอล  หว่งบาสเกต็บอลเหล็ก  ฯลฯ  ของกอง
การศกึษาฯ  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และโรงเรียนองค์การ
บรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์  
  

     1.  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ 
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ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)   

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 15,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ซึ่งแยก
เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เช่น แผน่หรือจาน
บนัทกึขอ้มูล ฯลฯ  
   2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น อุปกรณ์
บนัทกึขอ้มูล
(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Comp
act Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) เทป
บนัทกึขอ้มูล
(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge T
ape) หวัพมิพ์หรือแถบพิมพ์สาํหรบัคอมพิวเตอร์ ตลบัผง
หมกึสาํหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบลิ ฯลฯ (สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แล้วยอ่ม
สิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ) 
   3.วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ของทีใ่ช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทีมี่ลกัษณะ
เป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง เช่น หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผน่กรอง
แสง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์
(Key Board) เมนบอร์ด(Main Board)  
เมมโมรี่ซปิ(Memor Chip) เช่น RAM คตัซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรนิเตอร์สวติ
ซิง่บอ๊กซ์(Printer Switching Box) เครือ่งกระจาย
สญัญาณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card)  
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card , 
Sound Card) เป็นตน้เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบ
ตา่งๆ เช่น แบบดสิเกตต์(Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพตคิอล
(Optical) เป็นตน้ ฯลฯ  
 

     1.  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน  
2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
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สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)  

      
           

   คา่สาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท   
   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 30,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสาํหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบล    
แมก่รณ์  และโรงเรียน อบต.แมก่รณ์  
 

     1. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลงวนัที ่19 ตุลาคม 2560 
     2.  ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0810.8/ว 1846 ลงวนัที ่12 กนัยายน 2560 
     3. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0810.8/ว 1529 ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2560 
     4. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว  
1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)   
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211) 
  
 
 
  

      

  
   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่บรหิารอนิเตอร์เน็ตและคา่เช่าพ้ืนที่
อนิเตอร์เน็ต สาํหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
  

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211)  
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งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 

 
รวม 

 
5,561,790 

 
บาท   

  งบบุคลากร รวม 2,544,000 บาท   
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,544,000 บาท   
   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,787,640 บาท   

      

  
(1)โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์  
ต ัง้ไว ้  1,165,560  บาท  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดือน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
ครู และครูผู้ช่วยในโรงเรียนองค์การบรหิารส่วนตาํบล   
แมก่รณ์  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอบต.แม่
กรณ์, ครู คศ.2  ครูผูช่้วย  รวม  4 อตัรา  
(2)ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลแมก่รณ์   
ต ัง้ไว ้  622,080  บาท  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดือนพนกังานศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบล
แมก่รณ์ ตาํแหน่ง  ครู คศ.1รวม 2 อตัรา  
 

     - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ย 
ดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)    

      

  
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท   
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       เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของผู้อาํนวยการ
โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 
 

     - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ย 
ดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212)   

      

  
   เงนิวทิยฐานะ จาํนวน 84,000 บาท   

      

  
       เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบวทิยฐาน  ตาํแหน่งของ
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นตาํบลแม่
กรณ์ และครู คศ.2 
 

     - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ย 
ดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  ดา้นบรกิาร 
ชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212)  
 
 
 
 
  

      

  
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 558,360 บาท   

      

  
(1)โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์   
   1.1  คา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ  
ต ัง้ไว ้ 126,360  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง(อตัราตามจาํนวนที่
สว่นกลางจดัสรรให)้ ตาํแหน่งการเงนิบญัชีและ
พสัดุ  จาํนวน 1  อตัรา 
   1.2  คา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป   
ต ัง้ไว ้ 108,000  บาท  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง (อตัราตามจาํนวนที่
สว่นกลางจดัสรรให)้ ตาํแหน่งนกัการ จาํนวน 1 อตัรา  
(2)ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลแมก่รณ์ 
   2.1  คา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป   
ต ัง้ไว ้ 324,000  บาท  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งท ั่วไป   
(อตัราตามจาํนวนทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้รวม 3 อตัรา 
 

     - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม  
2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ย
ดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  

      

  
      

           
   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 72,000 บาท   
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1  โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์   
   1.1  เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้งตามภารกจิ  
ต ัง้ไว ้24,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพชั่วคราว  (อตัราตามจาํนวนที่
สว่นกลางจดัสรรให)้  ตาํแหน่งการเงนิบญัชีและพสัดุ 
จาํนวน  1  อตัรา   
   1.2  เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้งท ั่วไป   
ต ัง้ไว ้ 12,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้งท ั่วไป   
(อตัราตามจาํนวนทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้  
นกัการ  จาํนวน  1  อตัรา  
2  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลแมก่รณ์   
    2.1  เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้งท ั่วไป  
ต ัง้ไว ้ 36,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้งท ั่วไป   
(อตัราตามจาํนวนทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้  
จาํนวน  3  อตัรา  
 

     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 3028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 
     2. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยรองรบั
เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น 
 
 
ทอ้งถิน่  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212)  

      

  
      

           
  งบดาํเนินงาน รวม 1,256,090 บาท   
   คา่ตอบแทน รวม 25,000 บาท   
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 20,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
สาํหรบัพนกังานส่วนตาํบลเป็นกรณีพเิศษ(เงนิโบนสั) 
ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนด
เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็น
เงนิรางวลัประจาํปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ย
อืน่ขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)   

      

  
   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้ก ่
ขา้ราชครูผูดู้แลเด็ก ครู ค.ศ. 1      
     1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ
สวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตรของพนกังานสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549  
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     2. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0809.4/ว1875 ลงวนัที ่21  
มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํ
งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)   

   คา่ใชส้อย รวม 1,201,090 บาท   
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร         
    คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ จาํนวน 14,320 บาท   

      

  
(1)เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร 
(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ,คา่รบั
วารสารวชิาการ, เขา้เลม่ขอ้บญัญตั ิ, เย็บ/เขา้เลม่เอกสาร
ประกอบการนิเทศงาน เอกสารอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ  
(3)เพือ่จา่ยเป็นคา่ซกัฟอก 
(4)เพือ่จา่ยเป็นคา่กาํจดัสิง่ปฏกิูล 
(5)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารป้องกนัและกาํจดัปลวก 
(6)เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าทรพัย์สนิ(ยกเวน้คา่เช่าบา้น) เช่น คา่
เช่าสงัหารมิทรพัย์ คา่เช่าเครือ่งถา่ยเอกสาร และคา่เช่า
ทรพัย์สนิอืน่ๆ ฯลฯ  
(7)เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกีย่วกบั
การจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสียง
โทรทศัน์ โรงมหรสพและสิง่พมิพ์ตา่งๆ) ฯลฯ  
 
 
(8)เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  
(9)เพือ่จา่ยเป็นคา่เบ้ียประกนั 
(10)เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินคดีตามคาํ
พพิากษา 
(11)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เช่น จา้งเหมาอดั
และลา้งฟิล์มถา่ยรูป ,จา้งเหมาทาํความสะอาด ,จา้งเหมา
ดูแลสถานทีท่อ่งเทีย่วฯ,จา้งเหมาคนสวน ,จา้งเหมาคน
รกัษาความปลอดภยั รวมถงึคา่จา้งแรงงาน บุคคล หรือจ้าง
เหมาบรกิาร เพือ่ช่วยเหลือการปฏบิตังิานทีจ่าํเป็นหรืองาน
เฉพาะดา้นของ อบต. หรืองานบรกิารอืน่ๆทีจ่าํเป็นสาํหรบั
การบรหิารงานของ อบต.แมก่รณ์ 
 (12)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ดงัน้ี 
12.1คา่ปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีร่าชการเพือ่ให้
ราชการไดใ้ช้บรกิารไฟฟ้า รวมถงึคา่ตดิต ัง้หม้อ
แปลง เครือ่งวดัและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์อง
การไฟฟ้า 
12.2คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิต ัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิม่เตมิ คา่ธรรมเนียม รวมถงึการปรบัปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิม่กาํลงัไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบาํรุงรกัษา
หรือซอ่มระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
(13)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ประปา ดงัน้ี 
13.1คา่วางทอ่ประปาภายนอกสถานทีร่าชการ เพือ่ให้
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ช้บรกิารนํ้าประปา รวมถงึ
คา่ตดิต ัง้มาตรวดันํ้าและอุปกรณ์ประปา ซึง่เป็นกรรมสทิธิ์
ของการประปา 
13.2คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปาและตดิต ัง้อุปกรณ์ประปา
เพิม่เตมิ รวมถงึ การปรบัปรุงระบบประปา  
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การบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ 
(14)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ดงัน้ี 
14.1คา่ใช้จา่ยตา่งๆในการตดิต ัง้โทรศพัท์ ยกเวน้  
คา่ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศพัท์พว่งภายใน และ
เครือ่งโทรศพัท์ภายใน 
(15)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆ 
                                        ฯลฯ 

      

  
     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง
หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)   

      

  
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการจดักจิกรรมทศันศกึษา จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมทศันศกึษาของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กของ อบต.แมก่รณ์ และโรงเรียน อบต.แมก่รณ์
เช่น คา่อาหาร  เครือ่งดืม่ ของที่
ระลกึ วสัดุ อุปกรณ์ คา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่าํเป็นสาํหรบัจดักจิรรม 
 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา (00210) 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  
 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   หน้า 230  ลาํดบัที ่ 1 

      

  
    โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาต ิ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการจดักจิกรรมวนัเด็ก
แหง่ชาตเิพือ่จา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมวนัเด็กของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กของ อบต.แมก่รณ์ และโรงเรียนองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์ เช่น คา่อาหาร เครือ่งดืม่ 
สาํหรบัผูด้าํเนินการ และผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม  คา่วสัดุกีฬา
พ้ืนบา้นทีใ่ช้ในการแขง่ขนักีฬาพ้ืนบา้น  คา่ใช้จา่ยอืน่ที่
จาํเป็นสาํหรบัจดักจิรรม  และจดัซ้ือสิง่ ของสาํหรบั
เด็ก เช่น  สมุด ปากกกา ดนิสอ  ขนม ของใช้อืน่ที่
จาํเป็น ฯลฯสนบัสนุนการจดักจิกรรมวนัเด็กใหแ้กโ่รงเรียน 
 

     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   หน้า 229  ลาํดบัที ่ 15  

      

  
    โครงการจดักจิกรรมวนัแม/่วนัพอ่แหง่ชาต ิ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมวนัแม/่วนัพอ่ของ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของอบต.แมก่รณ์  และโรงเรียน
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์  เช่นคา่อาหารเครือ่งดืม่
สาํหรบัผูด้าํเนินการ และผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมคา่จดั
สถานที ่ คา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่าํเป็นสาํหรบัจดักจิรรม  
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     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศกึษา (00210) 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่2   หน้า 230 ลาํดบัที ่ 16  

    โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 1,121,770 บาท   

      

  
(1) คา่ใช้จา่ยในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศกึษา  
โรงเรียนสงักดั อปท. จาํนวน  20,000  บาท 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศกึษา โรงเรียน
สงักดั อปท.   
(2) คา่ใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน จาํนวน 9,600  บาท 
    เพือ่จา่ยเป็นคา่การเชือ่มตอ่อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
โรงเรียนในสงักดั อปท.    
(3) คา่ใช้จา่ยในการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน  
จาํนวน  100,000 บาท 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่การจดัซ้ือหนงัสือหอ้งสมุดโรงเรียน
โรงเรียนในสงักดั อปท.   
(4)  คา่ใช้จา่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรูใ้น
โรงเรียน จาํนวน 50,000 บาท 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่การพฒันาแหลง่เรียนรูใ้นโรงเรียน  
 (5)  คา่ใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษา  จาํนวน  21,000  บาท 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิ
ในสถานศกึษา  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 
(6) จดัการเรียนการสอน  (รายหวั)  โรงเรียน
สงักดั อปท. จาํนวน  144,500 บาท 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน  (รายหวั) 
โรงเรียนสงักดั อปท.  (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็กอนุบาล 
 และเด็ก ป.1-ป.6) ใช้ขอ้มูลจาํนวนเด็ก 
ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2562   
จดัสรรให1้00 %  ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรให้
นกัเรียน  ภาคเรียนละ 850 บาท  จาํนวน 2 ภาค
เรียน  จาํนวน 85 คน 
(850*2*85=144,500 บาท) 
(7)  จดัการเรียนการสอน  (รายหวั) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ตาํบลแมก่รณ์  จาํนวน  88,400  บาท   
     เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน  (รายหวั)  
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลแมก่รณ์   
(จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)  
ใช้ขอ้มูลจาํนวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2562   
จดัสรรให ้100 %  ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรียน  
ปีละ1,700 บาท  จาํนวน 52 คน  
(1,700*52=88,400 บาท)  
(8) คา่หนงัสือเรียน  โรงเรียน
สงักดั อปท. จาํนวน  17,000 บาท 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่หนงัสือเรียน  โรงเรียนสงักดั อปท. 

      

  
      

  
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย   (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็ก         
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อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)  
ใช้ขอ้มูลจาํนวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน  2562   
จดัสรรให1้00 % ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรียน   
ปีละ 200 บาท  จาํนวน 85 คน (200*85=17,000 บาท) 
(9) คา่อุปกรณ์การเรียน  โรงเรียนสงักดั อปท.  
จาํนวน 17,000  บาท   
     เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งอุปกรณ์การเรียน  โรงเรียน
สงักดั อปท.  (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก  
ป.1-ป.6)  
ใช้ขอ้มูลจาํนวนเด็ก  ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2562  
จดัสรรให1้00 %   ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรียน  
ภาคเรียนละ 100 บาท  จาํนวน  2 ภาคเรียน   
จาํนวน 85 คน(100*2*85= 17,000 บาท) 
(10) คา่เครือ่งแบบนกัเรียน โรงเรียนสงักดั อปท.
จาํนวน  25,500บาท 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งเขียนแบบเรียน   โรงเรียน
สงักดั อปท. (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก  
ป.1-ป.6)   
ใช้ขอ้มูลจาํนวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน  2562  
จดัสรรให1้00 %  ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรียน  
ปีละ 300 บาท จาํนวน 85 คน (300*85=25,500 บาท) 
 
 
(11) คา่กจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  โรงเรียน
สงักดั อปท.  จาํนวน  36,550 บาท 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่กจิกรรมพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน  โรงเรียนสงักดั อปท.  (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)   
ใช้ขอ้มูลจาํนวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2562  
จดัสรรให1้00 % ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรียน  ภาค
เรียนละ 215 บาท  จาํนวน  2 ภาคเรียน  จาํนวน 85 คน 
(215*2*85=36,550 บาท)     
(12) คา่อาหารกลางวนัสาํหรบัโรงเรียนองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์  จาํนวน 340,000 บาท 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัสาํหรบัโรงเรียนองค์การ
บรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์ (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)   
ใช้ขอ้มูลจาํนวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2562  
จดัสรรให1้00 %ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรียน  
อตัราคนละ 20 บาท จาํนวน 200 วนั  จาํนวน 85 คน  
(85*20*200=340,000 บาท)  
(13)  คา่อาหารกลางวนัสาํหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบล
แมก่รณ์  จาํนวน 254,800 บาท 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัสาํหรบัศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กตาํบลแมก่รณ์  (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็กอนุบาล  
และเด็ก  ป.1-ป.6)   
ใช้ขอ้มูลจาํนวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2562 
จดัสรรให1้00 %   ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรให้
นกัเรียน  อตัราคน
ละ 20 บาท  จาํนวน 245 วนั  จาํนวน 52
คน (52*245*20= 254,800 บาท) 
(14) คา่ใช้จา่ยระบบอนิเตอร์เน็ต ระบบ  
Wireless Fidelity: WIFI จาํนวน 7,200 บาท 
(15) คา่ใช้จา่ยในการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียน 
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ในสงักดั อปท. ขา้ราชการครู/พนกังานครู อตัราคน
ละ 3,000 บาท(3,000*6=18,000 บาท) 
 

     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
     2. ตามหนงัสือ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ ว 2598 ลง
วนัที ่3 กรกฎาคม 2563 
     3. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0816.2/
ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอุดหนุน
ท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 226 ลาํดบัที ่ 11 
 
 
  

    โครงการอบรมพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา จาํนวน 30,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินงานตามโครงการอบรมการจดัทาํ
แผนพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา และคา่ใช้จา่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง ฯลฯ   
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
     2. ตามหนงัสือ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ ว 2598 ลง
วนัที ่3 กรกฎาคม 2563 
     3. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0816.2/
ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอุดหนุน
ท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  234  ลาํดบัที ่ 23  

      

  
   คา่วสัด ุ รวม 30,000 บาท   
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ตาํบลแมก่รณ์ ซึง่แยกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
  1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เช่น หนงัสือ เครือ่ง
คดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก กรรไกร เกา้อ้ี
พลาสตกิ แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต ัง้(กระดาน
ดาํ) ทีถู่พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดั
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กระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที ่พระ
บรมฉายาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่สาํนกังาน
หรือหน่วยงาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้าย
ตา่งๆ มูลี่,่มา่นรบัแสง(ตอ่ผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬกิาต ัง้หรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาํลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ชัน้ใสถุ่งนอน  ชัน้วางรองเทา้  ฯลฯ  
   2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ั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 แฟ้มสมุด
บญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้สาํลี ธง
ชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ่ นํ้ามนั ไข ข้ีผึง้ นํ้าดืม่สาํหรบับรกิาร
ประชาชนในสาํนกังาน ฯลฯ   
 
 
2. เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน โรงเรียน อบต. 
แมก่รณ์ ซึง่แยกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เช่น หนงัสือ เครือ่ง
คดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก กรรไกร เกา้อ้ี
พลาสตกิ แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต ัง้(กระดาน
ดาํ) ทีถู่พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดั
กระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที ่พระ
บรมฉายาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่สาํนกังาน
หรือหน่วยงาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้าย
ตา่งๆ มูลี่,่มา่นรบัแสง(ตอ่ผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬกิาต ัง้หรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาํลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก  ชัน้ใสถุ่งนอน  ชัน้วางรองเทา้  ฯลฯ  
   2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบ
คาํผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษกาว ชอล์ค สมุด ซอง
เอกสาร ตลบัผงหมกึ นํ้าหมกึปริน้ท์ เทป พีวีซี แบบ
ใส นํ้ายาลบกระดาษไข  
กระดาษไข ไมบ้รรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน แฟ้มสมุดบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบ
พมิพ์ ผา้สาํลี ธงชาต ิสิง่พิมพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้ง
พมิพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ่  นํ้ามนัไข ข้ีผึง้ นํ้าดืม่
สาํหรบับรกิารประชาชนในสาํนกังาน ฯลฯ 
 

     1.  ตามหนงัสือระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
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ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่งหลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  

      

  
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  
 
 
  

      

  
   วสัดุกอ่สรา้ง จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เช่น ไมต้า่งๆ  
สี ปูนซีเมนต์ ทราย ,หนิ อฐิหรือซีเมนต์
บล็อก  กระเบ้ือง สงักะสี  กระสอบทราย ฯลฯ  
  

     1.  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานการศกึษา(00210) 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212)   

      

  
  งบลงทุน รวม 399,700 บาท   
   คา่ครุภณัฑ์ รวม 199,700 บาท   
   ครุภณัฑ์สาํนกังาน         
    โครงการจดัซ้ือเครื่องปรบัอากาศ จาํนวน 106,600 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการจดัซ้ือ 
เครือ่งอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)  
ขนาด 44,000 บีทียู จาํนวน 2 เครือ่งๆละ 53,300 บาท 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
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1)ขนาดทีก่าํหนดเป็นขนาดไมต่ํ่ากวา่ 44,000 บีทีย ู
2)  ราคาทีก่าํหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง้ 
3)  เครือ่งปรบัอากาศทีมี่ความสามารถในการทาํความ
เย็น ขนาดไมเ่กนิ 40,000 บีทียู  ตอ้งไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐาน ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยดั
ไฟฟ้าเบอร์ 5           
4)  ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบสาํเร็จรูปท ัง้ชุด  
ท ัง้หน่วยสง่ความเย็นและหน่วยระบายความรอ้นจาก
โรงงานเดียวกนั           
5)  เครือ่งปรบัอากาศทีมี่ระบบฟอกอากาศ  เช่น แผน่ฟอก
อากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครือ่งผลิต
ประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นตน้ สามารถดกัจบัอนุภาค  
ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทาํความสะอาดได้ 
-  ชนิดต ัง้พ้ืนหรือแขวน                
-  ชนิดตดิผนงั   
 
           
    
สาํหรบัชนิดตูต้ ัง้พ้ืน เป็นเครือ่งปรบัอากาศทีไ่มมี่ระบบ
ฟอกอากาศ           
6)  มีความหน่วงเวลาการทา้งานของคอมเพรสเซอร์         
7)  การจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศขนาดอืน่ ๆ (นอกจาก
ขอ้ 3) ใหเ้ป็นไปตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แหง่ชาต ิครัง้ที ่3/2539 (ครัง้ที ่57)  เมือ่วนัที ่14  
มถิุนายน 2539  เกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน โดยให้
พจิารณาจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศทีมี่ประสทิธภิาพ
สูง (EER)  นอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคา โดยใช้
หลกัการเปรียบเทยีบคุณสมบตั ิคือ               
-  ถา้จาํนวนบีทียูเทา่กนั  ใหพ้จิารณาเปรียบเทียบจาํนวน
วตัต์ทีน่้อยกวา่                
-   ถา้จาํนวนบีทียูไมเ่ทา่กนั ใหน้ําจาํนวนบีทียูหารดว้ย
จาํนวนวตัต์ (บีทียูตอ่วตัต์) ผลทีไ่ดคื้อคา่ EER ถา้คา่
ของ EER สูง ถือวา่เครือ่งปรบัอากาศมีประสทิธภิาพสูง
สามารถประหยดัพลงังานได้ดีกวา่           
8)  การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ                 
(1)  แบบแยกสว่น ประกอบดว้ยอุปกรณ์ ดงัน้ี 
สวติช์ 1 ตวั  ทอ่ทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวน
ยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกนิ 15 เมตร 
9)  คา่ตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ (กรณีตอ้งการแสดงคา่
ตดิต ัง้แยกจากราคาเครื่องปรบัอากาศ)                
(1)  ชนิดต ัง้พ้ืนหรือชนิดแขวน   
ขนาดไมต่ํ่ากวา่13,000 บีทยีู 4,000  บาท                      
ขนาดไมต่ํ่ากวา่ 40,000 บีทียู  5,500  บาท                 
(2)  ชนิดตูต้ ัง้พ้ืน                     
ขนาดไมต่ํ่ากวา่ 33,000 บีทียู 5,000 บาท                      
ขนาดไมต่ํ่ากวา่ 42,000 บีทียู  6,000  บาท                 

      

  
(3)  ชนิดตดิผนงั  
ขนาด12,000-24,000บีทยีู3,000 บาท 
จดัซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  สาํนกั
งบประมาณ ธนัวาคม 2561 
 

1. พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
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     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ 
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212  

    โครงการจดัซ้ือตูเ้อกสารเหล็ก 2 บาน จาํนวน 9,800 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการจดัซ้ือ   
ตูเ้อกสารเหล็ก 2 บาน จาํนวน  2 หลงั ๆ ละ 4,900 บาท 
ขนาดกวา้ง 91.50 เซนตเิมตร ลกึ  45.70 เซนตเิมตร      
สูง 183.00 เซนตเิมตร  3 แผน่ช ัน้เหล็กปรบัระดบัได ้ 
จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด  
  

1. พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
 
 
 
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ 
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  

      

  
    โครงการจดัซ้ือพดัลมตดิผนงั จาํนวน 57,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการจดัซ้ือ   
พดัลมตดิผนงั 18 นิ้ว จาํนวน 20 ตวัๆ ละ 2,850 บาท  
คุณสมบตั ิ 
     1.ใบพดัแบบ 3 ใบพดั มีตะแกรงถีแ่บบพเิศษตดิต ัง้
งา่ย ออกแบบฐานใหส้ามารถตดิผนงัไดใ้นพ้ืนที่
จาํกดั สามารถส ั่งงานสะดวกดว้ยเชือก 2 เสน้ ท ัง้แบบ
ควบคุมแรงลมและควบคุมการสา่ยมอเตอร์แบบปิด  
ป้องกนัฝุ่นละออง และสิง่แปลกปลอม 
     2.THERMAL FUSE ตดัไฟอตัโนมตัเิมือ่มอเตอร์มี
อุณหภูมเิกนิ 
     3.CURRENT FUSE ตดัไฟอตัโนมตัเิมือ่ไฟฟ้า
ลดัวงจร 
     4.มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิน้สว่นทีไ่ม่
ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิม่ความปลอดภยัผลติภายใต้
มาตรฐาน RoHS จาํกดัสารตอ้งหา้ม 6 ชนิด 
     5.ประหยดัไฟสูงสุดเบอร์ 5 
     6.รบัประกนัมอเตอร์ 5 ปี 
จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 
 

1. พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212  
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   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์         
    โครงการจดัซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ สาํหรบังาน

สาํนกังาน 
จาํนวน 16,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการจดัซ้ือ   
เครือ่งคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ สาํหรบังานสาํนกังาน 
จาํนวน 1 เครือ่ง 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
    -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 2 แกน
หลกั (2 core) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไม่
น้อยกวา่ 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิา
ไดใ้นกรณีทีต่อ้งใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จาํนวน 1 หน่วย 
     -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาํ
แบบ Cache Memoryรวมใน
ระดบั (Level) เดียวกนั ขนาดไมน่้อยกวา่ ๔ MB 
     -มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา่ ขนาดไมน่้อยกวา่ 4 GB 
     -มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 120 GB จาํนวน 1หน่วย 
     -มีจอภาพทีร่องรบัความละเอียดไมน่้อยกวา่ 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาดไมน่้อยกวา่ 12 นิ้ว 
     -มีช่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่
น้อยกวา่ 3 ช่อง 
     -มีช่องเชือ่มตอ่แบบ HDMI หรือ VGA จาํนวนไมน้่อย
กวา่ 1 ช่อง 
     -มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)  
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่จาํนวน ไมน้่อยกวา่ 
1ช่อง 
     -สามารถใช้งานไดไ้มน้่อยกวา่ Wi – Fi  
(IEEE 802.11b,g,n) และ Bluetooth 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร์ฉบบัเดอืนมีนาคม 2562 กระทรวงดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม    

    1. พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ 
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา (00212 

      

  
      

           
    โครงการจดัซ้ือเครื่องพมิพ์เลเชอร์ หรือ LED ขาวดาํ ชนิด 

Network 
จาํนวน 8,900 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการจดัซ้ือเครือ่งพมิพ์
เลเซอร์  
หรือ LED ขาวดาํ ชนิด Network จาํนวน  1 เครือ่ง  
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
     -มีความละเอียดในการพมิพ์ไมน่้อย
กวา่ 1,200 x 1,200 dpi 
     -มีความเร็วในการพมิพ์สาํหรบักระดาษ A4 ไมน่้อย
กวา่ 28 หน้าตอ่หนาท ี(ppm) 
     -สามารถพมิพ์เอกสารกลบัหนา้อตัโนมตัไิด้ 
     -มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไมน่้อย
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กวา่ 128 MB 
     -มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา่ จาํนวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง 
     -มีช่องเชือ่มต่อระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกวา่ จาํนวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใช้
งานผา่นเครือขา่ยไรส้าย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)  
ได้ 
     -มีถาดใสก่ระดาษไดร้วมไมน้่อยกวา่ ๒๕๐ แผน่ 
     -สามารถใช้ไดก้บั A๔,Letter,Legalและ Custom 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 
 

1. พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ 
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  

      
           

    โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) 

จาํนวน 1,400 บาท 
  

      

  
เพือ่ซ้ืออุปกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) จาํนวน 2 เครือ่ง 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
- สามารถอา่นและเขียนข้อมูลในบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้
- มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาไมน่้อยกวา่ 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผา่นช่อง
เชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กบับตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  
ทีใ่ช้แรงดนัไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 
1.8 Volts ไดเ้ป็นอยา่งน้อย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดจิทิลั 
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 324 ลาํดบัที ่38  

      

  
   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 200,000 บาท   
   คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง         
    คา่ใช้จา่ยในการปรบัปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ 
จาํนวน 200,000 บาท 

  
      

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการปรบัปรุง/ซอ่มแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบสงักดั อปท.  
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     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 
     2. ตามหนงัสือ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ ว 2598 ลง
วนัที ่3 กรกฎาคม 2563 
     3. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยรองรบั
เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศกึษา (00210)   
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  

  งบเงนิอุดหนุน รวม 1,362,000 บาท   
   เงนิอดุหนุน รวม 1,362,000 บาท   
   เงนิอุดหนุนสว่นราชการ         
    โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั (ปลูกพืชผกัสวนครวั) จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยอุดหนุนโรงเรียนบา้นปางคกึ  เพือ่ดาํเนินงานตาม
โครงการ เกษตรเพือ่อาหารกลางวนั (ปลูกพืชผกัสวนครวั) 
 

     1. ตามหนงัสือที ่ศธ 04043.038/101  
ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 2562 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3616 
ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559เรือ่ง ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่2  หน้า 238  ลาํดบัที ่29  

      

  
    โครงการน้อมนําปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงสูโ่รงเรียนบา้น 

ปางริมกรณ์ 
จาํนวน 10,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยอุดหนุนโรงเรียนบา้นปางริมกรณ์  เพือ่ดาํเนิน 
การตามโครงการน้อมนําปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
สูโ่รงเรียนบา้นปางรมิกรณ์ 
     1. ตามหนงัสือที ่ศธ 04043/2068  
ลงวนัที ่23 พฤษภาคม 2562 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 เรือ่ง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่2  หน้า 161  ลาํดบัที ่40  

      

  
    โครงการเล้ียงไกพ่นัธ์ุไข่ จาํนวน 20,000 บาท   
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เพือ่จา่ยอุดหนุนโรงเรียนบา้นแมก่รณ์  เพือ่ดาํเนินการตาม
โครงการเล้ียงไกพ่นัธ์ุไข่ 
 

     1. ตามหนงัสือที ่ศธ 04043.066/138  
ลงวนัที ่22 พฤษภาคม 2562 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 เรือ่ง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 
 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่2  หน้า 155  ลาํดบัที ่28  

      

  
    โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยอุดหนุนโรงเรียนบา้นปางริมกรณ์  เพือ่ดาํเนิน 
การตามโครงการ สง่เสริมคุณธรรมจรยิธรรม 
 

     1. ตามหนงัสือที ่ศธ 04043/2068 ลงวนัที ่ 
23 พฤษภาคม 2562 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ 
อุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
เรือ่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่2  หน้า 240  ลาํดบัที ่35  

      

  
    โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนในเขตพ้ืนที่

รบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 
จาํนวน 1,312,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนทีร่บัผดิชอบ
ขององค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์   
ตามโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนในเขต
พ้ืนทีร่บัผดิชอบขององค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่
กรณ์ จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก  เด็กอนุบาล  และเด็กป.1 – ป.6   
ใช้ขอ้มูลจาํนวนเด็ก ณ วนัที ่ 10  มถิุนายน  2562  
จดัสรรในอตัราคนละ 20  บาท จดัสรร 100 % ทกุ
สงักดั แยกเป็น 
(1).ร.ร. สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้
พ้ืนฐาน (สพฐ.) จาํนวน  200 วนั   
ภายในเขตตาํบลแมก่รณ์ จาํนวน  3  แหง่  
ต ัง้ไว ้ 1,312,000 บาท  
1.  โรงเรียนบา้นแมก่รณ์      
2.  โรงเรียนบา้นปางรมิกรณ์      
3.  โรงเรียนบา้นปางคกึ    
รวมจาํนวนเด็กท ัง้สิน้  328 คนๆละ 20 บาท 
จาํนวน 200 วนั  (328*20*200=1,312,000) 
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
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ว 3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 
     2. ตามหนงัสือ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ ว 2598  
ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2563 
     3. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยรองรบั
เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  236  ลาํดบัที ่26 
และหน้า 237 ลาํดบัที ่27-28 
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แผนงานสาธารณสขุ   
 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 511,000 บาท   
  งบดาํเนินงาน รวม 248,000 บาท   
   คา่ใชส้อย รวม 248,000 บาท   
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการควบคุมและป้องกนัโรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการควบคุมและป้องกนั
โรคตดิต่อและโรคไม่ตดิตอ่ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฯลฯ  
     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) 
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 175  ลาํดบั 1  

      

  
    โครงการพน่หมอกควนัในพ้ืนทีต่าํบลแมก่รณ์ จาํนวน 150,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการพน่หมอกควนัใน
พ้ืนทีต่าํบลแมก่รณ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
   

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 175 ลาํดบั 3  

      

  
    โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
   

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
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พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 176  ลาํดบั 4 

    โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคตา่งๆ ในตาํบลแมก่รณ์ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกนัโรค
ตา่งๆ  
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 176 ลาํดบั 5   

      

  

    

โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้  
ตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ  
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควฒันวรขตัตยิรานารี 

จาํนวน 65,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการสตัว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒันวร
ขตัตยิรานารี และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
 

     1. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้
ถิน่ ที ่มท 0810.5/ว 1082 ลงวนัที ่10 เมษายน
2561 เรือ่ง แนวทางการดาํเนินโครงการสตัว์ปลอด
โรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ ฯ 
     2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.5/
ว 0120 ลงวนัที ่12 มกราคม 2560 เรือ่ง แนวทางการ
ดาํเนินงานป้องกนั และควบคุมโรคพิษสุนขับา้ขององค์กาํ
ปกครองสว่นทอ้งถิน่   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 177 ลาํดบั 7 
  

      

  
    โครงการสาํรวจขอ้มูลจาํนวนสตัว์และขึน้ทะเบียนสตัว์ตาม

โครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ฯ 
จาํนวน 8,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการสาํรวจข้อมูล
จาํนวนสตัว์ และขึน้ทะเบียนสตัว์ ตามโครงการสตัว์ปลอด
โรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ฯ และคา่ใช้จา่ย
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
  

     1. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้
ถิน่ ที ่มท 0810.5/ว 1082 ลง
วนัที ่10 เมษายน 2561 เรือ่ง แนวทางการดาํเนิน 
โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ ฯ 
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     2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.5/
ว 0120 ลงวนัที ่12 มกราคม 2560เรือ่ง แนวทางการ
ดาํเนินงานป้องกนั และควบคุมโรคพิษสุนขับา้ขององค์กาํ
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)   
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 179  ลาํดบั  8  

    โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบิตัหิน้าทีด่า้น
สาธารณสุข 

จาํนวน 10,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการอบรมพฒันา
ศกัยภาพของผูป้ฏบิตัหิน้าทีด่า้นสาธารณสุขและคา่ใช้จา่ย
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
     1. พรบ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557       
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 176 ลาํดบั 6  

      

  
  งบเงนิอุดหนุน รวม 263,000 บาท   
   เงนิอดุหนุน รวม 263,000 บาท   
   เงนิอุดหนุนสว่นราชการ         

    
โครงการผา่ตดั-ทาํหมนัเพือ่ลดจาํนวนสุนขัและแมวทีเ่ป็นสตัว์
พาหนะของโรคพษิสุนขับา้ในสุนขัและแมวไมมี่เจา้ของใน
พ้ืนทีจ่งัหวดัเชียงราย 

จาํนวน 3,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนสาํนกังานปศุสตัว์จงัหวดั
เชียงราย  เพือ่ดาํเนินงานตามโครงการผา่ตดั-ทาํหมนัเพื่อ
ลดจาํนวนสุนขัและแมวทีเ่ป็นสตัว์พาหนะของโรคพษิสุนขั
บา้ในสุนขัและแมวไมมี่เจา้ของในพ้ืนทีจ่งัหวดัเชียงราย 
 

     1. ตามหนงัสือสาํนกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่อาํเภอ
เมืองเชียงราย ที ่ชร 0023.6/ 251ลงวนัที ่ 30 พฤษภาคม 2560 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559    
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00224)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   หน้า 220  ลาํดบั 54  

      

  
   เงนิอุดหนุนเอกชน         
    01 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้นแมก่รณ์  

ตามโครงการตามแนวพระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 
จาํนวน 20,000 บาท 

  

      

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข  เช่น คา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่วสัดุ อุปกรณ์การอบรม คา่ป้าย สือ่
ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งและ
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เครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จา่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้งและจาํเป็นสาํหรบัโครงการน้ี จาํนวน 3 โครงการ  
     1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม   
     2. โครงการตรวจสุขภาพเคลือ่นทีส่มเด็จพระเจา้น้อง
นางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี กรม
พระศรีสวางควฒันวรขตัตยิรานารี 
      3. โครงการช่วยลดการตดิเช้ือเอดส์จากแม่สูลู่ก
สภากาชาดไทยฯ พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลี 
กรมหมืน่สุทธนารีนาถ 
 

1. ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการ
ตามพระราชดาํร ิปี 2563 บา้นแมก่รณ์ หมู ่1  
ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5 
/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้น
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 188 ลาํดบั 15-16 และ
หน้าที ่189 ลาํดบัที ่17   

      
           

    02 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 บา้นเวียงหวาย 
ตามโครงการตามแนวพระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

จาํนวน 20,000 บาท 
  

      

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข  เช่น คา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่วสัดุ อุปกรณ์การอบรม คา่ป้าย สือ่
ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จา่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้งและจาํเป็นสาํหรบัโครงการน้ี 
จาํนวน 3 โครงการ  
     1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 
     2.โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ฯ 
     3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา  
เจา้ฟ้ามหาจกัรีสรินิธร มหาวชริาลงกรณวรราชภกัดี   
สริกิจิการณีิพีรยพฒัน  รฐัสีมาคุณากรปิยชาต ิสยามบรม
ราชกุมารี 
 

1. ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการ
ตามพระราชดาํร ิปี 2563 บา้นเวียงหวาย หมู ่2  
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ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5 
/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้น
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 190 ลาํดบัที ่18 ,  
หน้า 191 ลาํดบัที ่19 และหน้า 192 ลาํดบัที ่20  

      
           

    03 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 บา้นสวนดอก  
ตามโครงการตามแนวพระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

จาํนวน 20,000 บาท 
  

      

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข  เช่น คา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่วสัดุ อุปกรณ์การอบรม คา่ป้าย สือ่
ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่ง 
และเครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จา่ยอืน่
ทีเ่กีย่วขอ้งและจาํเป็นสาํหรบัโครงการน้ี 
จาํนวน 3 โครงการ  
     1.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา  
เจา้ฟ้ามหาจกัรีสรินิธร มหาวชริาลงกรณวรราชภกัดี   
สริกิจิการณีิพีรยพฒัน  รฐัสีมาคุณากรปิยชาต ิสยามบรม
ราชกุมารี 
     2.โครงการตรวจสุขภาพเคลือ่นทีส่มเด็จพระเจา้ 
น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควฒันวรขตัตยิรานารี 
     3.โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ฯ 
 

1. ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการ
ตามพระราชดาํร ิปี 2563 บา้นสวนดอก หมู ่3  
ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5 
/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้น
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 193 ลาํดบัที ่21, 
หน้า 194 ลาํดบัที ่22 และหน้า 195 ลาํดบัที ่23  

      
           

    04 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 บา้นแมส่าด  
ตามโครงการตามแนวพระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

จาํนวน 20,000 บาท 
  

      

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข  เช่น คา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่วสัดุ อุปกรณ์การอบรม คา่ป้าย สือ่
ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จา่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้งและจาํเป็นสาํหรบัโครงการน้ี 
จาํนวน 3 โครงการ  
     1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 
     2.โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ฯ 
     3.โครงการสง่เสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่
และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสรินิธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภกัดี  สริกิจิการิณีพีรยพฒัน  รฐัสีมาคุณากร
ปิยชาต ิสยามบรมราชกุมารี 
 

1. ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการ
ตามพระราชดาํร ิปี 2563 บา้นแมส่าด หมู ่4  
ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5 
/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้น
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  195 ลาํดบัที ่24 ,  
หน้า 196 ลาํดบัที ่25 และหน้า 197 ลาํดบัที ่26 

      

  
      

           
    05 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้นเมืองรวง  

ตามโครงการตามแนวพระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 
จาํนวน 20,000 บาท 

  

      

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข  เช่น คา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่วสัดุ อุปกรณ์การอบรม คา่ป้าย สือ่
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ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่ง 
และเครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จา่ยอืน่
ทีเ่กีย่วขอ้งและจาํเป็นสาํหรบัโครงการน้ี 
จาํนวน 3 โครงการ  
     1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 
     2.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจกัรีสรินิธร มหาวชริาลงกรณวรราชภกัดี   
สริกิจิการณีิพีรยพฒัน  รฐัสีมาคุณากรปิยชาต ิสยามบรม
ราชกุมารี 
     3.โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสรินิธร มหาวชริาลงกรณวร
ราชภกัดี  สริกิจิการณีิพีรยพฒัน  รฐัสีมาคุณากรปิยชาต ิ
สยามบรมราชกุมารี 
 

1. ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการ
ตามพระราชดาํร ิปี 2563  บา้นเมืองรวง หมู ่5  
ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5 
/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้น
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 198 ลาํดบัที ่27 , 
หน้า 199 ลาํดบัที ่28 และหน้า 200 ลาํดบัที ่29 

      
           

    06 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 บา้นปางมุง้  
ตามโครงการตามแนวพระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

จาํนวน 20,000 บาท 
  

      

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข  เช่น คา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่วสัดุ อุปกรณ์ การอบรม คา่ป้ายสือ่
ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่ง 
และเครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้ 
จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและจาํเป็นสาํหรบัโครงการน้ี   
จาํนวน 3 โครงการ  
     1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 
     2. โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ฯ 
     3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
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พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา  
เจา้ฟ้ามหาจกัรีสรินิธร มหาวชริาลงกรณวรราชภกัดี   
สริกิจิการณีิพีรยพฒัน  รฐัสีมาคุณากรปิยชาต ิสยามบรม
ราชกุมารี 
1. ตามตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ
โครงการตามพระราชดาํร ิปี 2563 บา้นปางมุง้ หมู ่6  
ลงวนัที ่3  กรกฎาคม  2562 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5 
/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้น
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  201 ลาํดบัที ่30 , 
หน้า 202 ลาํดบัที ่31-32 

      
           

    07 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 บา้นฝั่งหมิน่  
ตามโครงการตามแนวพระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

จาํนวน 20,000 บาท 
  

      

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข  เช่น คา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่วสัดุ อุปกรณ์การอบรม คา่ป้าย สือ่
ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จา่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้งและจาํเป็นสาํหรบัโครงการน้ี 
จาํนวน 3 โครงการ  
     1.โครงการสง่เสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่
และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสรินิธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภกัดี  สริกิจิการิณีพีรยพฒัน  รฐัสีมาคุณากร
ปิยชาต ิสยามบรมราชกุมารี 
     2.โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ฯ 
     3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา  
เจา้ฟ้ามหาจกัรีสรินิธร มหาวชริาลงกรณวรราชภกัดี   
สริกิจิการณีิพีรยพฒัน  รฐัสีมาคุณากรปิยชาต ิสยามบรม
ราชกุมารี 
 

1. ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการ
ตามพระราชดาํร ิปี 2563 บา้นฝั่งหมิน่ หมู ่7  
ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
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3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5 
/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้น
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  203 ลาํดบัที ่33 ,  
หน้า 204 ลาํดบัที ่34-35 

      
           

    08 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 บา้นใหม ่  
ตามโครงการตามแนวพระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

จาํนวน 20,000 บาท 
  

      

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข  เช่น คา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่วสัดุ อุปกรณ์การอบรม คา่ป้าย สือ่
ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จา่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้งและจาํเป็นสาํหรบัโครงการ
น้ี  จาํนวน 3 โครงการ  
     1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 
     2. โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ฯ 
     3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา  
เจา้ฟ้ามหาจกัรีสรินิธร มหาวชริาลงกรณวรราชภกัดี   
สริกิจิการณีิพีรยพฒัน  รฐัสีมาคุณากรปิยชาต ิสยามบรม
ราชกุมารี 
 

1. ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการ
ตามพระราชดาํร ิปี 2563 บา้นใหม ่หมู ่8  
ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5 
/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้น
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  205 ลาํดบัที ่36 , 
หน้า 206 ลาํดบัที ่37-38 

      
           

    09 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้นปางกอก  
ตามโครงการตามแนวพระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

จาํนวน 20,000 บาท 
  

      

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข  เช่น คา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่วสัดุ อุปกรณ์การอบรม คา่ป้าย  
สือ่ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จา่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้งและจาํเป็นสาํหรบัโครงการน้ี 
จาํนวน 3 โครงการ  
     1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 
     2. โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ฯ 
     3. โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสุขภาพแมแ่ละเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสรินิธร มหาวชริาลงกรณวร
ราชภกัดี  สริกิจิการณีิพีรยพฒัน  รฐัสีมาคุณากรปิยชาต ิ
สยามบรมราชกุมารี 
 

1. ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการ
ตามพระราชดาํร ิปี 2563 บา้นปางกอก หมู ่9  
ลงวนัที ่12 กรกฎาคม  2562 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5 
/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้น
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  207 ลาํดบัที ่39 , 
หน้า 208 ลาํดบัที ่40 และหน้า 209 ลาํดบัที ่41 

      

  
      

           
    10 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่10 บา้นปางริมกรณ์  

ตามโครงการตามแนวพระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 
จาํนวน 20,000 บาท 

  

      

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข  เช่น คา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่วสัดุ อุปกรณ์การอบรม คา่ป้าย  
สือ่ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จา่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้งและจาํเป็นสาํหรบัโครงการน้ี   
จาํนวน 3 โครงการ  
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     1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 
     2. โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ฯ 
     3. โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสุขภาพแมแ่ละเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสรินิธร มหาวชริาลงกรณวร
ราชภกัดี  สริกิจิการณีิพีรยพฒัน  รฐัสีมาคุณากรปิยชาต ิ
สยามบรมราชกุมารี 
 

1. ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการ
ตามพระราชดาํร ิปี 2563 บา้นปางรมิกรณ์ หมู ่10  
ลงวนัที ่12 กรกฎาคม 2562 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5 
/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้น
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  210 ลาํดบัที ่42 , 
หน้า 211 ลาํดบัที ่43 และหน้า 212 ลาํดบัที ่44 

      
           

    11 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่11 บา้นปางป่าออ้  
ตามโครงการตามแนวพระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

จาํนวน 20,000 บาท 
  

      

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข  เช่น คา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่วสัดุ อุปกรณ์การอบรม คา่ป้าย  
สือ่ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จา่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้งและจาํเป็นสาํหรบัโครงการน้ี   
จาํนวน 3 โครงการ  
     1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 
     2. โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ฯ 
     3. โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสุขภาพแมแ่ละเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสรินิธร มหาวชริาลงกรณวร
ราชภกัดี  สริกิจิการณีิพีรยพฒัน  รฐัสีมาคุณากรปิยชาต ิ
สยามบรมราชกุมารี 
1. ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการ
ตามพระราชดาํร ิปี 2563 บา้นปางป่าออ้ หมู ่11  
ลงวนัที ่12 กรกฎาคม 2562 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
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องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559   
3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5 
/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้น
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  212 ลาํดบัที ่45 , 
หน้า  213 ลาํดบัที ่46-47  

    12 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่12 บา้นหนองเขียว 
ตามโครงการตามแนวพระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

จาํนวน 20,000 บาท 
  

      

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข  เช่น คา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่วสัดุ อุปกรณ์การอบรม คา่ป้าย  
สือ่ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จา่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้งและจาํเป็นสาํหรบัโครงการน้ี   
จาํนวน 3 โครงการ  
     1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา เจา้
ฟ้ามหาจกัรีสรินิธร มหาวชริาลงกรณวรราชภกัดี   
สริกิจิการณีิพีรยพฒัน  รฐัสีมาคุณากรปิยชาต ิสยามบรม
ราชกุมารี 
     2. โครงการตรวจสุขภาพเคลือ่นทีส่มเด็จพระเจา้น้อง
นางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควฒันวรขตัตยิรานารี 
     3. โครงการปรบัปรุงภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-
72 เดือนของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสรินิธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภกัดี  สริกิจิการิณีพีรยพฒัน  รฐัสีมาคุณากร
ปิยชาต ิสยามบรมราชกุมารี 
 

1. ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการ
ตามพระราชดาํร ิปี 2562 บา้นหนองเขียว หมู ่12  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5 
/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้น
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  214 ลาํดบัที ่48 , 
หน้า 215 ลาํดบัที ่49 และหน้า 216 ลาํดบัที ่50 

      
           

    13 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่13 บา้นป่าสกัทอง 
ตามโครงการตามแนวพระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข 

จาํนวน 20,000 บาท 
  

      

  
เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินโครงการตามแนว
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข  เช่น คา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่วสัดุ อุปกรณ์การอบรม คา่ป้าย  
สือ่ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จา่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้งและจาํเป็นสาํหรบัโครงการน้ี 
จาํนวน 3 โครงการ  
     1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 
     2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา เจา้
ฟ้ามหาจกัรีสรินิธร มหาวชริาลงกรณวรราชภกัดี   
สริกิจิการณีิพีรยพฒัน  รฐัสีมาคุณากรปิยชาต ิสยามบรม
ราชกุมารี 
     3. โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสุขภาพแมแ่ละเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสรินิธร มหาวชริาลงกรณวร
ราชภกัดี  สริกิจิการณีิพีรยพฒัน  รฐัสีมาคุณากรปิยชาต ิ
สยามบรมราชกุมารี 
1. ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการ
ตามพระราชดาํร ิปี 2563 บา้นป่าสกัทอง หมู ่13  
ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2562 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5 
/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้น
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสุข(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  217 ลาํดบัที ่51 , 
หน้า 218 ลาํดบัที ่52 และหน้า 219 ลาํดบัที ่53 
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์   
 งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 25,000 บาท   
  งบดาํเนินงาน รวม 25,000 บาท   
   คา่ใชส้อย รวม 25,000 บาท   
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการดูแลผูพ้กิารและผู้ดอ้ยโอกาส จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการดูแลผูพ้กิารและ
ผูด้อ้ยโอกาส และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230)  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ (00232)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 140  ลาํดบั 2  

      

  
    โครงการเยีย่มบา้นผูด้อ้ยโอกาส จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการเยีย่มบา้น
ผูด้อ้ยโอกาส และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230)  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ (00232)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 142 ลาํดบั 7  

      

  
    โครงการเยีย่มบา้นผูป่้วยเอดส์ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการเยีย่มบา้นผูป่้วย
เอดส์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) 
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230)  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ (00232)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 142 ลาํดบั 7 
  

      

  
    โครงการเยีย่มบา้นผูพ้กิาร จาํนวน 5,000 บาท   
      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการเยีย่มบา้นผู้
พกิาร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ        
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     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) 
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230)  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ (00232)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 142 ลาํดบั 7  

    โครงการเยีย่มบา้นผูสู้งอายุ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการเยีย่มบา้น
ผูสู้งอายุ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) 
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230)  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์(00232)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 142 ลาํดบั 7 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

  
แผนงานเคหะและชุมชน   

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 2,560,320 บาท   
  งบบุคลากร รวม 1,696,620 บาท   
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,696,620 บาท   
   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 771,300 บาท   
      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดือนพนกังานสว่นตาํบล         
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แมก่รณ์ สงักดักองช่าง  ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองช่าง 
และตาํแหน่งวศิวกร 
 

     - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ย 
ดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
  

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของ ผอ.กองช่าง  
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์  
     - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ย 
ดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241)    

      

  
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 810,000 บาท   

      

  
1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ เพือ่จา่ยเป็น
คา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ  จาํนวน  4 อตัรา   
2. เพือ่จา่ยเป็นจา้งพนกังานจา้งท ั่วไป (คนงานท ั่วไป)  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป (คนงานท ั่วไป)
จาํนวน 2 อตัรา  
 

     - ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
คาํนวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)   

      

  
   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 73,320 บาท   

      

  
เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง 
        1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.)  
ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 4 อตัรา สงักดักอง
ช่าง   
        2. เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) 
ใหแ้กพ่นกังานจา้งท ั่วไป จาํนวน  2 อตัรา  สงักดักองช่าง  
  

      
- ตามหนงัสือสาํนกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการคาํนวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการ
บรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)   

      

  
  งบดาํเนินงาน รวม 388,000 บาท   
   คา่ตอบแทน รวม 98,000 บาท   
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   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 40,000 บาท 
  

      

  
1.เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ  สาํหรบัพนกังานสว่นตาํบลและพนกังานจา้งเป็น
กรณีพเิศษ (เงนิโบนสั) ประจาํปีงบประมาณ 2563 
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนด
เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็น
เงนิรางวลัประจาํปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ย
อืน่ขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2557 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
 
2.เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบังาน
จา้ง ช่างผูค้วบคุมงานและคณะกรรมการชุดตา่ง ๆ  
 

     1. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 3652 ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2553 เรือ่งการเบกิ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการดาํเนินการซ้ือหรือการ
จา้ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง และผู้ควบคุมงานกอ่สรา้ง
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/
ว 4231 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2546 เรือ่ง การเบกิ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการดาํเนินการซ้ือหรือการ
จา้ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง และผู้ควบคุมงานกอ่สรา้ง
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)  

      

  
      

           
   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลและพนกังานจา้งภายในกองช่าง 
  

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ
จา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)  
  

      

  
   คา่เช่าบา้น จาํนวน 42,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล ภายใน
กองช่าง  องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์  
  

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เช่าบา้น
ของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241)    

      

  
   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 6,000 บาท   
      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังาน         
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สว่นตาํบลภายในกองช่างองค์การบรหิารส่วนตาํบล 
แมก่รณ์  
  

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบุตรของพนกังานสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และ(ฉบบที ่3)พ.ศ.2549  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)    

   คา่ใชส้อย รวม 145,000 บาท   
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร         
    คา่จา้งเหมาบรกิารงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สรา้ง จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารงานจา้งออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอ่สรา้ง 
 

     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่งหลกัเกณฑก์าร
เบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิาร 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. ตามกฎกระทรวง กาํหนดอตัราคา่จา้งผูใ้หบ้รกิาร
งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สรา้ง พ.ศ. 2560 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชน (00241)   

      

  
    คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาตา่ง ๆ ทีเ่ป็นกจิการในอาํนาจ
หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เช่น 
(1)เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร 
(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ,เขา้เลม่
ขอ้บญัญตั ิ, เย็บ/เขา้เลม่เอกสารประกอบการนิเทศ
งาน เอกสารอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ  
(3)เพือ่จา่ยเป็นคา่ซกัฟอก 
(4)เพือ่จา่ยเป็นคา่กาํจดัสิง่ปฏกิูล 
(5)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารป้องกนัและกาํจดัปลวก 
(6)เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าทรพัย์สนิ(ยกเวน้คา่เช่าบา้น) เช่น คา่
เช่าสงัหารมิทรพัย์ คา่เช่าเครือ่งถา่ยเอกสาร และคา่เช่า
ทรพัย์สนิอืน่ๆ ฯลฯ  
(7)เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกีย่วกบั
การจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสียง
โทรทศัน์ โรงมหรสพและสิง่พมิพ์ตา่งๆ) ฯลฯ  
(8)เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  
(9)เพือ่จา่ยเป็นคา่เบ้ียประกนั 
(10)เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินคดีตามคาํ
พพิากษา 
(11)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เช่น จา้งเหมาอดั
และลา้งฟิล์มถา่ยรูป ,จา้งเหมาทาํความสะอาด ,จา้งเหมา
ดูแลสถานทีท่อ่งเทีย่ว ฯ ,จา้งเหมาคนสวน ,จา้งเหมาคน
รกัษาความปลอดภยั รวมถงึคา่จา้งแรงงาน บุคคล หรือจ้าง
เหมาบรกิาร เพือ่ช่วยเหลือการปฏบิตังิานทีจ่าํเป็นหรืองาน
เฉพาะดา้นของ อบต. หรืองานบรกิารอืน่ๆทีจ่าํเป็นสาํหรบั
การบรหิารงาน ของ อบต.แมก่รณ์ 
 (12)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ดงัน้ี 
12.1คา่ปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีร่าชการเพือ่ให้
ราชการไดใ้ช้บรกิารไฟฟ้า รวมถงึคา่ตดิต ัง้หม้อ
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แปลง เครือ่งวดัและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์อง
การไฟฟ้า 
12.2คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิต ัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิม่เตมิ คา่ธรรมเนียม รวมถงึการปรบัปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิม่กาํลงัไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบาํรุงรกัษา
หรือซอ่มระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
(13)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ประปา ดงัน้ี 
13.1คา่วางทอ่ประปาภายนอกสถานทีร่าชการ เพือ่ให้
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ช้บรกิารนํ้าประปา รวมถงึ
คา่ตดิต ัง้มาตรวดันํ้าและอุปกรณ์ประปา ซึง่เป็นกรรมสทิธิ์
ของการประปา 
13.2คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปาและตดิต ัง้อุปกรณ์ประปา
เพิม่เตมิ รวมถงึ การปรบัปรุงระบบประปา การบาํรุงรกัษา
หรือซอ่มแซมระบบประปาและอุปกรณ์ 
(14)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ดงัน้ี 
14.1คา่ใช้จา่ยตา่งๆในการตดิต ัง้โทรศพัท์ ยกเวน้ คา่
ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศพัท์พว่งภายใน และเครื่องโทรศพัท์
ภายใน 
(15)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่ง 
                        ฯลฯ 
 
     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559  

      

  
เรือ่งหลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชน (00241)   

      

  
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ       
  

    คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 30,000 บาท   

      

  
   (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น คา่เบ้ียเล้ียง
เดนิทาง ,คา่พาหนะ ,คา่เช่าทีพ่กั ,คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่
อากาศยาน ,คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ ,คา่ธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบนิ ,คา่ลงทะเบียนตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆในการ
เดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่น
ตาํบล , ลูกจา้งประจาํ ,พนกังานจา้ง, ผูมี้สทิธแิละได้รบั
คาํส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการ  ฯลฯ   
   (2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ เช่น คา่จดัซ้ือหนงัสือ
วชิาการ  หนงัสือราชการ ตามเอกสารการอบรมสมัมนา
ประชุมทางวชิาการ  ฯลฯ   
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ,  
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบบัที ่3)พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
   

      

  
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 100,000 บาท   
      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ ในกรณี
การซอ่มแซมบาํรุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใช้งานได้       
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ตามปกต ิของวสัดุ ครุภณัฑ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง (กรณี
เป็นการจา้งเหมาท ัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงานใหจ้า่ยจากคา่
ใช้สอย สว่นกรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็น
ผูด้าํเนินการซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเองใหป้ฏบิตัิ
ดงัน้ี 
(1)คา่จา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ้า่ยจากคา่ใช้
สอย 
(2)คา่สิง่ของทีซ้ื่อมาใช้ในการซอ่มแซมบาํรุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหจ้า่ยจากคา่วสัดุ)  
  

     -  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
  

   คา่วสัด ุ รวม 145,000 บาท   
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ซึง่แยก
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เช่น หนงัสือ เครือ่ง
คดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก กรรไกร เกา้อ้ี
พลาสตกิ แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต ัง้(กระดาน
ดาํ) ทีถู่พ้ืนตะแกรงวางเอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดั
กระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที ่พระ
บรมฉายาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่สาํนกังาน
หรือหน่วยงาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้าย
ตา่งๆ มูลี่,่มา่นรบัแสง(ตอ่ผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬกิาต ัง้หรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาํลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ  
   2.วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ 
 
 
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ั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 แฟ้มสมุด
บญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้สาํลี ธง
ชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ่ นํ้ามนั ไข ข้ีผึง้ นํ้าดืม่สาํหรบับรกิาร
ประชาชนในสาํนกังาน ฯลฯ 
   

     1.  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ทีม่ท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน  
2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้
สอย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241)  

      
           

   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ซึง่แยก
เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เช่น ไมโครโฟน ขา
ต ัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้า เครือ่งวดั
กระแสไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนั 
ไฟฟ้า มาตรสาํหรบัตรวจวงจรไฟฟ้า  เครือ่งประจุไฟ  ฯลฯ 
   2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น ฟิวส์ เทปพนั
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า หลอดวทิยุทรานซติ
เตอร์และชิน้สว่นวทิยุ ลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง
คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือ เสอากาศสาํหรบัวทิยุ,เครือ่งรบั
โทรทศัน์,จานรบัสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ 
   3.วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ของทีใ่ช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทีมี่ลกัษณะ
เป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง เช่น ดอก
ลาํโพง แผงวงจร ผงัแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทาง
ไฟ  ฯลฯ   
     1.  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจําแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561  

      

  



146 
 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้
สอย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241)   

      
           

   วสัดุกอ่สรา้ง จาํนวน 30,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เช่น ไม้
ตา่งๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ,หนิ อฐิหรือซีเมนต์
บล็อก  กระเบ้ือง สงักะสี  กระสอบทราย ฯลฯ   
 

     1.  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)    

      

  
   วสัดุเช้ือเพลิงและหลอ่ลืน่ จาํนวน 50,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือนํ้ามนัดีเซล, นํ้ามนัเบนซนิ, 
นํ้ามนัเครือ่ง นํ้ามนักา๊ด แกส๊หุงตม้ นํ้ามนัจารบีฯลฯ  

     1.  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
      3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
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     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)  

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ซึง่แยก
เป็น  2 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เช่น ขาต ัง้กลอ้ง ขา
ต ัง้เขียนภาพ กลอ่งและระวิงใสฟิ่ล์มภาพยนตร์ เครือ่งกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ  
   2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เช่น พูก่นั สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่
การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป,แผน่ซีดี) รูปสีหรือขาวดาํทีไ่ด้จากการลา้ง อดั
ขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม  ฯลฯ  
 

     1.  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจําแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
      2. หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
      3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว  
1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561  
 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้
สอย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค 
      4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

      

  
      

           
   วสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน 15,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ซึ่งแยก
เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
   1.วสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แตต่ามปกตมีิอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่นําไปใช้
งานแลว้เกดิชํารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซมใหใ้ช้งาน
ไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแล้วไมคุ่ม้คา่ เช่น แผน่หรือจาน
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บนัทกึขอ้มูล ฯลฯ 
   2. วสัดุสิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่
ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เช่น อุปกรณ์
บนัทกึขอ้มูล
(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Comp
act Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) เทป
บนัทกึขอ้มูล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape 
,Cartridge Tape) หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบั
คอมพิวเตอร์ ตลบัผงหมกึสาํหรบัเครือ่งพมิพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ (สิง่ของทีโ่ดย
สภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แล้วยอ่มสิน้เปลืองหมด แปร
สภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่ง
สภาพเดมิ) 
   3.วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ของทีใ่ช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่าํหรบัการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทีมี่ลกัษณะ
เป็นการซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง เช่น หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผน่กรอง
แสง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์
(Key Board) เมนบอร์ด(Main Board) เมมโมรี่
ซปิ (Memor Chip) เช่น RAM  
คตัซีทฟีดเตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์
(Mouse) พรนิเตอร์สวติซิง่บอ๊กซ์ (Printer  
Switching Box) เครือ่งกระจายสญัญาณ
(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น  
Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card ,Sound 
Card) เป็นตน้เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบ
ตา่งๆ เช่น แบบดสิเกตต์(Diskette) แบบ
ฮาร์ดดสิต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM) แบบ
ออพตคิอล(Optical) ฯลฯ  เป็นตน้   
 

     1.  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)   
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   วสัดุอืน่ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ตา่ง ๆ ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะและ
ประเภทตามระเบียบวธีิการงบประมาณ 
    

     1.  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุง
หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่
สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การกาํหนด
หลกัเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายจา่ยขององค์กาํปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

  
  งบลงทุน รวม 475,700 บาท   
   คา่ครุภณัฑ์ รวม 15,700 บาท   
   ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่         
    โครงการจดัซ้ือกล้องถา่ยภาพระบบดจิติอล จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการจดัซ้ือ 
กลอ้งดจิิตอล จาํนวน 1 กลอ้ง   
รายละเอียด  
เซนเซอร์ CCD ความละเอียด 14.1 ลา้นพกิเซล, 
หน้าจอ LCD 2.7" ความละเอียด 230,000 dot 
เลนส์ ZEISS พรอ้มซูมเลนส์ 8x, ISO 80 – 3200 
บนัทกึ VDO ภาพเคลือ่นไหวแบบความคมชดัสูง 720p, 
ระบบป้องกนัภาพส ั่นไหวทีเ่ลนส์ เอฟเฟคภาพท ัง้ภาพนิ่ง 
และภาพเคลื่อนไหวจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 
     1. พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ 
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)  

      
           

   ครุภณัฑ์โรงงาน         
    โครงการจดัซ้ือสวา่นไขควงไรส้าย จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการจดัซ้ือ 
สวา่นไขควงไรส้าย  จาํนวน 1 ตวั 
รายละเอียด 
บลอ๊คกระแทก 1/2" เจาะคอนกรีต เจาะโลหะ เจาะไม ้ 
ขนัสกรูได ้กาํลงัสูงถงึ 18 โวลท ์ทีช่าร์จ GAL1820CV  
แบต 18V 2.0AH จาํนวนสองกอ้น กาํลงัไฟ 18 V.  
Li-ion ความเร็วรอบ 2,800 rpm. อตัรา
กระแทก 3,600 bpm. แรงบดิสูงสุด 180 Nm.  
ขนาดหวัเดือย หกเหลีย่ม 1/4" (2หุน)  
ขนาดหวับล๊อกสีเ่หลีย่ม 1/2" (4หุน)  
จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ 
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชมุชน (00240)   
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

      

  
      

           
   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์         
    โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart 

Card Reader) 
จาํนวน 700 บาท 

  

      

  
เพือ่ซ้ืออุปกรณ์อา่นบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จาํนวน 1 เครือ่ง  
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
- สามารถอา่นและเขียนข้อมูลในบตัรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้
- มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาไมน่้อยกวา่ 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผา่นช่อง
เชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กบับตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  
ทีใ่ช้แรงดนัไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 
1.8 Volts ไดเ้ป็นอยา่งน้อย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 หน้า 21)  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 329  ลาํดบัที ่58  

      

  
   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 460,000 บาท   
   คา่ออกแบบ คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นิตบุิคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง       
  

    คา่ออกแบบ  คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชนนิตบุิคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง 

จาํนวน 460,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ออกแบบ  คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้ก่
เอกชน  นิตบุิคคลหรือบุคคลภายนอก  เพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง       
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สิง่กอ่สรา้ง  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)  

 งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล รวม 210,000 บาท   
  งบดาํเนินงาน รวม 210,000 บาท   
   คา่ใชส้อย รวม 210,000 บาท   
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการจดัการสิง่แวดล้อมและการคดัแยกขยะ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการจดัการสิง่แวดล้อม
และการคดัแยกขยะและคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พรบ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล (00244) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่5 หน้า 273  ลาํดบัที ่1 
  

      

  

    
โครงการตดิตามประเมนิผลและเพิม่ประสทิธภิาพการคดัแยก
ขยะในครวัเรือนและการบริหารจดัการขยะในพ้ืนทีต่าํบล 
แมก่รณ์ 

จาํนวน 140,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการตดิตามประเมนิผล
และเพิม่ประสทิธภิาพการคดัแยกขยะในครวัเรือนและการ
บรหิารจดัการขยะในพ้ืนทีต่ําบลแมก่รณ์ และคา่ใช้จา่ย
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ.2552 
     2. พรบ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล (00244)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่5 หน้า 276  ลาํดบัที ่7 
  

      

  
    โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการกาํจดัขยะจุลนิทรีย์ภายในตาํบล

แมก่รณ์ 
จาํนวน 60,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การกาํจดัขยะจุลนิทรีย์ภายในพ้ืนทีต่าํบลแมก่รณ์  
และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
   

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่6) พ.ศ. 2552 
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     2. พรบ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล (00244)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่5 หน้า 276  ลาํดบัที ่6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน   
 งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 1,111,000 บาท   
  งบดาํเนินงาน รวม 415,000 บาท   
   คา่ใชส้อย รวม 415,000 บาท   
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการคา่ยครอบครวั จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการคา่ยครอบครวั  
และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 141 ลาํดบัที ่5  

      

  
    โครงการคา่ยเด็กและเยาวชนตาํบลแมก่รณ์ จาํนวน 5,000 บาท   
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการคา่ยเด็ก 
และเยาวชน และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 141 ลาํดบั 5   

      

  
    โครงการจดัทาํบญัชีครวัเรือน จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการจดัทาํบญัชี
ครวัเรือน และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 152 ลาํดบั 25  
  

      

  
    โครงการป้องกนัการตดิเช้ือ เอช ไอ วี ในกลุม่เด็กและเยาวชน จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการป้องกนัการตดิเช้ือ
เอชไอวีกลุ่มเด็กและเยาวชน และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ฯลฯ  
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 141 ลาํดบั 6  

      

  
    โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กบัประชาชนในพ้ืนทีต่าํบล 

แมก่รณ์ 
จาํนวน 20,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ใหก้บัประชาชนในพ้ืนทีต่าํบลแมก่รณ์และคา่ใช้จา่ย
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
 

     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
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ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   หน้า 143  ลาํดบัที ่ 10  

    โครงการพฒันาและสง่เสริมคุณภาพชีวติผู้ป่วยเอดส์ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการพฒันาและสง่เสรมิ
คุณภาพชีวติผู้ป่วยเอดส์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ฯลฯ   
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  142  ลาํดบั 8  

      

  
    โครงการพฒันาและสง่เสริมคุณภาพชีวติผู้พกิาร จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการพฒันาและสง่เสรมิ
คุณภาพชีวติผู้พกิาร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
  

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  142  ลาํดบั 8  

      

  
    โครงการพฒันาและสง่เสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการพฒันาและสง่เสรมิ
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
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     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  142  ลาํดบั 8  

    โครงการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตแนวปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

จาํนวน 10,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการสง่เสริมคุณภาพ
ชีวติแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ฯลฯ   
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) 
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
 
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  144  ลาํดบั 11  

      

  
    โครงการอบรมพฒันาและสง่เสรมิอาชีพอาหารปลอดภยัตาํบล

แมก่รณ์ 
จาํนวน 10,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการอบรมพฒันาและ
สง่เสรมิอาชีพอาหารปลอดภยัตาํบลแมก่รณ์และคา่ใช้จา่ย
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
 

     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งของ
ชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   หน้า 139  ลาํดบัที ่ 1  

      

  
    โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดูงานของผูบ้ริหาร จาํนวน 150,000 บาท   
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ทอ้งถิน่  สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์  
พนกังานสว่นตาํบล พนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นตาํบล 
แมก่รณ์ 

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการอบรมพฒันา
ศกัยภาพและศกึษาดูงานของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภา
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์  พนกังานสว่น
ตาํบล พนกังานจา้ง องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์ 
ฯลฯ  
 

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 149  ลาํดบั 20 
 
 
 
  

      

  
    โครงการอบรมโภชนาการสําหรบัผูสู้งอายุ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการอบรมโภชนาการ
สาํหรบัผูสู้งอายุ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
  

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) 
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  142  ลาํดบั 8  

      

  
    โครงการอบรมและส่งเสรมิอาชีพการปลูกผกัปลอดสารพษิ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการอบรมส่งเสรมิ
อาชีพการปลูกผกัปลอดสารพษิ  และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ฯลฯ  
 

     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน(00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   หน้า 143  ลาํดบัที ่ 10  

    โครงการอบรมและส่งเสรมิอาชีพใหก้บักลุม่พฒันาสตรีตาํบล
แมก่รณ์ 

จาํนวน 40,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการอบรมส่งเสรมิ
อาชีพใหก้บักลุม่พฒันาสตรีตาํบลแมก่รณ์ และคา่ใช้จา่ย
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   หน้า 139  ลาํดบัที ่ 1  

      

  
    โครงการอบรมสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมผูสู้งอายุ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการอบรมส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรมผู้สูงอายุ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
  

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  142  ลาํดบั 8  

      

  
    โครงการอบรมสง่เสรมิสุขภาพสาํหรบัผู้สูงอายุ จาํนวน 100,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการอบรมส่งเสรมิ
สุขภาพสาํหรบัผู้สูงอายุและคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพื่อ
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ช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
     4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 149  ลาํดบั  19 
 
 
 
 
 
  

    โครงการอบรมใหค้วามรูก้ารป้องกนัการละเมดิสทิธเิด็ก 
และสตรี 

จาํนวน 5,000 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการอบรมใหค้วามรู้
การป้องกนัการละเมดิสทิธเิด็กและสตรี และคา่ใช้จา่ย 
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
 

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 143  ลาํดบั 9   

      

  
    โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการสรา้งสมรรถภาพทาง

รา่งกายและจติใจของผูพ้กิารและผูด้้อยโอกาส 
จาํนวน 10,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการอบรมใหค้วามรู้
เกีย่วกบัการสรา้งสมรรถภาพทางรา่งกายและจติใจของผู้
พกิารและผูด้อ้ยโอกาสและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
  

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 142  ลาํดบั 8   

      

  
  งบเงนิอุดหนุน รวม 696,000 บาท   
   เงนิอดุหนุน รวม 696,000 บาท   
   เงนิอุดหนุนเอกชน         
    01 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้นแมก่รณ์ จาํนวน 32,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นแมก่รณ์ หมูท่ี ่1 
  

     -  ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน บา้นแมก่รณ์  
หมูท่ี ่1 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562  

      

  
    02  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 บา้นเวียงหวาย จาํนวน 32,000 บาท   
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เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นเวียงหวาย หมูท่ี ่2   
 

     - ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นเวียงหวาย หมูท่ี ่2 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562  

      

  
    03  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 บา้นสวนดอก จาํนวน 32,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นสวนดอก หมูท่ี ่ 3   
 

     - ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นสวนดอก หมูท่ี ่ 3  ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 

      

  
    04  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 บา้นแมส่าด จาํนวน 33,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4  
  

     - ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4  ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562  

      

  
    05  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้นเมืองรวง จาํนวน 32,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นเมืองรวง  หมูท่ี ่ 5  
  

     - ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน   
บา้นเมืองรวง  หมูท่ี ่5  ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 

      

  
    06  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 บา้นปางมุง้ จาํนวน 32,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นปางมุง้ หมูท่ี ่6 
 

     - ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นปางมุง้ หมูท่ี ่6  ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562  

      

  
    07  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 บา้นฝั่งหมิน่ จาํนวน 32,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นฝั่งหมิน่ หมูท่ี ่7  
 

     - ตามหนงัสือขอรบัการ สนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นฝั่งหมิน่ หมูท่ี ่7 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562  

      

  
    08  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8  บา้นใหม ่ จาํนวน 31,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นใหม ่หมูท่ี ่8  
  

     - ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นใหม ่หมูท่ี ่8 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562  

      

  
    09  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้นปางกอก จาํนวน 31,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นปางกอก หมูท่ี ่ 9   
 

     - ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นปางกอก หมูท่ี ่9  ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562  

      

  
    10  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่10  บา้นปางรมิ

กรณ์ 
จาํนวน 33,000 บาท 
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เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นปางรมิกรณ์ หมูท่ี ่10   
 

     - ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นปางรมิกรณ์ หมูท่ี ่10  ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 
  

      

  
    11  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่11 บา้นปางป่าออ้ จาํนวน 31,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นปางป่าออ้ หมูท่ี ่11  
  

     - ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน บา้นปางป่าอ้อ  
หมูท่ี ่11  ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562  

      

  
    12  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่12  บา้นหนองเขียว จาํนวน 33,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นหนองเขียว หมูท่ี ่12   
 

     - ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการ ขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน บา้นหนองเขียว  
หมูท่ี ่12 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562  

      

  
    13  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่13  บา้นป่าสกัทอง จาํนวน 32,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นป่าสกัทอง หมูท่ี ่13  
  

     - ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน บา้นป่าสกัทอง  
หมูท่ี ่13 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 
     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 160 ลาํดบั 37  

      

  
    14  อุดหนุนกลุม่พฒันาสตรีตาํบลแมก่รณ์ จาํนวน 80,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนกลุม่พฒันาสตรีตาํบล 
แมก่รณ์ 
   

     - ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการกลุ่มพฒันา
สตรีตาํบลแมก่รณ์ ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 159 ลาํดบั 35 
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    15  อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตาํบลแมก่รณ์ จาํนวน 100,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนกลุม่ชมรมผูสู้งอายุตาํบล 
แมก่รณ์  
 

     - ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการพฒันา
ชมรมผูสู้งอายุตาํบลแมก่รณ์ ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 159 ลาํดบั 36  

      

  
    16  อุดหนุนศูนย์การเรียนรูโ้รงเรียนผูสู้งอายุตาํบลแมก่รณ์ จาํนวน 100,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนศูนย์การเรียนรูโ้รงเรียนผู้สูงอายุ
ตาํบลแมก่รณ์ 
   

     - ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการพฒันาศูนย์
การเรียนรูโ้รงเรียนผู้สูงอายุตาํบลแมก่รณ์  
ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  162  ลาํดบั 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

  



162 
 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
 งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 100,000 บาท   
  งบดาํเนินงาน รวม 100,000 บาท   
   คา่ใชส้อย รวม 100,000 บาท   
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการแข่งขนักีฬาประชาชนตาํบลแมก่รณ์ประจาํปี จาํนวน 100,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินโครงการแขง่ขนัประชาชน 
ตาํบลแมก่รณ์  ประจาํปี  2563 
 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานกีฬาและนนัทนาการ (00262)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  164   ลาํดบัที ่ 1  
  

      

  
 งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 123,000 บาท   
  งบดาํเนินงาน รวม 105,000 บาท   
   คา่ใชส้อย รวม 105,000 บาท   
   รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 50,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานในวนัสาํคญัของ
ชาต ิ งานพธีิทางศาสนาในพ้ืนทีร่บัผดิชอบ ฯลฯ  เป็นตน้  
 

     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
     2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548  
เรือ่งการต ัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรองหรือ
คา่เล้ียงรบัรองขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00260)  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (00263)   

      

  
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการจดังานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน โครงการลอย
กระทง  ประจาํปี  2562  คา่ใช้จา่ยในการจดังาน
ตา่ง ๆ (งานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่) 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่(00263)   
 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 164  ลาํดบัที ่ 2  
    โครงการจดังานแหเ่ทียนพรรษา จาํนวน 30,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษาประจาํปี  2563 คา่ใช้จา่ยในการจดังาน
ตา่งๆ (งานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่) 
 

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) 
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่(00263)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  165 ลาํดบัที ่4  

      

  
    โครงการสรงนํ้าพระธาตุศรีจอมจนัทน์ประจาํตาํบลแมก่รณ์  

ประจาํปี 
จาํนวน 5,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินงานตามโครงการสรงนํ้า 
พระธาตุศรีจอมจนัทร์ ประจําตาํบลแมก่รณ์   
ประจาํปี  2563 และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
  

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)   
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  (00263)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   หน้า  166  ลาํดบัที ่ 7  

      

  
  งบเงนิอุดหนุน รวม 18,000 บาท   
   เงนิอดุหนุน รวม 18,000 บาท   
   เงนิอุดหนุนสว่นราชการ         
    โครงการสรงนํ้าพระธาตุดอยตุง จาํนวน 8,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยอุดหนุนสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชียงรายเพือ่
ดาํเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีนมสัการและสรง
นํ้าพระธาตุดอยตุง ประจาํปี 2563 
     1. ตามหนงัสือที ่ชร  0118.1/3649  
ลงวนัที ่25  มถิุนายน 2562 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ 
อุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 เรือ่ง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00260)  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่(00263) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่2  หน้า 170  ลาํดบัที ่13 

      

  
    โครงการสืบสานดนตรีพ้ืนเมืองในโรงเรียนบา้นปางคกึ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยอุดหนุนโรงเรียนบา้นปางคกึ  เพือ่ดาํเนิน 
งานตามโครงการสืบสานดนตรีพ้ืนเมืองโรงเรียนบา้น 
ปางคกึ 
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     1. ตามหนงัสือที ่ศธ 04043/2421 ลงวนัที ่ 
20 มถิุนายน 2562 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ 
อุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 เรือ่ง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)   
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  (00263)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่2  หน้า 168  ลาํดบัที ่9  

 งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว รวม 162,800 บาท   
  งบดาํเนินงาน รวม 162,800 บาท   
   คา่ใชส้อย รวม 162,800 บาท   
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร         
    โครงการจา้งเหมาปรบัปรุงภูมทิศัน์ สถานทีท่อ่งเทีย่ว สถานที่

ราชการภายในตาํบลแมก่รณ์ 
จาํนวน 30,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการจา้งเหมาปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์ตดัหญา้,ตดักิง่ไม ้ในแหลง่ทอ่งเทีย่วในเขตพ้ืนทีต่าํบล
แมก่รณ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งฯลฯ 
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) 
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 
และนนัทนาการ (00260)  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว (00264)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 หน้า 253  ลาํดบั  1  

      

  
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการจา้งเหมาทาํซุม้ป้ายและตดิต ัง้ป้ายแผนทีเ่สน้ทางการ
ทอ่งเทีย่วตาํบลแมก่รณ์ 

จาํนวน 16,400 บาท 
  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการจดัทาํซุม้ป้ายและตดิต ัง้
ป้ายแผนทีเ่สน้ทางการทอ่งเทีย่วตาํบลแม่
กรณ์ จาํนวน 2 ป้าย ๆ ละ 8,200 บาท   
รายละเอียด  ป้ายขนาด 1.50 x 2.40 เมตร  
     

1. พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่น 
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)พ.ศ. 2552 
 2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย
อาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว (00264)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  หน้า 255  ลาํดบั  4  

      

  
    โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์  สถานทีท่อ่งเทีย่วในแหลง่ จาํนวน 46,400 บาท   
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ทอ่งเทีย่ว  ทา่มว่งขาว  บา้นแมส่าด หมูท่ี ่ 4 

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์  
ตดัหญา้ , ตกแตง่สวนหยอ่ม  ปลูกตน้ไมด้อกไมป้ระดบั 
ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว  ปรบัเกรดพ้ืนทีจ่อดรถและคา่ใช้จา่ย
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว  ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว (00264)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  หน้า 253  ลาํดบั  1  

      

  
    โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ สถานทีท่อ่งเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่ว  

หนองช้างคต บา้นใหม ่ หมูท่ี ่ 8 
จาํนวน 30,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ตดั
หญา้, ตกแตง่สวนหยอ่ม  ปลูกตน้ไมด้อกไมป้ระดบั   
ปรบัเกรดพ้ืนทีจ่อดรถและคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฯลฯ เพือ่สง่เสริมการทอ่งเทีย่ว ประจาํปีงบประมาณ 2563 
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว (00264)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที ่4  หน้า 253  ลาํดบั  1  

      

  
    โครงการหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วโดยชุมชน  บา้นเมืองรวง หมู่ที ่5 จาํนวน 20,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชน  บา้นเมืองรวง หมูท่ี ่5  และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ฯลฯ เพือ่สง่เสริมการทอ่งเทีย่ว ประจาํปี
งบประมาณ 2563 
 

1. พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย
อาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว (00264)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่4  หน้า 255  ลาํดบั  5  

      

  
    โครงการหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วโดยชุมชน  บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4 จาํนวน 20,000 บาท   
      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชน  บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4 และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่       
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เกีย่วขอ้ง ฯลฯ เพือ่สง่เสริมการทอ่งเทีย่ว ประจาํปี
งบประมาณ 2563 
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว (00264)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่4  หน้า 257  ลาํดบั  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวม 2,405,000 บาท   
  งบลงทุน รวม 2,405,000 บาท   
   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 2,405,000 บาท   
   คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค         
    01 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1 จาํนวน 202,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนทีไ่มน่้อยกวา่ 363.00   
ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการ  
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ตามแบบที ่อบต.กาํหนด  สถานทีก่อ่สรา้ง  
ซอยบา้นนายทวี  มะโนหวนั บา้นแมก่รณ์หมูท่ี ่1  
ตาํบลแมก่รณ์ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  
จุดเริม่ตน้โครงการ พกิดั NC 577507,2194494  
จุดสิน้สุดโครงการ พกิดั NC 577626, 2194446 
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ 
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  67  ลาํดบัที ่ 1 

      
           

    02 โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี ่4 จาํนวน 222,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค์  
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร  
สูง 3.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบที ่อบต.กาํหนด  สถานทีก่อ่สรา้ง  
บา้นปางกลาง หมูบ่า้นบริวาร บา้นแมส่าด  
หมูท่ี ่4 ตาํบลแมก่รณ์ อาํเภอเมืองเชียงราย  
จงัหวดัเชียงราย  จุดเริม่ตน้โครงการ  
พกิดั NC 0572051 , 2197928  
 

     1.พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ 
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  78  ลาํดบัที ่ 15 

      

  
      

           
    03 โครงการกอ่สรา้งโดมอเนกประสงค์  หมูท่ี ่5 จาํนวน 202,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งโดมอเนกประสงค์  
ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร  
สูง 3.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ   
ตามแบบที ่อบต.กาํหนด สถานทีก่อ่สรา้ง 
ลานฌาปนสถาน  บา้นเมืองรวง  หมูท่ี ่5  
ตาํบลแมก่รณ์ อาํเภอเมืองเชียงราย  
จงัหวดัเชียงราย จุดเริม่ตน้โครงการ  
พกิดั NC 574757 , 2194296 
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การ 
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บรหิารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอน 
การกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น 
ทอ้งถิน่พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  81  ลาํดบัที ่ 20 

      
           

    04 โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี ่6 จาํนวน 278,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค์  
ขนาดกวา้ง  6.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร  
สูง  3.00 เมตร  พรอ้มป้ายโครงการ  
ตามแบบที ่อบต.กาํหนด สถานทีก่อ่สรา้ง  
บา้นปางมุง้ หมูท่ี ่6  ตาํบลแมก่รณ์  
อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย   
จุดเริม่ตน้โครงการ  
พกิดั NC 571897, 2192763 
  

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การ 
บรหิารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
     2.พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอน 
การกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น 
ทอ้งถิน่พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  84  ลาํดบัที ่ 25 

      

  
      

           
    05 โครงการกอ่สรา้งเสริมไหลท่างถนนภายในหมูบ่า้น  

หมูท่ี ่7 
จาํนวน 302,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งเสริมไหลท่างถนนภายในหมูบ่า้น 
โดยการวางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้งเสน้ผา่ 
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 194.00 เมตร และบอ่พกั 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.90 เมตร  
ยาว 1.00 เมตรจาํนวน 13 บอ่  
พรอ้มถมดนิไหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการ  
สถานทีก่อ่สรา้งหน้าบา้นนายพเินตร เช้ือเมืองพาน 
บา้นฝั่งหมิน่  หมูท่ี ่7 ตาํบลแมก่รณ์  อาํเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย จุดเริม่ตน้โครงการพกิดั NC 0574157 
, 2193580 จุดสิน้สุดโครงการ NC 0573958 ,  
2193628 
 

     1.พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ 
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กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  87  ลาํดบัที ่ 30 

      
           

    06 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่9 จาํนวน 115,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 52.00 หนา 0.15 เมตร  
รวมพ้ืนทีไ่มน่้อยกวา่ 208.00 ตารางเมตร  
ชนิดไม่มีไหลท่าง  พรอ้มป้ายโครงการ สถานทีก่อ่สรา้ง   
ซอย 7 บา้นปางกอก  หมูท่ี ่9 ตาํบลแมก่รณ์  อาํเภอเมือง
เชียงรายจงัหวดัเชียงราย จุดเริม่ตน้โครงการ
พกิดั NC 571132, 2193788 จุดสิน้สุด
โครงการ NC 571102 , 2193754 
 

     1.พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ 
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  95  ลาํดบัที ่ 42 

      

  
      

           
    07 โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํา้คอนกรีตเสรมิเหล็กรูปตวัยู  

หมูท่ี ่10 
จาํนวน 144,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาดลกึเฉลีย่  0.30 เมตร  ยาว 65.00 เมตร  
พรอ้มป้ายโครงการ สถานทีก่อ่สรา้ง  ซอย 6 
บา้นปางรมิกรณ์  หมูท่ี ่10 ตาํบลแมก่รณ์  อาํเภอเมือง
เชียงราย จงัหวดัเชียงราย จุดเริม่ตน้โครงการ
พกิดั NC 569983, 2194681 จุดสิน้สุด
โครงการ NC 569944 , 2194693 
 

     1.พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ 
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) 
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ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  99  ลาํดบัที ่ 50 

      
           

    08 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่10 จาํนวน 160,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  3.00 เมตร  ยาว 96.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนทีไ่มน่้อยกวา่  288.00 ตาราง
เมตร ชนิดไม่มีไหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการ สถานที่
กอ่สรา้ง  ซอย 7/2 บา้นปางรมิกรณ์  หมูท่ี ่10  
ตาํบลแมก่รณ์  อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  
จุดเริม่ตน้โครงการพกิดั NC 570141, 2194757  
จุดสิน้สุดโครงการ NC 570128 , 2194820 
 

   1.พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ 
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  100  ลาํดบัที ่ 51 

      

  
      

           
    09 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่12 จาํนวน 204,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 92.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนทีไ่มน่้อยกวา่  368.00 ตาราง
เมตร ชนิดไม่มีไหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการ สถานที่
กอ่สรา้ง  ซอยบา้นนายจะงะ จา่เงนิ บา้นหนองเขียว   
หมูท่ี ่12 ตาํบลแมก่รณ์  อาํเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย จุดเริม่ตน้โครงการพกิดั NC 576092 
, 2197079 จุดสิน้สุด โครงการ NC 576145 ,  
2196997 
 

     1.พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ 
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
 

ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  113  ลาํดบัที ่ 67 

      

  
      

           
    10 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่13 จาํนวน 66,000 บาท   
      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         



171 
 

ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 30.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตรรวมพ้ืนทีไ่มน่้อยกวา่  120.00 ตาราง
เมตร ชนิดไม่มีไหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการ สถานที่
กอ่สรา้ง  ซอยบา้นนายอนิจนัทร์ บุญตนั  
บา้นป่าสกัทอง  หมูท่ี ่13 ตาํบลแมก่รณ์  อาํเภอเมือง
เชียงราย  จงัหวดัเชียงราย จุดเริม่ตน้โครงการ
พกิดั NC 576158, 2194877 จุดสิน้สุด
โครงการ NC 576208 , 2194892 
 

     1.พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ 
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  126  ลาํดบัที ่ 80 

      
           

    11 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่13 จาํนวน 110,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนทีไ่มน่้อยกวา่  200.00 ตาราง
เมตร ชนิดไม่มีไหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการ สถานที่
กอ่สรา้ง  ซอยบา้นนายชาต ิ เทพสุภา  
บา้นป่าสกัทอง  หมูท่ี ่13 ตาํบลแมก่รณ์  อาํเภอเมือง
เชียงราย จงัหวดัเชียงราย จุดเริม่ตน้โครงการ
พกิดั NC 576398, 2195069 จุดสิน้สุด
โครงการ NC 576398 , 2195113 
 

     1.พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ 
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  127  ลาํดบัที ่ 81 

      

  
      

           
    12 โครงการปรบัปรุงระบบประปา (ระบบกรองนํ้า) 

สาํนกังานองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 
จาํนวน 400,000 บาท 

  

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงระบบประปา (ระบบกรองนํ้า) 
สาํนกังานองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 
พรอ้มป้ายโครงการ สถานทีก่อ่สรา้ง สาํนกังานองค์การ 
บรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์  บา้นป่าสกัทอง  หมูท่ี ่13  
ตาํบลแมก่รณ์  อาํเภอเมืองเชียงราย 
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จงัหวดัเชียงราย จุดเริม่ตน้โครงการพกิดั NC 576702 
, 2194942  
 

     1.พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ 
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  64  ลาํดบัที ่ 60 

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

  
แผนงานการเกษตร   

 งานอนุรกัษ์แหลง่น้ําและป่าไม ้ รวม 45,000 บาท   
  งบดาํเนินงาน รวม 45,000 บาท   
   คา่ใชส้อย รวม 45,000 บาท   
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ       
  

    โครงการ 1 ทอ้งถิน่ 1 ถนนสวย ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการ 1 ทอ้งถิน่ 1 ถนน
สวย ใสใ่จสิง่แวดลอ้มและคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งฯลฯ 
   

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
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พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300)  
แผนงานการเกษตร (00320)  
งานอนุรกัษ์แหล่งนํ้าและป่าไม ้ (00322)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 หน้า หน้า 285 ลาํดบั 8   

    โครงการทาํแนวกนัไฟ จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการทาํแนวกนัไฟ  
และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) 
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300)  
แผนงานการเกษตร (00320)  
งานอนุรกัษ์แหล่งนํ้าและป่าไม ้ (00322)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 หน้า 278 ลาํดบั 1   

      

  
    โครงการปลูกป่าเพือ่เฉลมิพระเกียรต ิ จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการปลูกป่าเพือ่เฉลิม
พระเกียรต ิและคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งฯลฯ   
     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542 
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300)  
แผนงานการเกษตร (00320)  
งานอนุรกัษ์แหล่งนํ้าและป่าไม ้ (00322)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 หน้า หน้า  283 ลาํดบั 2 
  

      

  
    โครงการป้องกนัแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั จาํนวน 10,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาไฟป่าและหมอกควนั   
 

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300)  
แผนงานการเกษตร (00320)  
งานอนุรกัษ์แหล่งนํ้าและป่าไม ้ (00322)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 หน้า  278 ลาํดบั  2  
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    โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควนั จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการรณรงค์ลดการ
เผา ลดหมอกควนั และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
  

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300)  
แผนงานการเกษตร (00320)  
งานอนุรกัษ์แหล่งนํ้าและป่าไม ้ (00322)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 หน้า  279  ลาํดบั  3   

      

  
    โครงการอบรมอาสาสมคัรทอ้งถิน่รกัษ์โลก จาํนวน 5,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการอาสาสมคัรทอ้งถิน่
รกัษ์โลกและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
   

     1. พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)  
พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300)  
แผนงานการเกษตร (00320)  
งานอนุรกัษ์แหล่งนํ้าและป่าไม ้ (00322)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 หน้า  282  ลาํดบั  1  
 
 
 
  

      

  
      

           
แผนงานงบกลาง   

 งบกลาง รวม 13,225,388 บาท   
  งบกลาง รวม 13,225,388 บาท   
   งบกลาง รวม 13,225,388 บาท   
   เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 145,884 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่สมทบกองทุนประกนัสงัคม  
พนกังานจา้งอบต. แมก่รณ์   
 

    1. ตามหนงัสือสาํนกังาน ก.จ.ก.ท.  
และ ก.อบต.  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0809.5/ว 9  
ลงวนัที ่22 มกราคม 2557 และพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533  เรือ่งการจา่ยเงนิเบ้ีย
ประกนัสงัคมของพนกังานจ้าง 
     2. ตามหนงัสือสาํนกังาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. 
ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 
2557 เรือ่ง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.จงัหวดั  
ทุกจงัหวดัและ ก.เมืองพทัยา 
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     3. พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2553  
และ(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558   
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)   

   เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน จาํนวน 8,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่สมทบกองทุนเงนิทดแทน 
พนกังานจา้งอบต. แมก่รณ์  
  

    1. ตามหนงัสือ ที ่ชร 0030/26979  
ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน  2561 เรือ่งการบงัคบัใช้
พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561         
    2. ตามหนงัสือ ที ่รง 0625/ว 5344  
ลงวนัที ่16 ตุลาคม 2561 เรือ่งการบงัคบัใช้ 
พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561   
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)   

      

  
   เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ จาํนวน 10,059,600 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเบ้ียยงัชีพผู้สูงอายุในตาํบลแมก่รณ์ ประจาํปี
งบประมาณ 2563  
     1. ตามประกาศรายชือ่ผู้มีสทิธไิด้รบัเบ้ียยงั
ชีพ ประจาํปี 2563 และประกาศเพิม่เตมิ ฯลฯ  
     2. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว2927  
ลงวนัที ่25 กรกฎาคม 2562  เรือ่งการซกัซอ้มแนว
ทางการต ัง้งบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงนิอุดหนุน 
ท ั่วไป เงนิอุดหนุนสาํหรบัโครงการเสริมสรา้งสวสัดกิาร
ทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและทุพพลภาพโครงการสนบัสนุน
การจดัสวสัดกิารทางสงัคมแกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคม และ
โครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายได้ 
แกผู่สู้งอายุ 
 
 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทาง
การจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 174 ลาํดบัที ่1   

      

  
   เบ้ียยงัชีพคนพกิาร จาํนวน 2,323,200 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเบ้ียความพกิารในตาํบลแมก่รณ์ ประจาํปี
งบประมาณ 2563 ตามประกาศรายชือ่ผูมี้สทิธไิด้รบัเบ้ีย
ยงัชีพ ประจาํปี 2563 และประกาศเพิม่เตมิ ฯลฯ 
     1. ตามประกาศรายชือ่ผู้มีสทิธไิด้รบัเบ้ียยงั
ชีพ ประจาํปี 2563 และประกาศเพิม่เตมิฯ ฯลฯ  
     2. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 2927 ลงวนัที ่25 กรกฎาคม 2562 
เรือ่งการซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงนิอุดหนุนท ั่วไป  
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เงนิอุดหนุนสาํหรบัโครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคม
ใหแ้กผู่พ้กิารและทุพพลภาพโครงการสนบัสนุนการจดั
สวสัดกิารทางสงัคมแกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคม และ
โครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้กผู่สู้งอายุ 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทาง
การจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400)  
แผนงานงบกลาง  (00410)  
งานงบกลาง (00411)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 174 ลาํดบัที ่2 
  

   เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จาํนวน 246,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเบ้ียยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ในตาํบลแมก่รณ์  
โดยผูป่้วยเอดส์จะต้องเป็นผู้ป่วยทีแ่พทย์ไดร้บัรองและทาํ
การวนิิจฉยัแล้ว และมีความเป็นอยูย่ากจน หรือถูกทอดทิง้
ขาดผูอุ้ปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง
ได ้และเป็นผูมี้สทิธไิดร้บัเบ้ียยงัชีพความหลกัเกณฑ์การ
จดัสรรงบประมาณ  
 

     1. ตามประกาศรายชือ่ผู้มีสทิธไิด้รบัเบ้ียยงั
ชีพ ประจาํปี 2563 และประกาศเพิม่เตมิฯ ฯลฯ  
     2. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 2927 ลงวนัที ่25 กรกฎาคม  
2562  เรือ่งการซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณ
รายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงนิอุดหนุน
ท ั่วไป เงนิอุดหนุนสาํหรบัโครงการเสริมสรา้งสวสัดกิาร
ทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและทุพพลภาพโครงการสนบัสนุน
การจดัสวสัดกิารทางสงัคมแกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคม  
และโครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้กผู่สู้งอายุ 
 
 
     3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทาง
การจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
      4. ตามหนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด 
ที ่มท 0891.3/ว 531 ลงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2550  
และตามหนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด 
ที ่มท 0808.2/ว 1957 ลงวนัที ่23 มถิุนายน  
2551    
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 174 ลาํดบั  3  

      

  
   สาํรองจา่ย จาํนวน 60,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในกรณีจาํเป็นเรง่ดว่นหรือบรรเทา
ความเดือดรอ้นของประชาชน เช่น วาตภยั  อุทกภยั 
อคัคีภยัและสาธารณะภยัตา่ง ๆ ฯลฯ หากไมรี่บดาํเนินการ
จะเกดิความเสียหายแกอ่งค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่
กรณ์ หรือประชาชนในเขตพ้ืนทีต่าํบลแมก่รณ์  ไดร้บั
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ความเดือดรอ้นหากไม่รีบดําเนินการแกไ้ขปญัหา ฯลฯ  
 

     1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ย
เพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
     2. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ที ่มท 0810.4/ว 1520 ลงวนัที ่2 สงิหาคม  2560 
เรือ่ง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
สนบัสนุนการช่วยเหลืออุทกภยั ปี 2560 
     3. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.4/ว 526 ลงวนัที ่8 มีนาคม 2560
เรือ่ง การเตรียมความพรอ้มในการป้องกนั 
และแกไ้ขปญัหาภยัแล้งปี 2560  
     4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0684 ลงวนัที ่8 กุมภาพนัธ์ 2560  เรือ่ง หลกัเกณฑ์
และวธีิการปฏบิตัสิาํหรบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน
การช่วยเหลือองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่และจงัหวดัที่
ประสบสาธารณภยั ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)   

   รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั         
    เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 31,524 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 
   1. โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่สมทบกองทุนประกนัสงัคม  
(อตัราตามจาํนวนทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้ ของโรงเรียน
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแมก่รณ์   
 
 
  
   2. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลแมก่รณ์ 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่สมทบกองทุนประกนัสงัคม  
(อตัราตามจาํนวนทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้ ของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กตาํบลแมก่รณ์  
 

     1. ตามหนงัสือสาํนกังาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.   
ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวนัที ่22 มกราคม 2557  
และพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533  เรือ่งการ
จา่ยเงนิเบ้ียประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง 
     2. ตามหนงัสือสาํนกังาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.   
ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0809.5/ว 81  
ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2557 เรือ่ง ประกาศ 
 ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.จงัหวดั ทุกจงัหวดัและ ก.เมือง
พทัยา 
     3. พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2553  
และ(ฉบบัที ่4)พ.ศ. 2558 
     4. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด
ที ่มท 0816.4/ว 1507 ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2559  
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)   

      

  
    เงนิสมทบตามโครงการระบบหลกัประกนัสุขภาพ จาํนวน 126,180 บาท   
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เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบ ตามโครงการระบบหลกัประกนั
สุขภาพระดบัทอ้งถิน่หรือพ้ืนที ่  
     1. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 2199  ลงวนัที ่ 10  
พฤศจกิายน  2552  
     2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 
ที ่มท 0891.3/ว 1514 ลงวนัที ่26 กรกฎาคม 2554 
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)   

      

  
   เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบํานาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ (กบท.) จาํนวน 225,000 บาท   

      

  
เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่(กบท.)  
 

     1. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว 33 ลงวนัที ่29 สิง่หาคม  2556  
     2. ตามหนงัสือสาํนกังานกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว 29  
ลงวนัที ่12 กรกฎาคม  2560  
เรือ่ง ซกัซอ้มการสง่เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ดา้นการดาํเนินงานอืน่  (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)  
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         ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย                                    
              

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ

เขม้แข็งของ
ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุ

ข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

          แผ
งาน 

  
  งบ/หมวด/

ประเภท
รายจ่าย 

      
          
              

งบกลาง งบกลาง 

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั                         

เงนิสมทบตามโครงการ
ระบบหลกัประกนัสุขภาพ 126,180                     126,180 

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 246,000                     246,000 

เงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม 177,408                     177,408 

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ 10,059,600                     10,059,600 

เงนิสมทบกองทุนเงนิ
ทดแทน 8,000                     8,000 

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (กบท.) 

225,000                     225,000 

สาํรองจ่าย 60,000                     60,000 

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 2,323,200                     2,323,200 

งบ 
บุคลา  
กร 

เงนิเดือน 
(ฝ่าย

การเมือง) 

เงนิคา่ตอบแทนประจาํ
ตาํแหน่งนายก/รองนายก                     42,120 42,120 

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิ
สภาองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

                    2,404,800 2,404,800 

เงนิคา่ตอบแทน
เลขานุการ/ทีป่รกึษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบรหิารสว่นตาํบล 

                    86,400 86,400 

เงนิเดือนนายก/รองนายก                     514,080 514,080 

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ
นายก/รองนายก  

                    42,120 42,120 

เงนิเดือน คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง           810,000     1,206,360 156,360 1,019,280 3,192,000 
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(ฝ่าย
ประจาํ) 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของ
พนกังานจา้ง           73,320     144,000 9,000 96,000 322,320 

เงนิเดือนพนกังาน           771,300     2,670,700   5,141,630 8,583,630 

เงนิวทิยฐานะ                 84,000     84,000 

เงนิประจาํตาํแหน่ง           42,000     84,000   252,000 378,000 

งบ
ดาํเนิน 
งาน 

คา่ ตอบ
แทน 

เงนิช่วยเหลือการศกึษา
บุตร           6,000     15,000   100,400 121,400 

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัิ
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

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

คา่เช่าบา้น           42,000     60,000   348,000 450,000 

คา่ตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ 

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

คา่ใช้สอย 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร                         

คา่จา้งเหมาบรกิารงาน
จา้งออกแบบหรือควบคุม
งานกอ่สรา้ง 

          5,000           5,000 

คา่จา้งเหมาบรกิารทํา
ความสะอาดสํานกังาน                     216,000 216,000 

คา่จา้งเหมา
ประชาสมัพนัธ ์                     108,000 108,000 

คา่จา้งเหมารกัษาความ
ปลอดภยั                     84,000 84,000 

คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ           10,000     64,320 648,000 367,399 1,089,719 

คา่เช่าทรพัย์สนิ                     36,000 36,000 

โครงการจา้งเหมา
ปรบัปรุงภูมทิศัน์ สถานที่
ทอ่งเทีย่ว สถานทีร่าชการ
ภายในตาํบลแมก่รณ์ 

      30,000               30,000 

รายจา่ยเกีย่วกบัการ
รบัรองและพธิีการ  

      50,000             20,000 70,000 

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการ
ปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ข้า
ลกัษณะรายจา่ยหมวด
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อืน่ๆ 

1).คา่ลงทะเบียนและ
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง
ไปราชการ 

                    30,000 30,000 

2.คา่ใช้จ่ายโครงการเพิม่
ประสทิธภิาพการจดัเก็บ
ภาษีประจาํปี 

                    20,000 20,000 

คา่ใช้จา่ยคา่ของขวญัของ
รางวลั หรือเงนิรางวลั                     5,000 5,000 

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง
ไปราชการ           30,000     30,000   50,000 110,000 

คา่ใช้จา่ยเพือ่การเลือกตัง้                     100,000 100,000 

โครงการ 1 ทอ้งถิน่ 1 
ถนนสวย ใสใ่จ
สิง่แวดลอ้ม 

  10,000                   10,000 

โครงการแขง่ขนักีฬา
ประชาชนตาํบลแมก่รณ์
ประจาํปี 

      100,000               100,000 

โครงการควบคุมและ
ป้องกนัโรคตดิตอ่และโรค
ไมต่ดิตอ่ 

              5,000       5,000 

โครงการคา่ยครอบครวั         5,000             5,000 

โครงการคา่ยเด็กและ
เยาวชนตาํบลแมก่รณ์         5,000             5,000 

โครงการจดัการ
สิง่แวดลอ้มและการคดั
แยกขยะ 

          10,000           10,000 

โครงการจดักจิกรรมทศัน
ศกึษา                 20,000     20,000 

โครงการจดักจิกรรมวนั
เด็กแหง่ชาต ิ                 5,000     5,000 

โครงการจดักจิกรรมวนั
แม/่วนัพ่อแหง่ชาต ิ                 10,000     10,000 

โครงการจดังานวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิน่       20,000               20,000 

โครงการจดังานแหเ่ทียน
พรรษา       30,000               30,000 

โครงการจดัทําบญัชี         20,000             20,000 
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ครวัเรือน 

โครงการจา้งเหมาทําซุ้ม
ป้ายและตดิต ัง้ป้ายแผนที่
เสน้ทางการทอ่งเทีย่ว
ตาํบลแมก่รณ์ 

      16,400               16,400 

โครงการดูแลผูพ้กิารและ
ผูด้อ้ยโอกาส             5,000         5,000 

โครงการต ัง้จุดตรวจ จุด
สกดัยาเสพตดิ  

                  5,000   5,000 

โครงการตดิตาม
ประเมนิผลและเพิม่
ประสทิธภิาพการคดัแยก
ขยะในครวัเรือนและการ
บรหิารจดัการขยะในพื้นที่
ตาํบลแมก่รณ์ 

          140,000           140,000 

โครงการทาํแนวกนัไฟ   5,000                   5,000 

โครงการประชุม
ประชาคม,การตดิตาม
ประเมนิผลแผนพฒันา
และผลการปฏบิตังิาน
ประจาํปี ขององค์การ
บรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

                    10,000 10,000 

โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์  
สถานทีท่อ่งเทีย่วในแหลง่
ทอ่งเทีย่ว  ทา่มว่งขาว  
บา้นแมส่าด หมูที่ ่ 4 

      46,400               46,400 

โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ 
สถานทีท่อ่งเทีย่วในแหลง่
ทอ่งเทีย่ว  หนองช้างคต  
บา้นใหม ่ หมูที่ ่ 8 

      30,000               30,000 

โครงการปลูกป่าเพือ่เฉลมิ
พระเกียรต ิ   10,000                   10,000 

โครงการป้องกนัการตดิ
เช้ือ เอช ไอ วี ในกลุม่เด็ก
และเยาวชน 

        5,000             5,000 

โครงการป้องกนัแกไ้ข
ปญัหาไฟป่าและหมอก
ควนั 

  10,000                   10,000 
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โครงการป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

                  20,000   20,000 

โครงการป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

                  20,000   20,000 

โครงการฝึกซอ้มแผนป้อง
สาธารณภยัใหก้บั
ประชาชนในพื้นทีต่าํบล
แมก่รณ์ 

                  5,000   5,000 

โครงการฝึกอบรม 
สมัมนา ศกึษาดูงานเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตัริาชการ และพฒันา
คุณธรรมจรยิธรรม แก่
ผูบ้รหิาร พนกังานสว่น
ตาํบล พนกังานจา้ง และ
สมาชกิสภาองค์การ
บรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

                    50,000 50,000 

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั
ในสถานทีร่าชการ 

                  5,000   5,000 

โครงการฝึกอบรมชุด
รกัษาความสงบเรียบรอ้ย
ตาํบลแมก่รณ์ 

                  10,000   10,000 

โครงการฝึกอบรมเพือ่
เพิม่ศกัยภาพ อปพร.
ประจาํปีงบประมาณ 

                  10,000   10,000 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ใหก้บัประชาชนในพื้นที่
ตาํบลแมก่รณ์ 

        20,000             20,000 

โครงการพ่นหมอกควนั
ในพื้นทีต่าํบลแมก่รณ์               150,000       150,000 

โครงการพฒันาและ
สง่เสรมิคุณภาพชีวติ
ผูป่้วยเอดส์ 

        5,000             5,000 

โครงการพฒันาและ
สง่เสรมิคุณภาพชีวติผู้
พกิาร 

        5,000             5,000 
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โครงการพฒันาและ
สง่เสรมิคุณภาพชีวติ
ผูสู้งอายุ 

        5,000             5,000 

โครงการเพิม่
ประสทิธภิาพการกาํจดั
ขยะจุลนิทรีย์ภายในําตบล
แมก่รณ์ 

          60,000           60,000 

โครงการเยีย่มบา้น
ผูด้อ้ยโอกาส             5,000         5,000 

โครงการเยีย่มบา้นผูป่้วย
เอดส์             5,000         5,000 

โครงการเยีย่มบา้นผูพ้กิาร             5,000         5,000 

โครงการเยีย่มบา้นผูสู้งอาย ุ             5,000         5,000 

โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก               5,000       5,000 

โครงการรณรงค์ป้องกนัโรค
ตา่งๆ ในตาํบลแมก่รณ์               5,000       5,000 

โครงการรณรงค์ลดการ
เผา ลดหมอกควนั   5,000                   5,000 

โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การ
บรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

                    10,000 10,000 

โครงการสง่เสรมิคุณภาพ
ชีวติแนวปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

        10,000             10,000 

โครงการสง่เสรมิใหชุ้ม
ชุนมีการจดัทาํแผนชุมชน                     5,000 5,000 

โครงการสนบัสนุน
คา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษา 

                1,121,770     1,121,770 

โครงการสรงนํ้าพระธาตุ
ศรีจอมจนัทน์ประจาํตําบล
แมก่รณ์  ประจาํปี 

      5,000               5,000 

โครงการสตัว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สุนขับา้ ตามปณิธาน 
ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลยัลกัษณ์อคัรราช

              65,000       65,000 
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กุมารี 

โครงการสาํรวจข้อมูล
จาํนวนสตัว์และขึน้
ทะเบียนสตัว์ตามโครงการ
สตัว์ปลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขั
บา้ฯ 

              8,000       8,000 

โครงการหมูบ่า้น
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชน  
บา้นเมืองรวง หมูที่ ่5 

      20,000               20,000 

โครงการหมูบ่า้น
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชน  บา้น
แมส่าด หมูที่ ่4 

      20,000               20,000 

โครงการใหค้วามรู้
ประชาชนเกีย่วกบัการ
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั
ในทีอ่ยูอ่าศยัและหอพกั 

                  5,000   5,000 

โครงการอบรมพฒันาครู
และบุคลากรทางการ
ศกึษา 

                30,000     30,000 

โครงการอบรมพฒันาและ
สง่เสรมิอาชีพอาหาร
ปลอดภยัตาํบลแมก่รณ์ 

        10,000             10,000 

โครงการอบรมพฒันา
ศกัยภาพของผูป้ฏบิตัิ
หน้าทีด่า้นสาธารณสุข 

              10,000       10,000 

โครงการอบรมพฒันา
ศกัยภาพและศกึษาดูงาน
ของผูบ้รหิารทอ้งถิน่  
สมาชกิสภาองค์การ
บรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์  
พนกังานสว่นตาํบล 
พนกังานจา้งองค์การ
บรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ์ 

        150,000             150,000 

โครงการอบรมโภชนาการ
สาํหรบัผูสู้งอาย ุ         5,000             5,000 

โครงการอบรมและ
สง่เสรมิอาชีพการปลูกผกั
ปลอดสารพษิ 

        10,000             10,000 
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โครงการอบรมและ
สง่เสรมิอาชีพใหก้บักลุม่
พฒันาสตรีตําบลแมก่รณ์ 

        40,000             40,000 

โครงการอบรมสง่เสรมิ
คุณธรรมจรยิธรรม
ผูสู้งอายุ 

        5,000             5,000 

โครงการอบรมสง่เสรมิ
สุขภาพสาํหรบัผู้สูงอายุ         100,000             100,000 

โครงการอบรมใหค้วามรู้
การป้องกนัการละเมดิ
สทิธเิด็กและสตรี 

        5,000             5,000 

โครงการอบรมใหค้วามรู้
เกีย่วกบัการสรา้ง
สมรรถภาพทางรา่งกาย
และจติใจของผูพ้กิารและ
ผูด้อ้ยโอกาส 

        10,000             10,000 

โครงการอบรม
อาสาสมคัรท้องถิน่รกัษ์
โลก 

  5,000                   5,000 

คา่บาํรุงรกัษาและ
ซ่อมแซม           100,000     20,000   60,000 180,000 

คา่วสัด ุ

วสัดุยานพาหนะและขนสง่                 5,000   20,000 25,000 

วสัดุคอมพวิเตอร์           15,000     15,000   45,000 75,000 

วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ           20,000         10,000 30,000 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่           50,000     50,000   140,000 240,000 

วสัดุกีฬา                 3,000     3,000 

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ                     10,000 10,000 

วสัดุงานบา้นงานครวั                 10,000   20,000 30,000 

คา่อาหารเสรมิ (นม)                 819,063     819,063 

วสัดุกอ่สรา้ง           30,000     20,000     50,000 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่           5,000     3,100   5,000 13,100 

วสัดุสํานกังาน           20,000     30,000   80,000 130,000 

วสัดุอืน่           5,000         5,000 10,000 

คา่ คา่บรกิารสือ่สารและ                 10,000   40,000 50,000 
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สาธารณูป
โภค 

โทรคมนาคม 

คา่ไฟฟ้า                 30,000   150,000 180,000 

คา่บรกิารไปรษณีย ์                     10,000 10,000 

คา่บรกิารโทรศพัท์                     20,000 20,000 

งบ
ลงทนุ 

คา่
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์สาํนกังาน                         

โครงการจดัซื้อ
เครือ่งปรบัอากาศ                 106,600     106,600 

โครงการจดัซื้อตู้เอกสาร
เหล็ก 2 บาน                 9,800   4,900 14,700 

โครงการจดัซื้อตู้เอกสาร
เหล็กบานเลือ่นกระจก 3 
ชัน้ 

                    4,490 4,490 

โครงการจดัซื้อพดัลมตดิ
ผนงั                 57,000     57,000 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                         

โครงการจดัซื้อเครือ่ง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 
สาํหรบังานสาํนกังาน 

                16,000     16,000 

โครงการจดัซื้อ
เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ 
(Inkjet Printer) 

                    6,300 6,300 

โครงการจดัซื้อ
เครือ่งพมิพ์เลเชอร์ หรือ 
LED ขาวดาํ ชนิด 
Network 

                8,900     8,900 

โครงการจดัซื้ออุปกรณ์
อา่นบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 

          700     1,400   4,200 6,300 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนสง่                         

โครงการจดัซื้อรถโดยสาร
ขนาด12 ทีน่ ั่ง (ดีเซล) 
ปรมิาตรกระสูบไมต่ํ่ากวา่ 
2,400 ซีซี หรือกาํลงั
เครือ่งยนต์สูงสุดไมต่ํ่ากวา่ 
90 กโิลวตัต์ 

                    1,288,000 1,288,000 
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ครุภณัฑ์โรงงาน                         

โครงการจดัซื้อสวา่นไข
ควงไรส้าย           10,000           10,000 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่                         

โครงการจดัซื้อกล้อง
ถา่ยภาพระบบดจิติอล           5,000           5,000 

คา่ทีด่นิ
และ

สิง่กอ่สรา้ง 

คา่กอ่สรา้งสิง่
สาธารณูปโภค                         

01 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูที่ ่
1 

    202,000                 202,000 

02 โครงการกอ่สรา้ง
อาคารอเนกประสงค์ หมูที่ ่
4 

    222,000                 222,000 

03 โครงการกอ่สรา้งโดม
อเนกประสงค์  หมูที่ ่5     202,000                 202,000 

04 โครงการกอ่สรา้ง
อาคารอเนกประสงค์ หมูที่ ่
6 

    278,000                 278,000 

05 โครงการกอ่สรา้ง
เสรมิไหลท่างถนนภายใน
หมูบ่า้น หมูที่ ่7 

    302,000                 302,000 

06 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่9     115,000                 115,000 

07 โครงการกอ่สรา้งราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรูปตวัยู  หมูที่ ่10 

    144,000                 144,000 

08 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูที่ ่
10 

    160,000                 160,000 

09 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูที่ ่
12 

    204,000                 204,000 

10 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูที่ ่
13 

    66,000                 66,000 

11 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูที่ ่     110,000                 110,000 
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13 

12 โครงการปรบัปรุง
ระบบประปา (ระบบกรอง
นํ้า) 
สาํนกังานองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลแมก่รณ์ 

    400,000                 400,000 

คา่บาํรุงรกัษาและ
ปรบัปรุงทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง 

                        

คา่ใช้จา่ยในการปรบัปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 

                200,000     200,000 

คา่ออกแบบ คา่ควบคุม
งานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน 
นิตบิุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือ่ให้
ไดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง 

                        

คา่ออกแบบ  คา่ควบคุม
งานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชนนิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง 

          460,000           460,000 

งบ
รายจา่ย

อืน่ 
รายจา่ยอืน่ 

รายจา่ยอืน่                         

โครงการสาํรวจความพงึ
พอใจของประชาชนใน
เขตพื้นทีต่าํบลแมก่รณ์ 

                    20,000 20,000 

งบเงนิ
อุดหนุน 

เงนิ
อุดหนุน 

เงนิอุดหนุนเอกชน                         
01 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้นแมก่รณ์         32,000             32,000 

01 อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่1 บา้นแมก่รณ์ ตาม
โครงการตามแนว
พระราชดํารดิา้น
สาธารณสุข 

              20,000       20,000 

02  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่2 บา้นเวียงหวาย 

        32,000             32,000 

02 อุดหนุน               20,000       20,000 
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คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่2 บา้นเวียงหวาย 
ตามโครงการตามแนว
พระราชดํารดิา้น
สาธารณสุข 
03  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่3 บา้นสวนดอก 

        32,000             32,000 

03 อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่3 บา้นสวนดอก 
ตามโครงการตามแนว
พระราชดํารดิา้น
สาธารณสุข 

              20,000       20,000 

04  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่4 บา้นแมส่าด 

        33,000             33,000 

04 อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่4 บา้นแมส่าด ตาม
โครงการตามแนว
พระราชดํารดิา้น
สาธารณสุข 

              20,000       20,000 

05  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่5 บา้นเมืองรวง 

        32,000             32,000 

05 อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่5 บา้นเมืองรวง 
ตามโครงการตามแนว
พระราชดํารดิา้น
สาธารณสุข 

              20,000       20,000 

06  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่6 บา้นปางมุง้ 

        32,000             32,000 

06 อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่6 บา้นปางมุง้ ตาม
โครงการตามแนว

              20,000       20,000 
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พระราชดํารดิา้น
สาธารณสุข 
07  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่7 บา้นฝั่งหมิน่ 

        32,000             32,000 

07 อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่7 บา้นฝั่งหมิน่ ตาม
โครงการตามแนว
พระราชดํารดิา้น
สาธารณสุข 

              20,000       20,000 

08  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่8  บา้นใหม ่

        31,000             31,000 

08 อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่8 บา้นใหม ่ ตาม
โครงการตามแนว
พระราชดํารดิา้น
สาธารณสุข 

              20,000       20,000 

09  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่9 บา้นปางกอก 

        31,000             31,000 

09 อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่9 บา้นปางกอก ตาม
โครงการตามแนว
พระราชดํารดิา้น
สาธารณสุข 

              20,000       20,000 

10  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่10  บา้นปางรมิ
กรณ์ 

        33,000             33,000 

10 อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่10 บา้นปางรมิกรณ์  
ตามโครงการตามแนว
พระราชดํารดิา้น
สาธารณสุข 

              20,000       20,000 
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11  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่11 บา้นปางป่าออ้ 

        31,000             31,000 

11 อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่11 บา้นปางป่าออ้  
ตามโครงการตามแนว
พระราชดํารดิา้น
สาธารณสุข 

              20,000       20,000 

12  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่12  บา้นหนองเขียว 

        33,000             33,000 

12 อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่12 บา้นหนองเขียว 
ตามโครงการตามแนว
พระราชดํารดิา้น
สาธารณสุข 

              20,000       20,000 

13  อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่13  บา้นป่าสกัทอง 

        32,000             32,000 

13 อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูที่ ่13 บา้นป่าสกัทอง 
ตามโครงการตามแนว
พระราชดํารดิา้น
สาธารณสุข 

              20,000       20,000 

14  อุดหนุนกลุม่พฒันา
สตรีตาํบลแมก่รณ์         80,000             80,000 

15  อุดหนุนชมรม
ผูสู้งอายุตาํบลแมก่รณ์         100,000             100,000 

16  อุดหนุนศูนย์การ
เรียนรูโ้รงเรียนผูสู้งอายุ
ตาํบลแมก่รณ์ 

        100,000             100,000 

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ                         

โครงการเกษตรเพือ่
อาหารกลางวนั (ปลูก
พืชผกัสวนครวั) 

                10,000     10,000 

โครงการดาํเนินการและ                     50,000 50,000 
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สนบัสนุนการดาํเนินงาน
จดักจิกรรมของสว่น
ราชการและองค์กร
จงัหวดัเชียงราย 
โครงการน้อมนําปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียงสู่
โรงเรียนบา้นปางรมิกรณ์ 

                10,000     10,000 

โครงการผา่ตดั-ทาํหมนั
เพือ่ลดจํานวนสุนขัและ
แมวทีเ่ป็นสตัว์พาหนะ
ของโรคพษิสุนขับา้ใน
สุนขัและแมวไมม่ีเจา้ของ
ในพื้นทีจ่งัหวดัเชียงราย 

              3,000       3,000 

โครงการเพิม่
ประสทิธภิาพศูนย์
ปฏบิตักิารรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ระดบัอาํเภอ  
อาํเภอเมืองเชียงราย 

                    40,000 40,000 

โครงการเล้ียงไกพ่นัธุ์ไข ่                 20,000     20,000 

โครงการสง่เสรมิ
คุณธรรมจรยิธรรม                 10,000     10,000 

โครงการสนบัสนุนอาหาร
กลางวนัโรงเรียนในเขต
พื้นทีร่บัผดิชอบของ
องค์การบรหิารสว่นตาํบล
แมก่รณ์ 

                1,312,000     1,312,000 

โครงการสรงนํ้าพระธาตุ
ดอยตุง       8,000               8,000 

โครงการสืบสานดนตรี
พื้นเมืองในโรงเรียนบา้น
ปางคกึ 

      10,000               10,000 

รวม 13,225,388 45,000 2,405,000 385,800 1,111,000 2,770,320 25,000 511,000 8,362,013 898,360 13,261,119 43,000,000 
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